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 املقدمة : 

ل، وحكم فعدل، له د هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، هدى وأضل، وأعز وأذاحلم
 األمر كله..كم ال معقب حلكمه، وإليه يرجع ا احل امللك وحده، وهو

، الذي أرسله اهللا رمحة للعاملني، ليخرجهم من وصلى اهللا وسلم على نبيه األمني 
الللما  إىل النور بذذن ربم إىل صراط مستقيم، فأبان هلم السنن السياسية يف 
اإلسالم، وأقام هلم معامل احلق والعدل يف الشرائع واألحكام، وتركهم على احملجة 

عليكم من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا، فكنهارها، وقال هلم (البيضاء ليلها  
بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثا  

 األمور، فذن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة)..

 وبعد ..

السياسة و  اإلمامة يف أصول على طريقة أهل احلديث،صنفته ، فهذا جزء حديثي
ا ورتبتها، وحققت مجعتهو ، واآلثار الراشدية النبوية من السنن انتخبته، رعيةالش

نا لذاته أو مل أخرج فيه إال ما كان صحيحا أو حس، و بذجيازوخرجتها  أسانيدها
على طريقة أهل احلديث واألثر، فيما كان من األحاديث النبوية، وعلى  ،لشواهده

طريق أهل املغازي والسري، فيما كان من األخبار التارخيية، ويل فيها أحباث حمكمة 
وقد رأيت ضرورة التأليف يف هذا الفن على  منشورة، ملن خفي عليه الفرق بينهما،
 طريقة أهل احلديث ألسباب منها :

هذا العلم طمست معامله، ودرست مرامسه، نلريا وواقعيا، بعد أن  أوال : أن
سقطت اخلالفة اإلسالمية، وأقامت احلملة الصليبية على أنقاضها دوال وأنلمة 

 كل ما جاء به اإلسالم مجلة وتفصيال  حدودا وقوانني، وحدثت حمدثا  نسختو 
 الصغري، اعليهالكبري وترعرع  ا، حىت شاب عليهيف باب اإلمامة وسياسة األمة
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ووصل احلال ببعض أهل العلم والفكر يف ظل الثقافة املأزومة، والنفسية املهزومة، أن 
جاء مببادئ  ، وإمناحمدد راج بينهم القول بأنه ال يوجد يف اإلسالم نلام سياسي

 عامة  للحكم، ولألمة أخذ نلامها السياسي من الغرب أو الشرق!

بعثه من و  بيان ما جاء به اإلسالم يف هذا الباب، فوجب شرعا على أهل العلم 
 جديد، والتجديد فيه، والدعوة إليه، واجلهاد يف سبيله! 

أن أهل احلديث والسنة والفقه هم علماء األمة، وهم أحوج من غريهم إىل وثانيا : 
الوقوف على هذه السنن واألحكام، فذذا وقفوا عليها، واطمأنوا إليها، كانوا أقدر 

 .ا، والدعوة إليهاهم على نصرتمن غري 

منذ سقوط اخلالفة بدأ يتهاوى، كما بشر  ثا : أن الطاغو  الذي حكم األمةثال
خالفة على �ج النبوة، بذذن اهللا يوما ما ، وستعود وسلم بذلك النيب صلى اهللا عليه

فوجب على األمة وأهل العلم معرفة منهاج النبوة واخلالفة الراشدة اليت جيب على 
ألمة إقامتها، وال ميكن معرفة ذلك إال بالرجوع إىل سننهم وآثارهم، وفقهها ا

 .، مبا يعني على بعث هداياتم من جديد، مبا يواكب تطور العصر احلديثوفهمها

رابعا : أنين مل أقف على من ألف يف هذا العلم مع خطورته وأمهيته، فرجو  أن 
اآلثار بعث تلك املهجورة، و  هذه السنن نصرةنشره، ويف أكون ممن يسهم يف 

   حىت يبعث اهللا األمة من جديد (أمة واحدة وخالفة راشدة). املطمورة،

لنـيب  وقد خفي على كثري من أهل العلم واإلميان املراد بالسنة الـيت حـث ا
ا بالنواجـــذ، واحملـــدثا   لعـــض عليهـــ ا وا لم علـــى لزومهـــ ه وســـ يـــ لى اهللا عل صـــ
راد هــو  ا، مــع وضــوح ذلــك يف كثــري مــن النصــوص وكــون املــ لــيت حــذر منهــ ا
لى  ه صــ ه اخلصــوص، كقولــ ة علــى وجــ ة األمــ ة وسياســ ننه يف بــاب اإلمامــ ســ

يـــــ يـــــاكم اهللا عل اء الراشـــــدين... وإ نة اخللفـــــ يكم بســـــنيت وســـــ لم (علـــــ ه وســـــ
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ة،  ة واخلالفــــ ننهم يف اإلمامــــ نته وســــ وحمــــدثا  األمــــور)، فأوجــــب لــــزوم ســــ
بـــاب، وقـــد بـــني تلـــك  ل ذا ا لـــيت حتـــدث يف هـــ واحلـــذر مـــن حمـــدثا  األمـــور ا

يك ة علــى منهــاج احملــدثا  يف حــديث (تكــون فــ بــوة، مث تكــون خالفــ ن ل م ا
لنبوة موقوفة هلا حكـم  ضا، مث ملكا جربيا) ويف رواية، مث يكون ملكا عاا
 (مث يكون الطواغيت)! الرفع

ة   ة) أي يف بــاب اإلمامــ نيت رجــل مــن بــين أميــ وكحـديث (أول مــن يغــري ســ
تنون بغـري  وسياسة األمة، وحديث (يكون أمراء يهتـدون بغـري هـديي ويسـ
نة  ان علـى (الكتـاب والســ ة عثمـ ارة، وحـديث بيعـ سـنيت) أي يف بـاب اإلمـ

 نة الشيخني) أي سننهم يف اخلالفة وسياسة األمة..اخل.وس

لى اهللا  ا كقولـه صـ ومثل ذلك احملدثا  والبدع واالحنرافا  الـيت حـذر منهـ
ا هـذا  ه (مـن أحـدث يف أمرنـ عليه وسلم (وإياكم وحمدثا  األمور)، وقولـ
دثا أو  ه حــ ة (مــن أحــدث فيــ أن املدينــ ه يف شــ ه فهــو رد)، وقولــ ا لــيس منــ مــ

ا قـــد عاهـــدنا كســـرى علـــى أن ال آوى حمـــدثا)، وقـــ نـــ ه (إ يبان لـــ ول بـــين شـــ
ار  قيفة لألنصـــ ر يـــوم الســـ حنـــدث حـــدثا وال نـــؤوي حمـــدثا)، وقـــول أيب بكـــ

 (اتقوا اهللا وال تكونوا أول من أحدث) ...اخل!

حـدوث حـني للمخرج من تلك الفـنت  صلى اهللا عليه وسلم وكذلك بيانه
نن اخل زوم ســ ا بلــ ة الراشــدة، تلــك احملــدثا ، حيــث جعــل العصــمة منهــ الفــ

لم  ه وســـــ ـــــ ي لى اهللا عل ه صـــــ ـــــ ا يف قول ة الواحـــــدة، كمـــــ ة واألمـــــ ـــــزوم اإلمامـــــ ول
ه (مث تكـــــون أو تعـــــود  اء الراشـــــدين)، وقولـــــ نة اخللفـــــ يكم بســـــنيت وســـــ (علـــــ
امهم)،  ة املســــلمني وإمــــ لــــزم مجاعــــ ه (ا بــــوة)، وقولــــ ن ل ة علــــى منهــــاج ا خالفــــ

ه)، فجعـــل املخـــرج مـــن ت ة فالزمـــ ه (إن كـــان هللا يف األرض خليفـــ ـــ لـــك وقول
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ه  ام احلكـــم اإلســـالمي وأساســـ لـــزوم نلـــ ا ب لفـــنت واحملـــدثا  والعصـــمة منهـــ ا
 اخلالفة الراشدة واألمة الواحدة!

أن أهل احلديث هم آل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأتباعه وأنصاره، وهم خامسا :  
 احلديثعلم أوىل األمة به، فرجو  أن يكون هذا اجلزء احلديثي عدة لطلبة 

سنن اخلطاب السياسي النبوي  بعث ممن يريد ،عامة ودعاة احلق، خاصة
فأهل احلديث أقدر من غريهم على نصرة السنة النبوية واآلثار الراشدية، ، والراشدي

فمن حفظ هذا اجلزء  حبهم لنشرها، والذب عنها،ملعرفتهم بصحيح األخبار، و 
، سنةله هدى ونور يف معرفة أصول احلكم الراشد كما جاء  با ال كان  ،وفقهه

جلهاد يف وهي السنن اليت أحوج ما تكون األمة اليوم لبعثها ومعرفتها والدعوة إليها وا
سبيل إقامتها من جديد، فالسياسة جزء من الشريعة، وقسم من أقسامها، كما قال 

وال ، وال عدل فوق عدهلا، (الشريعة جاء  بغاية العدلابن القيم 
سة العادلة جزء من والسيا، مصلحة فوق ما تضمنته من املصاحل

سياسة ظاملة فالشريعة ، فذن السياسة نوعان، وفرع من فروعها، أجزائها
 وسياسة عادلة هي عني الشريعة...، حترمها

بــن عقيــل  ال ا ة: -احلنبلــي  -وقــ لنــاس  السياســ ه ا ان فعــال يكــون معــ ا كــ مــ
اد، أقــرب إىل الصــالح عه الرســول، وأبعــد عــن الفســ وال نــزل ، وإن مل يضــ

 به وحي.

يم:و  لقـ بـن ا له قال ا بحانه أرسـل رسـ ذن اهللا سـ لنـاس ، فـ ه ليقـوم ا وأنـزل كتبـ
ه الســـموا  واألرض لـــذي قامـــت بـــ لعـــدل ا و ا ذذا ظهـــر  ، بالقســـط وهـــ فـــ

ارا  العــدل ه، أمــ فر وجهــ ه، وأســ ثم شــرع اهللا ودينــ ان فــ بــل ، بــأي طريــق كــ
اده لعــدل بــني عبــ ة ا ا شــرعه مــن الطــرق أن مقصــوده إقامــ ، قــد بــني اهللا مبــ

ا نـ ل ام ا ا العـدل والقسـط فهـي مــن ، س بالقسـطوقيـ فـأي طريـق اسـتخرج بـ
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لــــدين ه، ا ة لــــ فــــ ه، ليســــت خمال اء بــــ ا جــــ ة ملــــ زء مــــن ، بــــل موافقــــ بــــل هــــي جــــ
ه ئـــــ ا هـــــي عـــــدل اهللا ، أجزا بـــــع ملصـــــطلحكم وإمنـــــ ة ت وحنـــــن نســـــميها سياســـــ
0Fورسوله).

١ 

 ،والسنن ،من الصحاح :خرجته من مصادره احلديثية ،وكل ما يف هذا اجلزء احلديثي
برواييت هلا عن شيوخي باألثبا   ، والتواريخ اخل،واملعاجم ،واملسانيد ،واملصنفا 

 :  املشهورة ومنها

حممد بن  ثبت (احتاف األكابر بذسناد الدفاتر) لإلمام العالمة القاضي -١
 ، وأرويه من طرق منها :ه١٢٥٥املتويف سنة  الشوكاين اليماين علي
ن الشيخ حممد الشنقيطي حممد بن عبد اهللا بعن الشيخ احملدث  - أ

من ذي القعدة سنة  ١٤يف  يل خبط يده املكي باإلجازة اخلاصة
الشيخ محاد بعد  مث عن –ه، عن شيخه محاد األنصاري ١٤١٤

عن  –باإلجازة العامة  ١٤١٥سنة أوائل زياريت له يف املدينة 
عن أمحد بن عبد شيخه عبد احلق اهلندي املدرس باحلرم املدين، 

عن عبد الرمحن بن عباس بن عبد الرمحن،  املدين، اهللا بن سامل
 عن املؤلف الشوكاين.

أمحد معبد عبد الكرمي احملدث احملقق عن شيخي أرويه أيضا و  - ب
ه ١٤١٢عليه علم العلل والرجال سنة  توكنت درس - املصري
يف  قسم احلديث ة اإلمام حممد بن سعود يف الرياضيف جامع

إجازة خطية برواية كل ما بعد ذلك ، مث أجازين الدراسا  العليا
األنصاري باإلسناد املذكور  عن شيخه محاد - جاز  له روايته

                                                            
 بتصرف يسري واختصار. ١٤ـ  ٤الطرق احلكمية  ١
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وأجازنا  ه١٤١٥محاد يف داره باملدينة سنة آنفا، مث زر  الشيخ 
 .وتعذر عليه كتابتها إجازة عامة

كما أرويه أيضا عن الشيخني الفاضلني شيخي احملقق احملدث  -  
أمحد بن جابر بن جربان اليماين مث أمحد معبد املصري، وشيخي 

املكي، كالمها عن مسند العصر أيب الفيض حممد ياسني الفاداين 
عن حمدث   -أيضا باإلجازة العامة  وأرويه عن الفاداين –

احلرمني الشيخ عمر بن محدان احملرسي، عن السيد حسني بن 
حممد احلبشي املكي، عن الشريف حممد بن ناصر احلازمي، عن 

 املؤلف القاضي الشوكاين.
ارشاه ن املعمرين إبراهيم بن عبد اهللا يكما يرويه أبو الفيض ع

املدين، والشيخ عبدرؤوف املكي، والسيد علي بن علي احلبشي 
بن حسن الكردي املدين، والسيد عبد الرمحن بن حسن الشريف 
الزبيدي، والشيخة املعمرة أمة اهللا بنت الشيخ عبد الغين الدهلوية 

الشريف حممد بن ناصر ، كلهم عن ه١٣٥٧املتوفاة سنة  املدنية
 احلازمي الضمدي، عن املؤلف القاضي الشوكاين.

عمرين القاضي حسني بن علي الَعمري ويرويه أيضا عن امل
، واملقرئ السيد علي بن أمحد ه١٣٦١ املتوىف سنة الصنعاين

، كالمها عن ه١٣٦٤املتوىف سنة  الُسْدمي الروضي الصنعاين
السيد إمساعيل بن حمسن بن عبد الكرمي، واملؤرخ السيد حممد بن 
إمساعيل الكبسي، وزاد السدمي : وعن القاضي حممد بن حممد 

ن علي الَعمراين، والقاضي أمحد بن قاسم الاهد، أربعتهم عن ب
 القاضي الشوكاين. 
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وأرويه عن الشيخ أمحد بن جابر، عن شيخه حسن املشاط، عن  - ث
العالمة السيد حممد عبد احلي الكتاين، عن القاضي حسني 
السبعي األنصاري، عن القاضي أمحد بن حممد بن علي 

 الشوكاين، عن والده املؤلف.
حسني بن حممد بن حسني احلبشي عن يرويه أيضا الكتاين و 

 الباعلوي، عن حممد بن ناصر احلازمي، عن املؤلف.
ويرويه أبو الفيض الفاداين أيضا عن السيد أمحد اإلدريسي 

ه، عن السيد عبد اهلادي بن ١٣٥٧األهدل الزبيدي املتوىف سنة 
مد بن عبد ثابت النهاري، والسيد حممد بن الطاهر األنباري، وحم

اهللا املرزوقي، ثالثتهم عن السيد عبد الرمحن بن سليمان األهدل، 
 عن عبد اهللا بن حممد بن علي الشوكاين، عن أبيه.

كما أرويه عن الشيخ ابن جربان اليماين، عن شيخه إبراهيم 
املعلم الشويشي الضحوي، عن العالمة احلسن بن فايز 

الباري األهدل، عن الضحوي، عن السيد حممد بن أمحد عبد 
عمه السيد احلسن بن عبد الباري األهدل، عن عبد الرمحن 

 األهدل، عن عبد اهللا الشوكاين، عن أبيه املؤلف.
 

ثبت (احتاف النبالء بالرواية عن األعالم الفضالء) للعالمة الشيخ محود  -٢
ه، وأرويه عن ١٤١٣رجب  ٥بن عبد اهللا التوجيري املتويف بالرياض يف 

من شوال سنة  ٣٠جازته له يف معبد عن املؤلف بذ شيخي أمحد
 ه. ١٤٠٧

) للعالمة يف رفع أسانيد املصنفا  يف الفنون واألثر قطف الثمرثبت ( -٣
صاحل بن حممد بن نوح العمري الُفالَّين املغريب، مث املدين، املتوىف سنة 
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، والذي قال عنه عبد احلي الكتاين يف فهرس ه باملدينة املنورة١٢١٨
(وهو مهم جدا جامع ألسانيد وكتب أهل املشرق  ٢/٤٢٤س الفهار 

 : واملغرب)
 :عن باإلجازة اخلاصة وأرويه 

، عن محاد خبط يده شيخي احملدث احملقق أمحد معبد املصري - أ
من مجادى اآلخر سنة  ٢١األنصاري، بذجازته له يوم السبت 

بعد الشيخ محاد  كما أرويه باإلجازة العامة عن   –ه ١٤٠٩
عن الشيخ عبد احلق بن عبد الواحد   - ه١٤١٥ سنةزياريت له 

والد أيب تراب اللاهري  –بن حممد اهلامشي اهلندي املدين 
عن شيخه أمحد بن عبد اهللا  –وصاحب (إجازة الرواية) 

البغدادي، عن حممد بن عبد اهللا بن محيد املكي، ونعمان بن 
 حممود األفندي عن السيدكالمها حممود األفندي البغدادي،  

البغدادي، عن شيخه عبد الرمحن بن حممد الُكْزبُري،  األلوسي
 عن املؤلف به.

وأرويه أيضا عن شيخي أمحد معبد املصري، وشيخي أمحد بن  - ب
جابر بن جربان اليماين املكي، كالمها عن مسند العصر أيب 

كما أرويه عنه باإلجازة   –الفيض حممد ياسني الفاداين املكي 
عن عمر محدان احملرسي حمدث احلرمني  -العامة منه ملعاصريه 

ه، والقاضي السيد زكي بن أمحد إمساعيل الربزجني ١٣٨٦املتوىف 
ه، كالمها عن السيد أمحد بن إمساعيل ١٣٦٥املدين املتوىف 

الربزجني املدين، عن أبيه السيد إمساعيل بن زين العابدين الربزجني 
 (ح) 
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ويرويه أيضا أبو الفيض الفاداين عن املعمر عبد الرؤوف بن حسن 
ه، عن السيد إمساعيل بن زين ١٣٥٨الكردي املدين املتوىف سنة 
 (ح) العابدين الربزجني املدين
ارشاه عن املعمر إبراهيم بن عبد اهللا ي ويرويه أبو الفيض أيضا

حسن ه، وعبد الرؤوف بن ١٣٥٤الكتيب املكي املتوىف سنة 
بشي املدين املتوىف سنة الكردي املدين، والسيد علي بن علي احل

ه، ثالثتهم عن املفيت عبد اهللا بن عبد الرمحن سراج  ١٣٥٣
 الدين املكي. 

السيد إمساعيل الربزجني واملفيت عبد اهللا بن عبد الرمحن  -كالمها 
 عن املؤلف صاحل بن حممد العمري الفالين املغريب املكي. –

 عن الشيخ أمحد بن جابر، عن الشيخ حسن املشاط، عنوأرويه  -  
السيد حممد عبد احلي الكتاين بأسانيده املشهورة كما يف (فهرس 

  الفهارس واألثبا ).
لربهان الدين إبراهيم بن حسن الكردي  ثبت (اَألمم إليقاظ اهلمم) -٤

، وأرويه عن الشيخ ه١١٠٢الكوراين الشهرزوري مث املدين املتوىف سنة 
 معبد باإلسناد السابق إىل الكزبري.أمحد 

كما أرويه عن الشيخني أمحد معبد املصري، وأمحد جابر جربان اليماين، 
عن مسند العصر املعمر أيب الفيض الفاداين املكي، عن عمر بن محدان 
اْحملِرسي، عن السيد أمحد بن إمساعيل الربزجني املدين، عن أبيه السيد 

زجني، عن الشيخ صاحل بن حممد الُفالَّين إمساعيل بن زين العابدين الرب 
العمري املدين، عن الشيخ حممد سعيد سفر املدين، عن حممد أيب الطاهر 
بن إبراهيم الكوراين املدين، عن أبيه املنال إبراهيم بن حسن بن شهاب 

 ه.١١٠١ي مث املدين املتوىف سنة الدين الكردي الكوراين الشهرزور 
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السند هو عمديت يف روايته وهو مسلسل وهذا قال أبو الفيض  
 باملدنيني.

ويرويه أبو الفيض عاليا عن الشيخ عبد القادر بن توفيق شليب الطرابلسي 
السعدي  ، والشيخ حممود حلميه١٣٦٩املتوىف سنة  مث املدين
كالمها عن املعمر البدر عبد اهللا بن درويش الركايب السكري الدمشقي،  

رتضى الزبيدي، عن حممد بن عالء الدين الدمشقي، عن السيد حممد م
املزجاجي، وإبراهيم بن حممد سعيد املنويف املكي، وحسن بن سعيد 

 الكوراين، ثالثتهم عن املنال إبراهيم بن حسن الكوراين.
وأرويه أيضا عن الشيخ أمحد جربان عن شيخه حسن املشاط عن شيخه 

اإلدريسي الزواوي حممد صاحل بن السيد عبد الرمحن بن أيب بكر احلسين 
األحسائي املكي، اإلمام واملدرس باحلرم املكي، عن شيخه إمام احملدثني 
باملغرب واحلرمني السيد حممد السنوسي، عن الشيخ عبد احلفيظ 
العجيمي، عن حممد بن عبد الغفور السندي، عن الشيخ عبد القادر 

 املفيت، عن مؤلفه إبراهيم الكوراين الكردي املدين.
وأرويه من ) الكبري (العالمة حممد األمريح القدير) املشهور بثبت (فتثبت  -٥

 : طرق
عن الشيخ أمحد معبد عن احملدث عبد اهللا بن حممد بن الصديق  - أ

الغماري املغريب، عن الشيخ املعمر حممد دويدار التالوي 
 عن الربهان إبراهيم الباجوري -وقد جاوز املئة  –الكفراوي 
 الصغري .، عن األمري ه١٢٧٧املتوىف سنة 

عمر محدان احملرسي، عن عن الشيخ ويرويه الغماري أيضا (ح) 
املعمر الطيب النيفر، عن الربهان الرياحي، عن األمري مبا يف ثبته 

 املشهور املطبوع.
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ويرويه الشيخ أمحد معبد أيضا عن الشيخ عبد الفتاح أبو  )ح(
 ملالكي املصري.غدة بذسناده إىل العالمة الكبري حممد األمري ا

اليماين املكي، جربان بن جابر بن الشيخ أمحد إجازة وأخربين به  - ب
حمرم سنة  ٢١املدرس بدار العلوم الدينية يف مكة، يوم اخلميس 

مسعت منه احلديث املسلسل باألوليه يف وقد  –ه بداره ١٤١٥
بكل ما جاز  له روايته عن إجازة خاصة خطية أجازين داره و 
عن الشيخني الغماري وأبو غدة بأسانيدمها إىل العالمة  –شيوخه 

 الكبري حممد األمري بثبته املشهور.
 :  أيضا عنوأرويه  -  
عن الشيخ الفاداين بذجازته  الشيخ احملدث احملقق أمحد معبد -١

 ه :١٤٠٩ة يف غرة شوال سن اخلاصة له
 عن الفاداين : محد بن جربانوالشيخ احملدث أ  -٢
 باإلجازة العامة : وأرويه عن أيب الفيض -٣

 يسمىو  -حممد ياسني الفاداين املكي هذا الثبت الفيض  ويروي أبو 
عن الشيخ عمر بن محدان  –(سد األرب من علوم اإلسناد واألدب) 

احملروسي، عن شيخه السيد حممد بن علي الوْنري املدين، والشيخ حممد 
بن سليمان حسب اهللا املكي، كالمها عن أمحد منة اهللا العدوي، عن 
مؤلفه العالمة حممد بن حممد بن عبد القادر األمري الكبري املالكي املتوىف 

 ه.١٢٣٢سنة 

أيضا عن الشيخ عمر بن محدان والشيخ علي ويرويه أبو الفيض الفاداين 
أيب اليسر فاحل احملدث الفقيه بن فاحل اللاهري، كالمها عن والد الثاين، 

، عن املعمر علي بن ه١٣٢٨املتوىف  املدين احلسيين حممد اللاهريبن 
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عن املؤلف األمري  ،١٢٩٤املصري األثري املتوىف سنة  عبد احلق القوصي
 الكبري.

ويرويه أبو الفيض الفاداين أيضا عن املعمر السيد عبد الرمحن بن أمحد 
 الكردي املدينالصديقي احلليب املكي، واملعمر عبد الرؤوف بن حسن 

، والشيخ أرشد الطويل بن أسعد املكي، ثالثتهم عن ه ١٣٥٨املتوىف 
 عثمان بن حسن الدمياطي، عن املؤلف األمري الكبري.

 عن املعمر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الَعقورييض أبو الفويرويه أيضا 
عن حسن العدوي احلمزاوي، وحممد بن أمحد عليش املالكي،  ،املصري

ومصطفى بن حنفي الذهيب، وحممد األمري الصغري املالكي، أربعتهم عن 
  حممد األمري الكبري، مؤلف الثبت الشهري. ،والد األخري

ن عن شيخه حسن املشاط عن وأرويه عن الشيخ أمحد جابر جربا - ث
بأسانيده  ه١٣٦٤شيخه حممد حبيب اهللا الشنقيطي املتوىف سنة

عن الشيخ حممد إبراهيم عبد اهللا أيضا يرويه املشاط ، و للمؤلف
الشيخ حسن العدوي، والشيخ حممد األمري الصغري  عنالعريب، 

 املؤلف. بن حممد األمري الكبري، وغريهم عن
جابر اليماين مث املكي، عن شيخه  وأرويه عن الشيخ أمحد بن - ج

حسن املشاط املكي، عن السيد حممد عبد احلي الكتاين، عن 
البدر عبد اهللا السكري الدمشقي، عن الشمس حممد التميمي 

املؤلف األمري  املصري، والوجيه عبد الرمحن الكزبري، كالمها عن
  الكبري.

ر ويرويه الشيخ املشاط أيضا عن شيخه احملدث عبد الستا
ه، عن السيد حممد بن ١٣٥٣الصديقي احلنفي املتوىف مبكة سنة 
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خليل اهلجرسي، واملعمر املسند السيد عمر بركا  املكي، عن 
الفضايل، ومها حممد الربهان السقا، عن حممد األمري الصغري، و 

 عن حممد األمري الكبري.
ويرويه الصديقي أيضا عن عبد الرزاق البيطار الدمشقي، (ح) 

عن األمري الصغري، د يوسف بن بدر الدين املغريب، عن السي
القويسين،  حممد وعبد الرمحن الكزبري، وحسن العطار األزهري، و 

 كلهم عن املؤلف.
حممد بن عبد وعن شيخ األزهر سليم البشري، وأيب النصر (ح) 

القادر بن صاحل الدمشقي اخلطيب باجلامع األموي املتوىف سنة 
الربزجني، كلهم عن الربهان البيجوري، ، والسيد جعفر ه١٣٢٥

 عن األمري الصغري، عن املؤلف.
وعن السيد مصطفى جعفر احلسني املدين، عن الشيخ مصطفى 

 املبلط، عن األمري الصغري، عن والده املؤلف.
وعن حممد سعيد أديب املكي، عن الشيخ علي الرهبيين (ح) 

طفى اآلستاين وفاة، عن البيجوري ومصطفى الذهيب، ومص
 املبلط، عن حممد األمري الصغري، عن والده املؤلف.

وعن أيب احلسن بن ظاهر، والسيد أمني رضوان، والشيخ (ح) 
كلهم عن الشمس أيب حضري، عن أمحد بشارة حممد الدسوقي،  

 الدمياطي، عن املؤلف.
(ح) وعن السيد حممد صاحل الزواوي، عن السنوسي املكي، عن 

الفضايل، كلهم عن حممد ويسين، و القحممد األمري الصغري، و 
 املؤلف.
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(ح) وعن الشيخ أمحد احلضراوي، والشيخ فاحل اللاهري املهنوي 
 املدين، عن الشيخ حسن، عن الشيخ علي البخاري، عن املؤلف.
(ح) وعن الشيخ خليل اخلربويت، عن الشيخ يوسف العزي، عن 

 مصطفى البوالقي، عن املؤلف.
املالكي، عن السيد أمحد دحالن،  (ح) وعن الشيخ أمحد الزواوي

 عن الشيخ عثمان الدمياطي، عن املؤلف.
(ح) وأعلى طرق الصديقي عن أيب اليسر املهنوي املدين، عن 

 النور علي بن عبد احلق، عن املؤلف.
(ح) وعن الشيخ عبد اجلليل برادة، عن الشيخ يوسف الصاوي 

 الضرير، عن املؤلف.
، املصري مث املكي حسب اهللا(ح) وعن الشيخ حممد بن سليمان 

 عن الشيخ عبد الغين الدمياطي املكي، عن املؤلف.
(ح) وعن الشيخ أمحد أمني املال، وأيب احلسن بن ظاهر الوتري، 
وعبد اجلليل برادة وغريهم، عن الشيخ أمحد منة اهللا األزهري 

 املالكي، عن املؤلف.
باس بن صديق، وأيب النصر الدمشقي (ح) وعن الشيخ ع

املكشي الكبري مفيت مكة، عن طيب، وغريمها، عن السيد اخل
 املؤلف.

(ح) وعن شيخ املالكية وشيخ األزهر سليم البشري، عن شيخه 
 املعمر الشمس حممد الصفيت املالكي، عن املؤلف.

الدمشقي، عن الوجيه الكزبري، اخلطيب (ح) وعن أيب النصر 
 عن املؤلف مكاتبة من مصر.
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علو اإلسناد) للعالمة عبد اهللا بن سامل البصري عرفة ثبت (اإلمداد مب -٦

 املكي الشافعي :
وأرويه عن الشيخني أمحد معبد وأمحد بن جربان كالمها عن احملدث عبد 
اهللا بن حممد بن الصديق الغماري املغريب، عن حممد إمام السقا، خطيب 

شين، عن والده الربهان السقا، عن ويل اهللا ثعيلب الفاألزهر الشريف، 
 عن الشهابني امللوي واجلوهري عن املؤلف.

عن مسند العصر املعمر أيب  باإلجازة اخلاصة عن الشيخني،كما أرويه 
عن عمر بن وأرويه عن الفاداين باإلجازة العامة، الفيض الفاداين املكي، 

محدان اْحملِرسي، عن السيد أمحد بن إمساعيل الربزجني املدين، عن أبيه 
بن زين العابدين الربزجني، عن الشيخ صاحل بن حممد السيد إمساعيل 

الفالين العمري املدين، عن الشيخ حممد سعيد سفر املدين، عن حممد أيب 
الطاهر الكوراين، عن عبد اهللا بن سامل البصري املكي املتوىف سنة 

 ه.١١٣٤
كما يرويه أبو الفيض أيضا عن الشيخ احملرسي، عن الشيخ حممد بن 

عن السيد الشريف حممد بن علي السنوسي، عن اجلمال  فاحل اللاهري،
عن الشيخ حممد طاهر ُسنبل، عن الشيخ عارف  عبد احلفيظ العجيمي،

  مجال فتَّين، عن مؤلفه الشيخ عبد اهللا البصري.
وأرويه أيضا عن الشيخ أمحد بن جابر، عن حسن املشاط، عن السيد 

س أمحد بن إمساعيل عبد احلي الكتاين، عن مفيت املدينة أيب العبا
الربزجني، عن والده، عن الشيخ صاحل الفالين، عن املعمر حممد بن عبد 

 اهللا املغريب، عن املؤلف الشيخ عبد اهللا بن سامل البصري مث املكي.
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ويرويه املشاط أيضا عن شيخه أمحد التلمساين الدمشقي، عن شيخه 
عن اإلمام العالمة  احملدث بدر الدين البيباين، عن الشيخ إبراهيم السقا،

الشيخ ثعيلب حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم العقوري األزهري، عن الشيخ 
 امللوي، عن املؤلف عبد اهللا بن سامل البصري.

كما يروي بدر الدين عن األمري الصغري، عن والده األمري الكبري ثبته 
 املشهور. 

دث املسند ثبت (حصر الشارد يف أسانيد حممد عابد) حلافظ احلجاز احمل -٧
 حممد عابد السندي األنصاري:

وأرويه من طرق منها عن شيخي أمحد بن جابر، عن املشاط، عن عبد 
احلي الكتاين، عن املعمر حممد الطيب النيفر التونسي، عن الربهان 

 إبراهيم بن عبد القادر الرياحي، عن املؤلف.
حيي التيمي  لشيخ حممد بنمجع ا ثبت (اليانع اجلين بأسانيد عبد الغين) -٨

 عبد الغين بن أيب سعيد بن الصفي العمري البكري الرتهيت لشيخه
 : الدهلوي

وأرويه عن الشيخني احملدثني الشيخ أمحد معبد والشيخ أمحد بن جربان، 
عن العالمة عبد اهللا الغماري، عن الشيخ خليل اخلالدي املقدسي، 

 .يين الدهلو وتوفيق الطرابلسي، كالمها عن الشيخ عبد الغ
كما أرويه عن الشيخ أمحد بن جربان، عن شيخه حسن املشاط، عن 
حمدث اهلند الشيخ حممد إدريس الكندهلوي، عن شيخه خليل أمحد 
مؤلف (بذل الهود يف حل سنن أيب داود)، عن الشيخ عبد الغين 

 الدهلوي صاحب (اليانع اجلين). 
الكتاين، عن ويرويه أيضا الشيخ املشاط عن السيد حممد بن عبد احلي 

 والده أيب املكارم عبد الكبري الكتاين، عن مؤلفه عبد الغين الدهلوي.
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ثبت (اإلرشاد إىل مهما  علم اإلسناد) حملدث اهلند اإلمام أيب حممد  -٩

 :ه١١٧٦املتوىف سنة أمحد بن عبد الرحيم ويل اهللا الدهلوي 
املتوىف سنة  ، عن شيخه حسن املشاطوأرويه عن شيخي أمحد بن جابر

 (ح) ،ه١٣٩٩
وأرويه عن مسند العصر أيب الفيض الفاداين باإلجازة العامة، وعن الشيخ 
 أمحد جابر والشيخ أمحد معبد، باإلجازة اخلاصة، كالمها عن الفاداين،

عن حمدث اهلند الشيخ عبيد اهللا بن اإلسالم كالمها املشاط والفاداين 
بن  ، عن شيخه حممود حسنه١٣٦٣املتوىف سنة  الدهلوي الديوبندي

، عن حجة اإلسالم حممد ه١٣٣٩املتوىف سنة  الديوبندي ذو الفقار
بن أيب  ، عن الشيخ عبد الغينه١٢٩٧املتوىف سنة  قاسم الديوبندي
بن  ، عن حممد إسحاقه١٢٩٦املتوىف سنة  الدهلوي سعيد العمري
د ، عن جده ألمه اإلمام عبه١٢٦٢املتوىف سنة  الدهلوي حممد أفضل

 العزيز الدهلوي (ح)
ويرويه حممود حسن الديوبندي عن عبد الغين الدهلوي، والشيخ أمحد 

، ه١٣٠٢املتوىف سنة  ي، والشيخ حممد ملهر النانويلر علي السهارنفو 
، أربعتهم عن ه١٣١٤القاري املتوىف سنة  والشيخ عبد الرمحن البانيبيت

الدهلوي، عن والده حممد إسحاق الدهلوي، عن جده اإلمام عبد العزيز 
 املؤلف.
بن حممد بن عبيد اهللا بن اإلسالم أيضا عن حسني بن احلسن ويرويه 
، عن الشيخ حممد بن ناصر ه١٣٠٧املتوىف سنة  األنصاريمهدي 
، عن حممد إسحاق الدهلوي، ه١٢٨٣الضمدي املتوىف سنة  احلازمي

 وي.عن جده عبد العزيز الدهلوي، عن والده املؤلف ويل اهللا الدهل
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ويرويه عبيد اهللا أيضا عن حممود حسن الديوبندي، عن السيد عبد 
 الرمحن األهدل، عن السيد مرتضى الزبيدي، عن املؤلف.

ويرويه الشيخ املشاط أيضا عن شيخه احملدث حممد بن عبد الباقي 
ه، عن فضل رمحن بن أهل اهللا املولود ١٣٦٤األيويب املدين املتوىف سنة 

ه، عن شاه عبد العزيز الدهلوي، ١٣١٣سنة  ه واملتوىف١٢٠٨سنة 
 عن املؤلف ويل اهللا الدهلوي. 

، فذن بيين الدهلويويل اهللا هذا أعلى ما وقع يل من إسناد عن قلت 
 .وبينه مخسة رواة

ثبت (اإلسعاد يف اإلسناد) للعالمة حممد بن عبد الباقي األيويب املتوىف  -١٠
 ه :١٣٦٤سنة 

 جربان، عن الشيخ املشاط، عن املؤلف.وأرويه عن الشيخ أمحد بن 
 ثبت (املنح البادية يف األسانيد العالية) للعالمة الفاسي. -١١
 وثبت (عقود اآليل يف األسانيد العويل) للعالمة حممد أمني بن عابدين. -١٢
وثبت (هادي املريد لطرق األسانيد) للشيخ يوسف بن إمساعيل النبهاين،  -١٣

 وهو يتضمن اإلجازة يف أربعني ثبتا.
 وثبت (الكتاين) للشيخ السيد جعفر الكتاين. -١٤
وأثبا  (الشموس الشارقة)، وخمتصره (البدور السافرة)، و(املنهل الروي  -١٥

الرائق)، (وسوابغ األيد يف مرويا  أيب زيد)، للعالمة السيد حممد بن 
 علي السنوسي.

 وثبت (حصر الشارد) للعالمة حممد عابد السندي. -١٦
 القويسين. حممد الشيخوثبت (القويسين) للعالمة  -١٧
 وثبت (البناين) للعالمة حممد بن احلسن البناين. -١٨
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وكل ما سبق من هذه األثبا  أرويه عن شيخي أمحد بن جربان، عن الشيخ 
املشاط، كما يف ثبته (الثبت الكبري)، عن شيخه حممد حبيب اهللا الشنقيطي 

(املقدمة العلمية يف فوائد  املشهور ه، على ما يف ثبته١٣٦٤املتوىف مبصر سنة 
 العلوم السُّنية).

كما يروي املشاط ثبت (حصر الشارد) عن شيخه حممد علي بن حسني 
املالكي، عن الشيخ عبد احلق اهلندي، عن شيخه حممد عابد السندي مؤلف 

 الثبت.

ثبت (النفس اليماين بذجازة القضاة بين الشوكاين) للعالمة السيد عبد  -١٩
 ه:١٢٥٠األهدل اليماين املتوىف  الرمحن بن سليمان

 وأرويه من طرق منها :
عن الشيخ ابن جربان، عن الشيخ املشاط، عن السيد سامل بن أمحد بن 
جندان احلضرمي بكل األثبا  املشهورة ومنها (النفس اليماين) عن 
احلسن بن عبيد بن خنّزي األهدل، عن داود بن عبد الرمحن حجر 

 النهاري، عن املؤلف.القدميي، عن أمحد بن ثابت 
كما أرويه باإلجازة العامة عن أيب الفيض الفاداين، وباإلجازة اخلاصة 
عن ابن جربان وأمحد معبد كالمها عن الفاداين، عن السيد أمحد 
اإلدريسي بن حممد بن عبد اهللا بن سليمان بن عبد الرمحن بن سليمان 

يماين املتوىف سنة بن األهدل الزبيدي ال بن حيىي بن عمر بن عبد القادر
ه، عن والده حممد بن عبد اهللا، عن جده املؤلف عبد الرمحن بن ١٣٥٧

 سليمان األهدل .
اليماين، عن شيخه إبراهيم املعلم كما أرويه عن الشيخ ابن جربان 

الشويشي الضحوي، عن العالمة احلسن بن فايز الضحوي، عن السيد 
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السيد احلسن بن عبد حممد بن أمحد عبد الباري األهدل، عن عمه 
 عن املؤلف عبد الرمحن األهدل. الباري األهدل،

 ثبت (العالمة الشنواين) ملؤلفه حممد الشنواين الشافعي األزهري: -٢٠
شيخ  وأرويه عن الشيخ أمحد بن جربان، عن الشيخ املشاط، عن

الشافعية مبكة أبو حفص عمر بن أيب بكر باجنيد، املتوىف مبكة سنة 
أمحد زيين دحالن، عن عثمان بن حسن  ه، عن السيد١٣٥٤

 الدمياطي، عن املؤلف.
ويرويه املشاط أيضا عن شيخه حممد علي بن الشيخ حسني املالكي 

ه، عن شيخه عثمان بن حسن الدمياطي ١٣٦٧املتوىف بالطائف سنة 
 ه، عن املؤلف.١٢٦٥مث املكي املتوىف سنة 

ة احلافظ حمدث ثبت (الكزبري) حملدث الشام عبد الرمحن ابن العالم -٢١
 ه:١٢٧٤الشام حممد الكزبري، املتوىف سنة 

وأوريه عن الشيخ أمحد بن جربان، عن املشاط، عن حممد علي بن 
 حسني، عن املؤلف. 

ثبت (بغية الطالبني) للشيخ أمحد بن حممد النخلي املتوىف سنة  -٢٢
 ه:١١١٣

ابن وأرويه باإلجازة العامة عن أيب الفيض الفاداين، وباخلاصة عن عن 
جربان وأمحد معبد كالمها عن الفاداين، عن الشيخ املعمر احملدث أشرف 

ه، عن شيخ اهلند ١٣٦٢علي بن عبد احلق احلنفي التهانوي املتوىف سنة 
ه، وعن الشيخ حممد ١٣٣٩حممود حسن الديوبندي املتوىف سنة 

ه، ويرويه حممود حسن عن الشيخ ١٣٠٢يعقوب النانوتوي املتوىف سنة 
ه، عن احملدث أمحد علي ١٢٩٧م النانوتوي املتوىف سنة حممد قاس

 السهارنفوري، عن الشيخ أيب سليمان حممد إسحاق الدهلوي.
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عن ه، ١٢٩٦ويرويه حممد يعقوب، عن عبد الغين الدهلوي املتوىف سنة 
 أبيه أيب سعيد الدهلوي.

كالمها أبو سعيد وأبو سليمان عن عبد العزيز الدهلوي، عن أبيه ويل اهللا 
الدهلوي، عن الشيخ حممد أيب طاهر بن إبراهيم الكوراين، املتوىف سنة 

ه، عن مسندي احلجاز اخلمسة : أوهلم والده إبراهيم بن حسن ١١٥٤
ه مبا يف ثبته (األمم إليقاظ اهلمم)، وثانيهم ١١٠١الكوراين املتوىف سنة 

ه، مبا يف ثبته ١١٣٤الشيخ عبد اهللا بن سامل البصري املتوىف سنة 
ه، ١١٣٠إلمداد)، وثالثهم الشيخ أمحد بن حممد النخلي املتوىف سنة (ا

مبا يف ثبته (بغية الطالبني)، ورابعهم الشيخ حسن بن علي العجيمي 
ه، مبا يف ثبته (كفاية املتطلع)، وخامسهم الشيخ ١١١٣املتوىف سنة 

حممد بن سليمان الرداين املغريب املتوىف سنة، مبا يف ثبته (صلة اخللف 
 صول السلف).مبو 

ويروي الشيخ ويل اهللا الدهلوي أيضا عن عبد الرمحن بن أمحد النخلي، 
 عن أبيه.

وروى عن الشيخ تاج الدين القلعي احلنفي، عن الشيخ حسن بن علي 
 العجيمي.

للعالمة السيد حممد عبد احلي الكتاين  )واألثبا  ثبت (فهرس الفهارس -٢٣
 :ه١٣٨٢املتوىف سنة  احلسين املغريب الفاسي

وأرويه عن الشيخ أمحد بن جابر بن جربان اليماين مث املكي، عن الشيخ 
 حسن املشاط عن املؤلف .

ثبت حممد بن جعفر الكتاين، وأرويه عن الشيخ أمحد جربان، عن  -٢٤
 املشاط، عنه.
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ثبت (املعجم الوجيز للمستجيز) للعالمة أمحد بن حممد بن صديق  -٢٥
 املشاط، عن املؤلف.الغماري : وأرويه عن ابن جربان، عن 

ثبت (عبد اهللا الغماري) للمحدث عبد اهللا بن حممد بن صديق  -٢٦
 الغماري: وأرويه باإلسناد السابق عن املشاط عنه.

ثبت (أسانيد الكتب احلديثية السبعة .. الصحيحني والسنن األربعة  -٢٧
 وموطأ مالك) للمحدث املعمر أيب الفيض الفاداين املكي:

د بن جربان عن عن الشيخني أمحد معبد وأمحاخلاصة  باإلجازة اخلطيةوأرويه 
 املؤلف، كما أرويه عن املؤلف باإلجازة العامة.

للشيخ حسن حممد  املعروف بـ(الثبت الكبري) )ثبت (الشيخ املشاط -٢٨
 :ه١٣٩٩املتوىف سنة املكي قاضيها املشاط 

 وأرويه عن الشيخ أمحد بن جربان اليماين املكي عن املؤلف.
 حممد نور سيف) املكي حمدثها :ثبت (الشيخ  -٢٩

 وأرويه عن الشيخ أمحد بن جربان عن املؤلف.
.. البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن  (الكتب الستة -٣٠

 :) ماجه
 وأرويها من طرق منها :

قد قرأنا و  -يوسف حممد صديق السوداين  شيخي احملدثعن  - أ
الشريعة عليه بعضا من كتب وأبواب صحيح مسلم، يف كلية 

إجازة ، مث أجازين بروايتها ١٤٠٨ -١٤٠٥جبامعة الكويت سنة 
عن  –ه  ١٤١٤يف مكة يف ذي القعدة سنة خطية خاصة 

الشيخ حممد املختار الشنقيطي بأسانيده املشهورة إىل أصحاب 
 كتب الستة.ال
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أمحد بن جابر بن جربان الضحوي  الشيخ احملدث اليماين املكي - ب
ه ١٣٥٨ولد يف مدينة الضحى بلواء احلديدة يف اليمن سنة  –

ورحل يف طلب العلم إىل املراوعة وزبيد واحلديدة وغريها من مدن 
ه ولزم حمدثها وقاضيها ١٣٨٨سنة اليمن، مث رحل إىل مكة 

س عشرين الشيخ حسن مشاط والشيخ حممد نور سيف، ودرَّ 
وقد مسعت منه احلديث  –سنة يف دار العلوم الدينية األهلية مبكة 

تة املسلسل باألولية، وأجازين إجازة خطية خاصة بالكتب الس
وبكل ما جاز  له روايته عامة عن شيوخه من أهل اليمن 

 واحلجاز والشام ومصر واملغرب يف احلديث والفقه.
عن شيخه  املوطأالكتب الستة و الشيخ حسن املشاط  ويروي

حمدث اهلند خليل أمحد  عن شيخهحممد إدريس الكندهلوي 
األيويب األنصاري اهلندي مث املدين شارح (سنن أيب داود) املشهور 
بـ(بذل الهود)، ويروي الكندهلوي أيضا البخاري والرتمذي عن 

 حمدث اهلند الشاه السيد أمحد أنور.
حممد إمساعيل بن  ويروي أيضا الكتب الستة عن والده الشيخ

 إسحاق الكندهلوي، عن حمدث املدينة علي بن ظاهر الوتري.
كما يروي الشيخ املشاط عن الكندهلوي مجيع كتب احلديث 
عن الشيخ خليل أمحد، عن الشيخ عبد الغين الدهلوي، عن 
الشيخ حممد إسحاق، عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي، عن والده 

، إىل لشيخ أيب الطاهر الكوراينالشيخ ويل اهللا الدهلوي، عن ا
آخر ما هو مذكور يف ثبته، وثبت ويل اهللا الدهلوي املشهور بـ 

 (اإلرشاد إىل مهما  اإلسناد).
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ومن شيوخ شيخي أمحد بن جابر بن جربان الذين أجازوه بالرواية 
عنهم، وأجازين بالرواية عنهم خبط يده إجازة خاصة، من أهل 

 بلده اليمن :
إبراهيم املعلم الشويش الضحوي، والشيخ أمحد البوين الشيخ 

الضحوي، والشيخ قاسم إبراهيم عيسى الضحوي، والشيخ عبد 
اهللا مرزوق الصفاين، والشيخ معوض بن حسني دمهوش، والشيخ 
 حامد بن إبراهيم اجلربين اهلرري، وغريهم من أهل بلده الضحى.
يب والشيخ السيد عمر عوض األهدل، والسيد حممد شع

األهدل، والقاضي مهدي بن قاسم القيم، والسيد حسني بن 
حممد الزواك، والسيد حممد بن عبد اهللا املديين، والسيد أمحد 
حسن األهدل، والسيد عبد الرمحن حسن األهدل، والسيد حممد 
 حسن هند األهدل، والسيد حسن األهدل منصب بلد املراوعة.

 ر بالطسي.أهل احلديدة الشيخ حممد علي املشهو ومن 
ومن أهل احلجاز : قاضي مكة حسن املشاط، وختم عليه كتبا  
كثرية منفردا ومشاركا، والشيخ حممد نور سيف بن هالل، وقرأ 
عليه كتبا كثرية، والسيد علوي عباس املالكي، والعالمة حممد 
العريب التباين، والسيد حممد أمني كتيب، والشيخ حممد ياسني بن 

   عيسى الفاداين.
أهل الشام : العالمة صاحل بو ناجي احلاروين، والشيخ  ومن

 بكري بن عبده رجب البايب، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة.
ومن أهل مصر : الشيخ حسني حممد خملوف، والشيخ حممد 

 خبيت املطيعي، والشيخ حممود عبد الدامي.
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قلت أنا : وقد أدركت الشيخ حممود عبد الدامي يف جامعة أم 
، وكان شيخا كبريا ه١٤١٢سنة  مرحلة املاجستريالقرى، يف 

معمرا، يعلو حمياه نور العلم وجالله، وكان يشرف على بعض 
أعينه يوما الرسائل العلمية، وقد ناهز التسعني، وأخذ  بيده 
 على املشي، فأخذ يدعو يل وما زلت أشعر بربكة دعائه.

 ومن شيوخ شيخي ابن جربان من أهل املغرب : السيد عبد اهللا
بن الصديق الغماري احلسين، وأخوه السيد عبد العزيز الغماري، 

 والشيخ حممد بالقايد احلسين.
 وقد أجازين برواية أثباتم املشهورة عنهم.

فهؤالء بعض شيوخي ممن أروي عنهم كتب احلديث والسنة والفقه والتفسري والعربية 
، املطبوع منها واملخطوط ، كما يف األثبا  املشهورةوغريها باإلسناد إىل مؤلفيها

يف ترمجيت يف قد ذكر  أكثرهم فمن مشاخيي وأما من قرأ  عليهم أو مسعت منهم 
 .آخر كتايب (حترير اإلنسان)

حديث يفتتح  بني يدي هذا اجلزء احلديثي خرياملوضوع هذا قبل الشروع يف أقدم و 
املسلسل باألوليه من حديث عبد اهللا  وهو احلديث ،به هذا الكتاب يف هذا الباب

بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال (الرامحون يرمحهم 
 P1F٢.الرمحن تبارك وتعاىل، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء)

                                                            
 وأرويه مسلسال باألولية عن : ٢

وهو أول حديث مسعته منه يف داره مبكة  -الضحوي اليماين املكي الشيخ أمحد بن جابر بن جربان  -١
قال أرويه عن شيوخ كثريين من اليمن والشام ومصر واملغرب  –ه ١٤١٥حمرم سنة  ٢١عصر اخلميس 

وأقطار أخر، وخص بالذكر الشيوخ املكيني الشيخ حسن مشاط والشيخ حممد نور سيف والشيخ علوي 
سني بن عيسى الفاداين، قال وهو أول حديث مسعته منهم، عن شيخهم عباس املالكي والشيخ حممد يا

حمدث احلرمني الشريفني عمر بن محدان احملرسي، وهو أول حديث مسعوه منه، عن العالمة الشريف عبد 



27 
 

                                                                                                                                                                          
الكبري بن حممد الكتاين، قال وهو أول حديث مسعته منه، عن عابد السندي، وهو أول حديث مسعته 

د عبد الرمحن بن سليمان األهدل، وهو أول حديث مسعته منه، قال حدثنا أمر اهللا منه، قال حدثنا السي
بن عبد اخلالق املزجاجي، وهو أول حديث مسعته منه، قال حدثنا حممد بن أمحد بن سعيد املعروف 
بابن عقيله، وهو أول حديث مسعته منه، قال يف مسلسالته املسماة بـ الفوائد اجللية حدثنا الشيخ أمحد 
بن حممد الدمياطي املشهور بابن عبد الغين، وهو أول حديث مسعته منه، حبضرة مجع من أهل العلم، 
قال حدثنا به املعمر حممد بن عبد العزيز املنويف، وهو أول حديث مسعته منه، وإجازة منه جبميع 

ته منه، وإجازة مروياته، قال حدثنا به الشيخ املعمر أبو اخلري بن عموس الرشيدي، وهو أول حديث مسع
جبميع مروياته يف ربيع األول سنة اثنني بعد األلف، قال حدثنا به شيخ اإلسالم الشرف زكريا بن حممد 
األنصاري، وهو أول حديث مسعته منه، قال حدثنا به خامتة احلفاظ الشهاب أبو الفضل أمحد بن علي 

فاظ زين الدين أبو الفضل عبد بن حجر العسقالين، وهو أول حديث مسعته منه، قال أخربنا به احل
الرحيم بن احلسني العراقي، وهو أول حديث مسعته منه، قال حدثنا به الصدر أبو الفتح حممد بن حممد 
بن إبراهيم امليدومي، وهو أول حديث مسعته منه، قال حدثنا به النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد 

ل أخربنا به أبو الفرج عبد الرمحن بن علي اجلوزي، وهو املنعم احلراين، وهو أول حديث مسعته منه، قا
أول حديث مسعته منه، قال حدثنا أبو سعيد إمساعيل بن أيب صاحل النيسابوري، وهو أول حديث مسعته 
منه، قال حدثنا والدي أبو صاحل أمحد بن عبد امللك املؤذن، وهو أول حديث مسعته منه، قال حدثنا به 

بن حممش الزيادي، وهو أول حديث مسعته منه، قال حدثنا أبو حامد أمحد  أبو طاهر حممد بن حممد
بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز، وهو أول حديث مسعته منه، قال حدثنا عبد الرمحن بن بشر بن 
احلكم النيسابوري، وهو أول حديث مسعته منه، قال حدثنا به سفيان بن عيينة، وهو أول حديث مسعته 

بن دينار، عن أيب قابوس موىل عبد اهللا بن عمرو بن العاص، عن عبد اهللا بن عمرو بن منه، عن عمرو 
 العاص به.

قال السخاوي أخرجه البخاري يف "الكىن"، و"األدب املفرد"، واحلميدي وأمحد يف "مسنديهما"، 
 والبيهقي يف "شعب اإلميان"، وأبو داود يف "سننه"، والرتمذي يف "جامعه"، وقال حسن صحيح،

 واحلاكم يف "مستدركه"، وصححه، وهو كذلك حبسب ماله من املتابعا  والشواهد. 
وأرويه عن شيخي احملقق احملدث أمحد معبد عبد الكرمي املصري، عن الشيخ محاد األنصاري، والشيخ  -٢

 عبد الفتاح أبو غدة، والشيخ محود التوجيري، بأسانيدهم عن شيوخهم:
حدثين الشيخ السيد قاسم بن عبد اجلبار الفرغاين األندجاين، وهو  قال الشيخ محاد بن حممد األنصاري

ه، قال حدثين شيخي حممد بن حيىي بن حممد بن أيوب بن قمر ١٣٦٧أول حديث مسعته منه سنة 
الدين وهو أول حديث مسعته منه، قال حدثين أيب وهو أول حديث مسعته منه، قال حدثين الشاه عبد 

ه منه، قال حدثين الشيخ عبد احلي بن الشيخ هبة اهللا الصديقي، نسبة القيوم، وهو أول حديث مسعت
إىل الصديق من ذرية حممد بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، وهو أول حديث مسعته منه، قال حدثين 
الشيخ حممد إسحاق الدهلوي، وهو أول حديث مسعته منه، قال حدثين أبو أمي الشاه عبد العزيز بن 

الدهلوي، وهو أول حديث مسعته منه، قال حدثين أيب ويل اهللا الدهلوي، وهو أول  الشاه ويل اهللا
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حديث مسعته منه، قال حدثين أبو الطاهر حممد بن إبراهيم الكردي بن حسن الكوراين، وهو أول 
حديث مسعته منه، قال حدثين أيب وهو أول حديث مسعته منه، قال حدثين أبو املواهب أمحد الشناوي 

ه، وهو أول حديث مسعته منه، عن مجاعة منهم الشيخ علي بن عبد القدوس، وهو ١٠٣٨سنة املتويف 
أول حديث مسعته منه، قال حدثين الشيخ أمحد بن حجر املكي، وهو أول حديث مسعته منه، قال 
حدثين الزين زكريا األنصاري، وهو أول حديث مسعته منه، عن احلافظ ابن حجر به، كما يف اإلسناد 

 مثله إىل عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما. السابق
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 الرحيم بسم اهللا الرحمن

 نستعين وبه

 

 :العامة الفصل األول : يف أصول احلكم والسياسة 

باب يف بيان أن العدل والرمحة باخللق غاية بعث الرسل وإنزال الكتب  -١
وقال تعاىل {لقد أرسلنا رسلنا بالبينا  وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان 

{وأمر  وقالليقوم الناس بالقسط}، وقال {قل أمر ريب بالقسط}، 
 ناك إال رمحة للعاملني} :لألعدل بينكم}، وقال {وما أرس

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال رضي اهللا عنه عن أيب هريرة  •
رواه  (سبعة يللهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله : إمام عادل)

 P2F٣.مسلمالبخاري و 
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن أيب ذر رضي اهللا عنه  •

عن ربه أنه قال (يا عبادي إين حرمت الللم على نفسي وجعلته 
 P3F٤.رواه مسلم لاملوا)بينكم حمرما فال ت

النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (إمنا أيب هريرة رضي اهللا عنه عن عن  •
P4F.رواه البخاري بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين)

٥ 
النيب صلى اهللا عليه وسلم وسئل  عنوعن ابن عباس رضي اهللا عنه  •

رواه أمحد  احلنيفية السمحة)عن أحب األديان إىل اهللا قال (
P5F.والبخاري يف األدب، بذسناد صحيح لغريه

٦ 
                                                            

 . ١٠٣١، ومسلم ح رقم  ٦٦٠رواه البخاري يف الصحيح ح رقم   ٣
 . ٢٥٧٧رواه مسلم يف الصحيح ح  ٤
 . ٢١٧رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٥
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وعن أيب أمامة صدي بن عجالن رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا  •
عليه وسلم قال (بعثت باحلنيفية السمحة) رواه أمحد وهو حسن 

P6Fلغريه.

٧ 
وقال تعاىل {هللا ملك  باب يف وجوب توحيد اهللا يف امللك امسا وحقيقة -٢

ل {ومل يكن له شريك يف امللك}، وقال السموا  واألرض}، وقا
{امللك احلق}، وقال {يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له 
 ملك السموا  واألرض}، وقال {رب الناس. ملك الناس. إله الناس}:

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (أغيظ رجل على عن أيب هريرة  •
 ،ك، ال ملك إال اهللا)ملك األمالرجل تسمى وأخبثه اهللا يوم القيامة 

تسمى  رجلاألمساء يوم القيامة عند اهللا (أخىن  البخاري ويف رواية
 P7F٨.رواه البخاري ومسلم) ملك األمالك

عن ابن عمر وأيب هريرة رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه  •
: القيامة، ويطوي السماء، مث يقول وسلم قال (يقبض اهللا األرض يوم

لك! أين ملوك األرض؟ أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟ ملن امللك أنا امل
 P8F٩.رواه البخاري ومسلم اليوم؟)

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ،عن عمر بن عبسة رضي اهللا عنه •
 P9F١٠.أمحد بذسناد صحيح رواه (ال قيل، وال ملك، وال قاهر، إال اهللا)

ليه وسلم قال يف عن النيب صلى اهللا ع ،عن اخلثعمي رضي اهللا عنهو  •
غزوة تبوك وقد اجتمع عليه أصحابه (إن اهللا أعطاين الليلة الكنزين :  
                                                                                                                                                                          

 لغريه، رجاله رجال مسلم.، وإسناده صحيح  ٢٨٧، والبخاري يف األدب املفرد رقم  ١/٢٣٦رواه أمحد يف املسند  ٦
 بذسناد ضعيف ويتقوى بشاهده عن ابن عباس. ٥/٢٦٦رواه أمحد يف املسند  ٧
 . ٢١٤٣، ومسلم يف صحيحه ح رقم ٦٢٠٥رواه البخاري يف صحيحه ح رقم  ٨
 . ٢٧٨٨و ٢٧٨٧، ومسلم يف صحيحه ح رقم ٧٣٨٢و  ٤٥٣٤رواه البخاري يف صحيحه ح رقم  ٩
 بذسنادين أحدمها صحيح، والقيل هو امللك يف لغة أهل اليمن، وأقيال اليمن ملوكهم. ٤/٣٨٧رواه أمحد يف املسند  ١٠
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كنز فارس والروم، وأيدين بامللوك : ملوك محري، وال ملك إال اهللا، 
رواه  يأتون يأخذون من مال اهللا، ويقاتلون يف سبيل اهللا) قاهلا ثالثا.

P10Fأمحد وهو حسن بشواهده.

١١ 
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كتب عن ابن عباس قال   •

رسالته إىل كسرى وقيصر (إىل كسرى عليم الفرس)، (إىل 
 11F١٢.رواه البخاري ومسلم هرقل عليم الروم)
 إىل( وسلم عليه اهللا صلى النيب قال وهلذاقال النووي (

، له ملك ال ألنه ،الروم ملك يقل ومل)، الروم عليم هرقل
(وال لغريه، إال حبكم دين اإلسالم).

12F

١٣( 
 

باب يف توحيد اهللا يف الطاعة واحلكم واألمر املطلق شرعا وقدرا وقال  -٣
ويف  تعاىل {إن احلكم إال هللا}، وقال {وال يشرك يف حكمه أحدا}

، وقال {أال له اخللق واألمر}، وقال {إن أطعتموهم قراءة {وال تشرك}
 إنكم ملشركون} :

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملعاذ بن جبل حني عن ابن عباس  •
بعثه إىل اليمن (إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما 

فذن هم  -ويف رواية : أن يوحدوا اهللا تعاىل  –عبادة اهللا تدعوهم إليه 
أطاعوا لذلك، فأخربهم أن اهللا فرض عليهم مخس صلوا  يف اليوم 

هم أن اهللا افرتض عليهم زكاة يف والليلة، فذن هم صلوا، فأخرب 
أمواهلم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فذن هم أطاعوا لك 

                                                            
 بذسناد مقبول. ٥/٢٧٢رواه أمحد يف املسند  ١١
 . ١٧٧٣، ومسلم يف الصحيح ح رقم ٧رواه البخاري يف الصحيح ح رقم   ١٢
 . ١٧٧٣رقم مسلم ح انلر شرح النووي لصحيح  ١٣
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بذلك، فخذ منهم وجتنب كرائم أمواهلم، واتق دعوة املللوم فذنه ليس 
 P13F١٤.رواه البخاري ومسلم بينها وبني اهللا حجاب)

نه عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أ •
}، تال قول اهللا تعاىل {اختذوا أحبارهم ورهبا�م أربابا من دون اهللا

فقال عدي : إنا لسنا نعبدهم! فقال (أليس حيرمون ما أحل اهللا 
: بلى! قال (فتلك  ، وحيلون ما حرم اهللا فتستحلونه؟) قالهفتحرمون
 P14F١٥.والطرباين وحسنه األلباين رواه الرتمذي عبادتم)

صلى اهللا عليه وسلم أنه قال له وكان   النيبعن عن هانئ بن يزيد  •
رواه البخاري يف  (إن اهللا هو اَحلكم، وإليه اُحلكم) كنيته أبو احلكم

 P15F١٦.وصححه ابن حبانوالنسائي وأبو داود األدب 
كراه يف الدين وال يف الطاعة للسلطة وقال تعاىل {ال باب يف أنه ال إ -٤

وقال {لست عليهم إكراه يف الدين}، وقال {أفأنت تكره الناس}، 
 مبسيطر}، وقال {وما أنت جببار}:

(إن اهللا وضع عن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن ابن عباس  •
رواه ابن ماجه وصححه ابن  أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)

 P16F١٧.حبان واحلاكم
يط النخعــي • ال  عـن احلـارث بــن لقـ لـيمن مــن قـدمنا(قـ اف ا نــ  نزل

ة نـــ ا فخـــرج ،املدي نـــ يهم ونلـــر ،النخـــع يف فطـــاف عمـــر علي لـــ  إ

                                                            
 . ١٩، ومسلم يف صحيحه ح رقم  ٧٣٧٢و  ١٤٩٥رقم  رواه البخاري يف صحيحه ح ١٤
 واللفظ له. ١٧/٩٢، والطرباين يف املعجم الكبري  ٣٠٩٥رواه الرتمذي يف اجلامع ح رقم  ١٥
، وابن حبان يف ٥٣٨٧، والنسائي ح رقم ٤٩٥٥، وأبو داود ح رقم  ٨١١رواه البخاري يف األدب املفرد ح رقم  ١٦

 . ٥٠٤صحيحه ح رقم 
، واحلاكم يف املستدرك على  ٧٢١٩، وابن حبان يف الصحيح ٢٠٤٥ - ٢٠٤٣اجه يف السنن ح رقم رواه ابن م ١٧

 وقال على شرط الشيخني. ٢/١٩٨الصحيحني 
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ا: فقــــــال ا فــــــيكم الشــــــرف أرى إين النخــــــع معشــــــر يــــــ  ،مرتبعــــــ
يكم العراق فعلــ ا، فــارس ومجــوع بــ ا فقلنــ  بــل ال املــؤمنني أمــري يــ
ام ا اهلجـــــرةد نريـــــ، الشـــــ ال، إليهـــــ عـــــراق بـــــل ال قـــــ ل  قـــــد فـــــذين ا
يتها ال، لكــــم رضــــ نا قــــال حــــىت قــــ ا: بعضــــ ملــــؤمنني أمــــري يــــ  ال ا
راه لــدين يف إكــ راه فــال قــال! ا لــدين يف إكــ يكم ا بــن  )علــ رواه ا

 17F١٨.ايب شيبة باسناد صحيح

 

باب يف كون السلطة يف اإلسالم تنفيذية واهللا وحده هو املشرع وقال  -٥
تعاىل {ذلكم حكم اهللا حيكم بينكم}، وقال {وال تتمنوا ما فضل اهللا 

 به بعضكم على بعض}:
أعطيكم وما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (ما عن أيب هريرة  •

  كم، إمنا أنا قاسم أضع حيث أمر ) رواه البخاري.أمنع
خازن  وأ -(إمنا أنا قاسم  وعن معاوية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم •

 P18F١٩.رواه البخاري ومسلم واهللا املعطي) -
(بعثت  وعن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال •

P19Fلم.قامسا أقسم بينكم) رواه البخاري ومس

٢٠ 
يب صلى اهللا عليه وسلم أن النعن أيب أمامة صدي بن عجالن  •

(إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه، فال  فقال خطب يف حجة الوداع
 P20F٢١.الرتمذي وصححهرواه أبو داود وابن ماجه و  وصية لوارث)

                                                            
 ، بذسناد صحيح.٣٣٧٥٩ح  ٦/٥٥٣رواه ابن أيب شيبة يف املصنف  ١٨
 . ١٠٣٧، ومسلم يف الصحيح ح  ٣١١٧رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ١٩
 . ٢١٣٣، ومسلم يف الصحيح ح رقم  ٣١١٤رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٢٠
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النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (إن  زياد بن احلارث رضي اهللا عنه عن •
اهللا مل يرض حبكم نيب وال غريه يف الصدقا ، حىت حكم فيها هو، 

رواه أبو  فجزأها مثانية أجزاء، فذن كنت من تلك األجزاء أعطيتك)
 P21F٢٢.وله شواهد يتقوى با داود بذسناد ضعيف

(أيها الناس،  قالأنه خطب الناس ف عن عمر بن عبد العزيز •
يرسل رسوال بعد رسولكم، ومل ينـزل كتابا بعد  إن اهللا مل

الكتاب الذي أنزله عليكم، فما أحل اهللا على لسان رسوله 
فهذا احلالل إىل يوم القيامة، وما حرم اهللا على لسان 

وإين لست مببتدع  فهو حرام إىل يوم القيامة، أال هرسول
ولكين متبع، ولست بقاض، ولكن منفذ، ولست خبري من 

منكم، ولكين أثقلكم محال، أال وإنه ليس ألحد أن واحد 
 22F٢٣.رواه ابن سعد يطاع يف معصية اهللا)

 
باب يف إقامة الدولة النبوية على أساس عقد سياسي وبيعة رضا وكتابة  -٦

الصحيفة اليت تنلم شئون الدولة واألمة وحتدد حقوق املواطنة وقال تعاىل 
 {إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا} :

الزهري وعن حممد بن خنيس عن صحيفة آل عمر بن اخلطاب  عن

-بعد دخوله املدينة  -(كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفيها 

كتابا بني املهاجرين واألنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم، وأقرهم 

                                                                                                                                                                          
وقال حديث حسن صحيح، وابن  ٢١٢١و ٢١٢٠، والرتمذي يف اجلامع ح رقم  ٢٨٧٠رواه أبو داود ح رقم  ٢١

 . ٢٧١٣ماجه ح رقم 
 بذسناد ضعيف واملعىن صحيح. ١٦٣٠أبو داود ح رقم  ٢٢
 . ١/٥٧٤عرفة والتاريخ ، و امل٢٨٦و  ٥/٢٦٢طبقا  ابن سعد  ٢٣
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بسم اهللا الرمحن الرحيم على دينهم وأمواهلم، وشرط هلم واشرتط عليهم: 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم ، بني املؤمنني واملسلمني من هذا كتاب من حممد ا

قريش ويثرب ، ومن تبعهم فلحق بم وجاهد معهم إ�م أمة واحدة من دون 

ربعتهم  وبنو عوف على ،املهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون ،الناس

، كل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني يتعاقلون معاقلهم األوىل

 ... املؤمنني

قال  - وإن املؤمنني ال يرتكون مفرحا بينهم أن يعطوه باملعروف يف فداء أو عقل

وأن ال حيالف مؤمن موىل  - ابن هشام : املفرح املثقل بالدين والكثري العيال

وإن املؤمنني املتقني على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إمث  ،مؤمن دونه

، ولو كان ولد وإن أيديهم عليه مجيعا ،ملؤمنني، أو فساد بني اانأو عدو 

وإن ذمة  ،وال ينصر كافرا على مؤمن ،وال يقتل مؤمن مؤمنا يف كافر ،أحدهم

وإنه من تبعنا  ،وإن املؤمنني بعضهم دون الناس ،اهللا واحدة جيري عليهم أدناهم

وإن سلم  ،من يهود فذن له النصر واألسوة غري مللومني وال متناصرين عليهم

إال على سواء  ،ال يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل اهللا ،املؤمنني واحدة

 ءقب بعضها بعضا ، وإن املؤمنني ييبوإن كل غازية غز  معنا يع ،وعدل بينهم

وإن املؤمنني املتقني على  ،بعضهم على بعض مبا نال دماءهم يف سبيل اهللا

ش وال نفسها ، وال حيول وإنه ال جيري مشرك ماال لقري ،أحسن هدى وأقومه

إال أن يرضى  ،وإنه من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة فذنه قود به ،دونه على مؤمن

وإنه ال حيل  ،وال حيل هلم إال قيام عليه ،وإن املؤمنني عليه كافة ،ويل املقتول

 ،ملؤمن أقر مبا يف هذه الصحيفة وآمن باهللا واليوم اآلخر أن ينصر حمدثا وال يؤويه
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وال يؤخذ منه ، ن نصره أو آواه فذن عليه لعنة اهللا وغضبه يوم القيامةوأنه م

وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فذن مرده إىل اهللا عز وجل  ،صرف وال عدل

وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا  ،وإىل حممد صلى اهللا عليه وسلم

الزهري (أمة من  ويف رواية - وإن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني ،حماربني

إال من ظلم وأمث  ،لليهود دينهم وللمسلمني دينهم مواليهم وأنفسهم -املؤمنني) 

إال من ظلم وأمث فذنه ال يوتغ إال نفسه وأهل  ...فذنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته

وإنه ال خيرج منهم أحد إال بذذن حممد صلى اهللا عليه  ،بيته، وإن الرب دون اإلمث

وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إال  ،وإنه ال ينحجز على ثأر جرح ،وسلم

وإن اهللا على أبر هذا ؛ وإن على اليهود نفقتهم والنصيحة والرب دون  ،من ظلم

وإن اليهود ينفقون مع  ،وإن النصر للمللوم ،وإنه مل يأمث امرؤ حبليفه ،اإلمث

وإن  ،ألهل هذه الصحيفة وإن يثرب حرام جوفها ،املؤمنني ما داموا حماربني

، وإنه ما  إنه ال جتار حرمة إال بذذن أهلهاو  ،اجلار كالنفس غري مضار وال آمث

كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار خياف فساده فذن مرده إىل 

وإن اهللا على أتقى ما  ،اهللا عز وجل وإىل حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وإن بينهم النصر ها، وإنه ال جتار قريش وال من نصر  ،يف هذه الصحيفة وأبره

على من دهم يثرب ، وإذا دعوا إىل صلح يصاحلونه ويلبسونه فذ�م يصاحلونه 

وإ�م إذا دعوا إىل مثل ذلك فذنه هلم على املؤمنني إال من حارب يف  ،ويلبسونه

: وإن يهود األوس ، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم ،الدين

من أهل  ضمع الرب احمل، واليهم وأنفسهم على مثل ما ألهل هذه الصحيفةم

قال ابن هشام : ويقال مع الرب احملسن من أهل هذه الصحيفة  -هذه الصحيفة 
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وإن اهللا على أصدق  ،ال يكسب كاسب إال على نفسه ،وإن الرب دون اإلمث -

وإنه من  ،مل وآمثوإنه ال حيول هذا الكتاب دون ظا ،ما يف هذه الصحيفة وأبره

وإن اهللا جار ملن بر  ،خرج آمن ومن قعد آمن باملدينة ، إال من ظلم أو أمث

 23F٢٤.)واتقى، وحممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                                            
م  ٢٤ بن هشا ا لسرية كما عند  ا بن إسحاق يف  فة ا لصحي يهقي  ٣/٣١روى خرب ا ب ل ا ـ وكما عند 

لكربى  ا لسنن  ا ـ عن حممد بن عثمان بن خنيس  ٨/١٠٦يف  من طريق حممد بن إسحاق 

اد كاملتصل، وشهرة  ليت عند آل عمر بن اخلطاب مطوال، وهذا إسن ا فة  أخذه من الصحي

لكتاب تغ ال ا اد كما قال شيخ اإلسالم يف صحيفة عمرو بن شعيب، وقد ق يه عن اإلسن ن

ملسلول ص  لصارم ا ة يف ا ن ملدي فة ا يمية عن صحي ت بن  ا فة  ٦٤شيخ اإلسالم  لصحي هذه ا

به  ا قاسم بن سلم يف كت ل ا يد  بو عب أ فة  لصحي علم واحتج با، وروى خرب ا ل ا معروفة عند أهل 

ليث بن سعد عن عقيل عن حيىي بن بكري وعبد  ٢١٥األموال ص  ل ا يهما عن  اهللا بن صاحل كل

ها  با ، وقد روا ألث األئمة احلفاظ ا ب اد مسلسل  لزهري مرسال مطوال، وهو إسن ا لد عن  بن خا

رزاق يف املصنف ح رقم  ل ا ا  ١٨٨٧٩عبد  غن ل لزهري قال وب ا لعقول عن معمر عن  ا يف كتاب 

لذي كتب ا لكتاب  ا يه وسلم قال يف  ه بني قريش واألنصار ال يرتكون أن رسول اهللا صلى اهللا عل

م أهل  ما إ األئمة احلفاظ إىل  ب اد مسلسل  نوه يف فكاك أو عقل وهذا إسن عي ي مفرحا أن 

للفظ جزء من سياق خرب  ا بن إسحاق، وهذا  ا لزهري وهو شيخ  ا بن شهاب  ا لسري  ملغازي وا ا

يل  ه بني قريش واألنصار دل ب لذي كت ا لكتاب  ا لزهري يف  ا ملطول ويف قول  لصحيفة ا على شهرة ا

لصحيح  لكتاب، وأخرجه مسلم يف ا زبري عن  ١٥٠٧ح رقم ا ل ا بو  أ بن جريج حدثين  ا من طريق 

ه ال حيل ملسلم  ن أ ه، مث كتب  ه وسلم على كل بطن عقول ي نيب صلى اهللا عل ل ا ر قال كتب  ب جا

ه من فعل ذلك. فت ه لعن يف صحي ن أ خرب   ذنه، مث ُأ إ تواىل موىل رجل مسلم بغري  ي  أن 

ل ا ه عن جده كما روى خرب  ي ب أ ملسند من حديث عمرو بن شعيب عن  أيضا أمحد يف ا صحيفة 

قلهم وأن  وا معا يعقل ملهاجرين واألنصار أن  ا ا بني  ب ا يه وسلم كتب كت لنيب صلى اهللا عل ا أن 

ارخيه  بن كثري يف ت ا لطويل، وقد عقد  فة ا املعروف وهو جزء من خرب الصحي ب يهم  ن يفدوا عا

السالم بني ه  ي وان عقده عل عن ب ه فكتب فصال  ب مر  أ لذي  ا لكتاب  ا ملهاجرين واألنصار يف  ا  

فة مطوال. لصحي ة وساق خرب ا ن املدي ب وا  ن لذين كا ا يهود  ل ا ه  دعت نهم وموا ي  ب
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يف باب  باب يف وجوب اتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم ولزوم سننه -٧

إليكم وقال تعاىل {اتبعوا أحسن ما أنزل والدولة اإلمامة وسياسة األمة 
وقال{قل هذه سبيلي أدعوا إىل اهللا على بصرية أنا ومن  ،من ربكم}
 : وقال {قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا} ،اتبعين}

قال (تركت فيكم أمرين لن  عن النيب صلى اهللا عليه وسلمعن أيب هريرة  •
رواه مالك واللفظ له  )كتاب اهللا وسنة نبيهتضلوا ما متسكتم بما  
 P24F٢٥.واحلاكم وهو حديث حسن

عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (يا أيها الناس إين قد  •
P25Fتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب اهللا وسنة نبيه).

٢٦ 
 

                                                                                                                                                                          
ه  ل ة ومن  وي ب ن ل ا السرية  ب ة  ه أدىن معرف ل ه من  وت ب ث فة ال يشك يف  لصحي وعلى كل حال فخرب ا

لكلم، وال ا مع  لذي أويت جوا ا نبوي  ل ا فاظ وأسلوب اخلطاب  ل أ ب أعرف أحدا من أهل  معرفة 

ـ  ة  ـ وبعض طرقها موصول ة  �ا جاء  مرسل الك أ ة ما هن ي و ببطال�ا غا علم حكم بوضعها أ ل ا

فعي  لشا ا قبل  علم  ل ا نه مل خيتلف أهل  أ ب بن جرير  ا قال  ملرسل خمتلف يف االحتجاج به حىت  وا

ه، وال ه بشروط اشرتطها ل ل ب ق ملرسل بل  ا فعي مل يرد  لشا ا املرسل، وكذا  خيتلف  باالحتجاج ب

ة بني  ن ملدي ا بها حني دخل  ه وسلم كت ي لنيب صلى اهللا عل ا ار يف أن  لسري واألخب ا علم يف  ل ا أهل 

واجبا   ل ها احلقوق وا في يهود وشرط هلم وعليهم وقرر  ل ا ها  في ملهاجرين واألنصار وعاهد  ا

لذي ال  ا بوي  ن ل ا لكلم  ا مع  ارة وأفصحها مما يعد من جوا لغ عب ب أ ب عامة واخلاصة  ل ا ة  اسي لسي ا

يد واستدل با مي بو عب أ ها ما هو منكر أو شاذ، وقد شرحه  ي ه، وليس ف ل وا لنسج على من ا كن 

غريب. ل ه األموال وا ب ا  وهلا يف كت

 
 . ٣١٩بالغا، واحلاكم يف املستدرك  ح رقم   ٣٣٣٨رواه مالك يف املوطأ ح رقم   ٢٥
 . ٣١٨رواه احلاكم يف املستدرك ح رقم   ٢٦
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 وإبطال سنن اجلاهليةاإلمامة وسياسة األمة باب يف رد احملدثا  يف باب  -٨
وقال تعاىل {أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم 

 :يوقنون} 
قال (من  ،عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ،عن عائشة رضي اهللا عنها •

 عمال عمل ويف رواية (من، أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
 مسلمو  واقتصر على اللفظ األول البخاريرواه  ليس عليه أمرنا فهو رد)

 P26F٢٧.فلنيلبال
(أبغض الناس إىل اهللا قال  عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم •

 P27F٢٨.رواه البخاري مبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية)
ال كل شيء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال (أعن جابر بن عبد اهللا  •

وابن خزمية ولفله (أال  مسلمرواه  )من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع
 P 28F٢٩.وإن كل شيء من أهل اجلاهلية موضوع حتت قدمي هاتني)

قال لألنصار  عن ابن عباس عن أن أبا بكر رضي اهللا عنه •
(اتقوا اهللا  حني تنازعوا يف اخلالفة رضي اهللا عنهم يوم السقيفة

رواه ابن أيب شيبة  وال تكونوا أول من أحدث يف اإلسالم)
 29F٣٠.بذسناد صحيح

 
السياسية والتحذير من باب يف إبطال اإلسالم لسنن الفرس والروم  -٩

أمر  ومن تاب معك وال  الطغيان كله وقال تعاىل{فاستقم كما
 :تطغوا}

                                                            
 . ١٧١٨، ومسلم يف الصحيح ح رقم  ٢٦٩٧رواه البخاري يف الصحيح ح رقم   ٢٧
 . ٦٤٨٨رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٢٨
 . ٢٨٠٩، وابن خزمية يف صحيحة ح رقم  ١٢١٨و  ٩٢٨رواه مسلم يف صحيحه ح رقم  ٢٩
 بذسناد صحيح. ٧/٤٣١مصنف ابن أيب شيبة  ٣٠
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أنه �ى أصحابه  النيب صلى اهللا عليه وسلمجابر بن عبد اهللا عن عن  •
قال (إن كدمت لتفعلون آنفا فعل أن يصلوا خلفه قياما وهو جالس، و 

رواه  وم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فال تفعلوا)فارس والر 
 P30F٣١.مسلم

النيب صلى اهللا عليه عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري عن  •
ن سنن من كان قبلكم شربًا بشرب، وذراعا (لتتبع وسلم:

(ومن  يا رسول اهللا كفارس والروم؟ قال: بذراع)، فقيل:
والنصارى؟ ، ويف رواية اخلدري (اليهود الناس إال أولئك؟)

 )31F٣٢(.قال : فمن!)
قال ابن حجر:(حيث قال(فارس والروم)كان هناك فائدة :  •

ة، وحيــــث  ة الرعيــــ نــــاس وسياســــ ل ة تتعلــــق بــــاحلكم بــــني ا نــــ قري
أمور  ة تتعلــــــــق بــــــــ نــــــــ يــــــــل(اليهود والنصــــــــارى)كان هنــــــــاك قري ق

 الديانا  أصوهلا وفروعها).
 
 تفريقشرائعه واإلحاطة به دون مجيع باب يف وجوب حتكيم اإلسالم و  -١٠

 ،وقال تعاىل {فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم}
، وقال وقال {وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم}

{أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك 
 : منكم إال خزي يف احلياة الدنيا}

                                                            
 .٤١٣رواه مسلم يف صحيحه ح رقم  ٣١
من حديث  ٢٦٦٩، ومسلم ح رقم  ٧٣٢٠من حديث أيب هريرة، ورواه أيًضا برقم  ٧٣١٩البخاري ح رقم رواه  ٣٢

 أيب سعيد اخلدري بنحوه ويف آخره اليهود والنصارى ؟ قال: فمن.
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وسلم حني عرض عن علي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه  •
نفسه على بين شيبان قال له املثىن بن حارث : إمنا نزلنا على عهد 
أخذه علينا كسرى، أن ال حندث حدثا، وال نؤوي حمدثا، فذن 
أحببت أن مننعك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا؟ فقال له (ما 
أسأمت بالرد إذ أفصحتم بالصدق، إن دين اهللا ال ينصره إال من 

مجيع جوانبه)، ويف رواية (ال يقوم بدين اهللا إال من أحاطه أحاطه من 
P32F٣٣.رواه البيهقي يف الدالئل وحسنه ابن حجر من مجيع جوانبه)

P  
قال  ،عن النيب صلى اهللا عليه وسلمعن أيب أمامة صدي بن عجالن  •

 (لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة، أوهلا احلكم، وآخرها الصالة)
 P33F٣٤.واحلاكم يف صحيحيهما رواه ابن حبان

 
مر اإلمامة وشئون األمة وقال ألباب يف مشول الدين لألحكام السياسية و  -١١

تعاىل {وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلا  ليستخلفنهم يف 
 : األرض كما استخلف الذين من قبلهم}

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (كانت  •
إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما هلك نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بنو 

بعدي، فقالوا : فماذا يكون يا رسول اهللا؟ قال : يكون خلفاء فيكثرون! 

                                                            
، ٢/٤٢٢، والبيهقي يف دالئل النبوة ٢١٤ح ٢٨٢وأبو نعيم يف دالئل النبوة ص،  ١/٨٠رواه ابن حبان يف الثقا   ٣٣

، ١٧/٢٩٦، وابن عساكر يف تاريخ دمشق ٢/٤١٧، وأبو هالل العسكري يف األمثال ١/٣٧ يف األنساب والسمعاين
من طرق عن أبان بن عبد اهللا البجلي عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس عن علي رضي اهللا عنه، وقال 

 ٧/٢٢٠ن، وكذا قال احلافظ يف الفتح القسطالين يف املواهب اللدنية :أخرجه احلاكم والبيهقي وأبو نعيم بذسناد حس
  . ٣٦٥٧ح 
 وصححه. ٤/٩٢، واحلاكم  ٦٦٠١رواه ابن حبان يف الصحيح ح رقم  ٣٤
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قالوا : فما تأمرونا يا رسول اهللا؟ قال : فوا بيعة األول فاألول، وأعطوهم 
 P34F٣٥.مسلمالبخاري و رواه  حقهم، فذن اهللا سائلهم عما اسرتعاهم)

 –عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (الدين النصيحة عن متيم الداري  •
قلنا ملن يا رسول اهللا؟ قال هللا، ولكتابه، ولرسوله، ولألئمة  –قاهلا ثالثا 

 P35F٣٦.رواه مسلم املسلمني وعامتهم)
وترك يف باب اإلمامة  زوم سنن اخللفاء الراشدين األربعةباب يف وجوب ل -١٢

وقال تعاىل {ومن يشاقق الرسول من بعد ما احملدثا  بعدهم وبطال�ا 
تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل}، وقال {والسابقون 
األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بذحسان رضي اهللا 

 :، وقال عنهم {أولئك هم الراشدون}عنهم}
 عليه وسلم قال عن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا •

(من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء 
الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثا  األمور، 

بو داود وابن ماجة أ رواه فذن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة)
 P36F٣٧.والرتمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان واحلاكم

وىل رسول اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (خالفة عن سفينة م •
النبوة بعدي ثالثون سنة)، قال سفينة : امسك عليك : خالفة أيب بكر 

                                                            
 . ١٨٤٢، ومسلم يف الصحيح ح رقم  ٣٤٥٥رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٣٥
بأدائه على  ، والنصيحة هنا هي االجتهاد واإلخالص يف العمل وبذل الوسع فيه ٥٥رواه مسلم يف الصحيح ح  ٣٦

أكمل وجه، هللا بكمال العبودية له وطاعته، ولكتابه بكمال االهتداء به وتدبره، ولرسوله بكمال اتباعه ونصرته، وألئمة 
املسلمني وعامتهم بكمال أداء احلقوق والواجبا  جتاههم، وهو كقول أخت موسى {أفال أدلكم على أهل بيت 

 يام عليه ورعايته حق الرعاية. يكفلونه وهم له ناصحون}، أي جمتهدون بالق
وقال حسن صحيح، وابن ماجه ح  ٢٦٧٨، والرتمذي يف اجلامع ح رقم  ٤٦٠٧رواه أبو داود يف السنن ح رقم  ٣٧
 وصححه ووافقه الذهيب . ١/٩٥، واحلاكم  ٥، وابن حبان ح رقم  ٤٤و ٤٣رقم
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سنتني، وخالفة عمر عشر سنني، وخالفة عثمان اثين عشر سنة، 
. رواه أبو داود والرتمذي وحسنه وأمحد وخالفة علي ست سنني

 P37F٣٨.واحلاكم وصححه ،وابن حبان يف صحيحه ،وصححه
يف باب على وجه اخلصوص باب يف وجوب لزوم سنن أيب بكر وعمر  -١٣

ورجحان سنتهم على من جاء بعدهم وقال تعاىل  اسة األمةاإلمامة وسي
{والذي جاء بالصدق وصدق به}، وقال {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا 

 :وكونوا مع الصادقني} 
اهللا عليه وسلم قال (إين ال عن النيب صلى عن حذيفة بن اليمان  •

رواه  أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر)
 P38F٣٩.وصححه ابن حبان واحلاكم ، وابن ماجه،الرتمذي وحسنه

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف شأن أصحابه عن أيب قتادة  •
 P39F٤٠.رواه مسلم وقد ضلوا الطريق (إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا)

P40Fويف لفظ (إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا). •

٤١ 
قال (فمال الناس على عبد الرمحن يشاورونه  وعن املسور بن خمرمة •

حىت إذا كانت الليلة اليت أصبحنا منها فبايعنا عثمان) تلك الليايل 
أبايعك (فقال  عثمان رضي اهللا عنهما بايع عبد الرمحن بن عوف

على سنة اهللا، وسنة رسوله، واخلليفتني من بعده، فبايعه عبد الرمحن، 

                                                            
وحسنه، وأمحد يف  ٢٢٢٦بذسناد صحيح، والرتمذي يف اجلامع ح رقم  ٤٦٤٦رواه أبو داود يف السنن ح رقم  ٣٨

 ٣/٧٥، واحلاكم  ٦٥٤٣، وابن حبان يف صحيحه ح رقم  ٦٢٦وصححه كما يف السنة للخالل رقم  ٥/٢٢٠املسند 
 وصححه. ٣/١٥٦و
، وصححه ابن حبان ح رقم  ٩٧ن ماجه رقم وقال حديث حسن، واب ٣٦٦٢رواه الرتمذي يف اجلامع ح رقم  ٣٩

 .٤٤٥٥ – ٤٤٥١، واحلاكم ح رقم ٦٧٨٨
 . ٦٨١رواه مسلم يف الصحيح ح رقم   ٤٠
 بذسناد صحيح .  ٥/٢٩٨رواه أمحد   ٤١
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رواه  وبايعه الناس املهاجرون واألنصار، وأمراء األجناد، واملسلمون)
 P41F٤٢.البخاري

عن أيب وائل عن عبد الرمحن بن عوف قال (بدأ  بعلي فقلت  •
أبايعك على كتاب اهللا وسنة رسوله وسرية أيب بكر وعمر رضي اهللا 

ما؟ قال فقال : فيما استطعت! قال مث عرضتها على عثمان عنه
P42Fفقبلها) رواه أمحد بذسناد حسن لغريه.

٤٣ 
قال (كان الناس أخذوا على معاوية  رئالقا عن عبد اهللا بن عوف •

حني بايعوه أن يسري بم سرية عمر)، وكان يزيد يقول (لئن وليت 
أمر الناس ألسرين بم سرية عمر بن اخلطاب! فقال معاوية ويستطيع 

رواه ابن أيب عاصم بذسناد  ذلك! ما استطعت أنا ذلك إال سنتني)
 P43F٤٤.حسن

 
إلسالمي وإبطال ما عداها من سياسي اباب يف أن اخلالفة هي النلام ال -١٤

وقال تعاىل {لكل جعلنا  وأن القتال على امللك قتال فتنة صور امللك
 :شرعة ومنهاجا}

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  •
(كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما هلك نيب خلفه نيب، 
وإنه ال نيب بعدي، فقالوا: فماذا يكون يا رسول اهللا؟ قال : يكون 
خلفاء فيكثرون! قالوا : فما تأمرونا يا رسول اهللا؟ قال : فوا بيعة 

                                                            
 . ٧٢٠٧رواه البخاري يف الصحيح  ٤٢
 بذسناد حسن لغريه. ٧٥/ ١رواه أمحد يف املسند  ٤٣
 . ٥٠٢ح رقم رواه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين  ٤٤
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 وأعطوهم حقهم، فذن اهللا سائلهم عما اسرتعاهم)األول فاألول، 
 P44F٤٥.رواه البخاري ومسلم

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن أيب هريرة وعن جابر بن مسرة  •
(إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده، 

رواه البخاري  والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا)
 P45F٤٦.ومسلم

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (تكون النبوة فيكم ما عن حذيفة  •
شاء اهللا هلا أن تكون، مث يرفعها اهللا إذا شاء، مث تكون خالفة على 
منهاج النبوة، مث تكون فيكم ما شاء اهللا هلا أن تكون، مث يرفعها اهللا 
إذا شاء أن يرفعها، مث يكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء اهللا أن 

، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث يكون ملكا جربية، فيكون ما يكون
شاء اهللا أن يكون، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون خالفة 

 P46F٤٧.رواه أمحد بذسناد صحيح على منهاج النبوة)
الفتنة اليت حدثت بني املسلمني: ملا  عن عن ابن عمر وسئل •

فقال:  تكون فتنة)!اهللا (وقاتلوا حىت ال وقد قال  ؟ال تقاتل
أتدري ما الفتنة؟ كان الرجل يفنت يف دينه، إما أن يقتلوه، 

فقد  -أي يسجنه كفار قريش يف مكة  -وإما أن يوثقوه 
قاتلنا حىت مل تكن فتنة، وكان الدين كله هللا، وأنتم تريدون 

 أن تقاتلوا حىت تكون فتنة، ويكون الدين لغري اهللا. 

                                                            
 . ١٨٤٢، ومسلم يف الصحيح ح رقم  ٣٤٥٥رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٤٥
 .٢٩١٩و ٢٩١٨، ومسلم يف صحيحه ح رقم ٣١٢١و  ٣٠٢٧رواه البخاري يف صحيحه ح رقم  ٤٦
 . ٥وأخرجه األلباين يف الصحيحة رقم  ٤/٢٧٣رواه أمحد يف املسند  ٤٧
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هللا عليه وسلم يقاتل املشركني، كان النيب صلى ا( ويف رواية •
ويف  )وكان الدخول عليهم فتنة، وليس بقتالكم على امللك

لفظ(وكان الدخول يف دينهم فتنة) ويف رواية (الدخول 
 47F٤٨.رواه البخاري فيهم)

 تعددبطالن االفرتاق و األمة وحترمي باب يف وجوب اجلماعة ووحدة  -١٥
وقال  وقتل من يريد ذلكوبطالن التنازع على اإلمارة األئمة و  الدول
وقال تعاىل {واعتصموا حببل اهللا أمتكم أمة واحدة}  {إن هذهتعاىل 

مجيعا وال تفرقوا}، وقال {ال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا}، وقال 
 :{وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا} 

(إن اهللا يرضى لكم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أيب هريرة  •
هللا مجيعا وال أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا حببل ا ثالثا:

 48F٤٩.رواه مالك ومسلم اهللا أمركم)اله من و  تفرقوا، وأن تناصحوا
عن عرفجة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (من  •

أتاكم وأمركم مجيعا، على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو 
فاقتلوه)، ويف لفظ (من أراد أن يفرق أمر هذه األمة يفرق مجاعتكم، 

 P49F٥٠.رواه مسلم وهي مجيع، فاقتلوه كائنا من كان)

                                                            
ع  . ٢/٩٤، وأمحـــد يف املســـند  ٤٦٥١و ٤٥١٤و  ٤٥١٣صـــحيح البخـــاري ح  ٤٨ مـــ ال  تـــ ق ل ا ر  ن عمـــ بـــ ا ل  فجعـــ

ة  مــ ون كل تكــ ل ري اهللا، ال  غــ ل دين  لــ ا ون  يكــ ة ول نــ ت ف ون  تكــ ل ال  تــ ق ل ا ن  مــ و  مللــك هــ ا ى  يطرة علــ لســ ل وك  لــ مل ا
را ملـ ا دين  لـ ا ىن  ى معـ ل علـ يـ ح دل ر أوضـ ن عمـ بـ ا ول  قـ ه هللا! ويف  دين كلـ لـ ا ون  يكـ ل ، وال  ا يـ عل ل ا د اهللا هي 

وك ال هللا! وأن  لملـ ل ة  عـ لطا دين وا لـ ا ون  يكـ ل ال  تـ ق و  مللـك هـ ا ال من أجل  قت ل ا لطاعة، وأن  ا ه  ن ا وأ هن
لون  ت ا قـ ي ا  منـ إ  ، ا را وكرهـ هـ ق عوبم  ى شـ لطا�م علـ بسـط سـ ل م  ءهـ ون ورا قفـ ي و  أ وك  لـ مل ا ع  مـ لون  ت ا قـ ي من 

لملوك.  ل لدين  ا يكون   ل

 . ١٧١٥، ومسلم يف الصحيح ح رقم  ١٧٩٦رواه مالك يف املوطأ ح رقم  ٤٩
 . ١٨٥٢رواه مسلم يف الصحيح ح رقم   ٥٠



47 
 

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  •
 P50F٥١.رواه مسلم قال (إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما)

يف عصر وبوب عليه البيهقي يف السنن باب (ال يصلح إمامان 
P51Fواحد).

٥٢ 
من أحب عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ( •

أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم 
من بايع إماما، اآلخر، وليأ  إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه، و 

 فأعطاه صفقة يده، فليطعه ما استطاع، فذن جاء آخر ينازعه،
 P52F٥٣.رواه مسلم فاضربوا عنق اآلخر)

وال إمارة ، جبماعة، وال مجاعة إال بذمارةال قال عمر (إنه ال إسالم إ •
 P53F٥٤.رواه الدارمي بذسناد مقبول طاعة)إال ب

 
 وجوب لزوم اخلالفة واجلماعة الواحدة حال افرتاق األمة إىل دولباب  -١٦

وحترمي الركون إىل غريهم وقال تعاىل {وال تركنوا إىل الذين ظلموا 
 :فتمسكم النار} 

عن حذيفة بن اليمان قال سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم : يا  •
رسول اهللا إنا كنا يف جاهلية وشر، حىت أتى اهللا بذا اخلري، فهل بعد 
من هذا اخلري من شر؟ قال (نعم)، فقلت : فهل بعد ذلك الشر 

                                                            
 . ١٨٥٣رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ٥١
 . ٨/١٤٤السنن الكربى  ٥٢
 . ١٨٤٤رواه مسلم يف صحيحه ح رقم  ٥٣
ية حدثىن صفوان بن رستم عن عبد الرمحن بن أخربنا يزيد بن هارون أخربنا بق -٢٥٧رواه الدارمي يف السنن ح رقم  ٥٤

من طريق معاذ بن خالد عن بقية  ٢٤٤ميسرة عن متيم الدارى عن عمر. ورواه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم رقم 
 به وزاد عبد الرمحن بن ميسرة عن أيب عبد الرمحن عن متيم، وهو إسناد شامي مقبول.
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خري؟ قال (نعم وفيه دخن)، قلت : وما دخنه يا رسول اهللا؟ قال 
(قوم يهتدون بغري هديي، ويستنون بغري سنيت، تعرف منهم وتنكر)، 
قلت : وهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال (نعم دعاة على أبواب 
جهنم من أطاعهم قذفوه فيها)، قلت : صفهم لنا يا رسول اهللا! قال 

ويتكلمون بألسنتنا)، قلت فما تأمرين يا رسول (هم من بين جلدتنا، 
اهللا إن أدركين ذلك؟ قال (الزم مجاعة املسلمني وإمامهم)، قلت : 
فذن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال (فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو 
أن تعض على أصل شجرة، حىت يدركك املو  وأنت كذلك) متفق 

P54Fعليه.

٥٥
P  

خليفة يف األرض فضرب  (فذن كان هللا تعاىلويف رواية  •
ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإال فمت وأنت عاض جبذل 

 .رواه أبو داود وأمحد بذسناد حسن شجرة)
 دعاة تكون مث قال ؟ماذا مث(قلت  أمحدعند ويف رواية  •

 ،فالزمه األرض يف اهللا خليفة يومئذ رأيت فذن قال، الضاللة
 يف فاهرب تره مل فذن، مالك وأخذ ،جسمك �ك وإن

55F).شجرة جبذل عاض وأنت متو  إن ولو ،األرض

٥٦ 
 

 باب وجوب الدخول يف الطاعة يف حال اجتماع األمة على خليفة واحد -١٧
 :وقال تعاىل {أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم}

                                                            
 . ١٨٤٧، ومسلم يف الصحيح ح رقم  ٧٠٨٤رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٥٥
 بذسناد حسن. ٤٠٣/ ٥، وأمحد يف املسند  ٤٢٤٤سنن أيب داود ح  ٥٦
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(من ما  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن معاوية  •
رواه أمحد وصححه ابن  وليس له إمام ما  ميتة جاهلية)

  56F٥٧.حبان
عن سعيد بن حرب العبدي قال : كنت جليسا لعبد اهللا  •

بن عمر يف املسجد احلرام زمن ابن الزبري ويف طاعة ابن 
الزبري رؤوس اخلوارج نافع بن األزرق وعطية بن األسود 
وجندة، فبعثوا شابا إىل عبد اهللا بن عمر يسأله : ما مينعك 

(واهللا ما  ن الزبري أمري املؤمنني؟ فقالأن تبايع لعبد اهللا ب
رواه  كنت ألعطي بيعيت يف فرقة، وال أمنعها من مجاعة)

  57F٥٨.بذسناد صحيح البيهقي
فكان ال يبايع يف زمن الفرقة حىت جيتمع املسلمون على 

وهلذا  مل يبايعه؛ رجل واحد، فذذا اجتمعوا عليه بايعه، وإال
سن، ومل يبايع ابن مل يبايع معاوية إال بعد الصلح مع احل

 58F٥٩.الزبري مبكة ملنازعة مروان له
بن الزبري ملا وقد قال ابن عمر للحسني بن علي وعبد اهللا  •

(أذكركما اهللا إال رجعتما فدخلتما يف  خرجا عن طاعة يزيد
فذن اجتمع الناس عليه  صاحل ما يدخل فيه الناس، وتنلرا؛

رواه ابن  مل تشذا، وإن افرتقوا عليه كان الذي تريدان)

                                                            
 . ٤٥٧٣، وابن حبان يف صحيحه ح رقم  ٤/٩٦رواه أمحد يف املسند  ٥٧
 . ١٣/١٩٥بذسناد صحيح، وانلر فتح الباري  ١٩٢/ ١رواه البيهقي يف السنن ، والبخاري يف التاريخ الصغري  ٥٨
 . ١٣/١٩٥الباري  فتح ٥٩
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سعد يف قصة خروج احلسني بأسانيد كثرية صحيحة 
 59F٦٠.وحسنة

وهذا مذهب حممد بن علي بن أيب طالب ابن احلنفية،  •
ومذهب الصحايب عامر بن الطفيل أيب واثلة، ، فقد أراد 
منهما ابن الزبري أن يبايعاه، فأبوا وقالوا: ال نبايع حىت 

كلها غري سعد جتتمع األمة، وقال حممد: لو بايعتين األمة  
60Fموىل معاوية ما قبلتها.

٦١ 
(ما أطلب هذا األمر إال أن ال خيتلف علي  وقال أيضا •

61Fاثنان).

٦٢ 
 كلهم علي الناس اجتمع لو رأيي أن تعلمونوقال أيضا ( •

62F).قاتلته ملا واحد إنسان إال

٦٣ 

وسئل عن حديث (من ما  وليس يف  - بن حنبل قال أمحدفائدة : 
؟ اإلمام الذي جيمع عليه اإلمام(أتدري ما  : - عنقه بيعة)
 63F٦٤.فهذا معناه) .هذا إمام كلهم يقول:،  املسلمون

منازعة من حىت ختتار إمامها وحترمي باب يف حترمي منازعة األمة أمرها  -١٨
وإمجاع الصحابة  حىت تعزله األمة باختيارهابالشورى والرضا بايعته األمة 

يف عهد عمر على أن األمر شورى بني األمة وال بيعة ملن اغتصب األمة 

                                                            
، وانلر ٦/٤١٦من طريق ابن سعد بأسانيد كثرية، واملزي يف تذيب الكمال ١٤/٢٠٨ابن عساكر يف تاريخ دمشق ٦٠

 يف صفة خمرج احلسني . ١٦٥ – ٨/١٦٤ابن كثري 
 هـ.٦٦الطربي والكامل يف التاريخ حوادث سنة  ٦١
 .٥/١٠٤ابن سعد يف الطبقا   ٦٢
 .٥/١٠٦ابن سعد يف الطبقا   ٦٣
 . ١/١١٢، ومنهاج السنة  ٢٣األحكام السلطانية أليب يعلى ص ٦٤
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، وقال تعاىل {وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم} أمرها ووجوب قتله
 : وقال {وأمرهم شورى بينهم}

عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال (بايعنا رسول اهللا صلى اهللا  •
على السمع والطاعة، يف منشطنا  –بيعة العقبة  –عليه وسلم 

ومكرهنا، ويسرنا وعسرنا، وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، وأن 
نقوم أو نقول باحلق حيثما كنا، ال خناف يف اهللا لومة الئم، إال أن 

 P64F٦٥.رواه البخاري ومسلم هان)كفرا بواحا عندكم فيه من اهللا بر تروا  
رسول اهللا صلى اهللا عليه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت (قبض  •

وسلم، ومل يستخلف أحدا، ولو كان مستخلفا أحدا لكان مستخلفا 
 P65F٦٦.رواه مسلم أبا بكر أو عمر)

بــن عبــاسعــن  • ال  ا ه قــ  مــن رجــاال أقــرئ كنــت(رضــي اهللا عنــ
اجرين نهم املهــ لــرمحن عبــد مــ ا، عــوف بــن ا ا فبينمــ نــ ه يف أ  منزلــ

ة آخـــر يف اخلطـــاب بـــن عمـــر عنـــد وهـــو مبـــىن ا حجـــ  إذ حجهـــ
 املؤمنني أمري أتى رجال رأيت لو :فقال الرمحن عبد إيل رجع
 قـد لـو يقـول فـالن؟ يف لـك هـل املؤمنني أمري يا :فقال اليوم
ر مــا  ا بايعــت لقــد عمــ ا فــواهللا فالنــ ة كانــت مــ ر أيب بيعــ  بكــ
ة إال ـــــ ت ـــــال مث عمـــــر فغضـــــب !فتمـــــت فل اء إن إين( :ق  اهللا شـــــ

ائم ية لقــ لنــاس يف العشــ لــذين هــؤالء فمحــذرهم ا  أن يريــدون ا
ا:فقلـت الـرمحن عبـد قال !)أمورهم يغصبوهم  املـؤمنني أمـري يـ

لنــاس رعــاع جيمــع املوســم فــذن !تفعــل ال اءهم ا ذ�م، وغوغــ  فــ
لــــذين هــــم بــــون ا نــــاس يف تقــــوم حــــني قربــــك علــــى يغل ل ا، ا نــــ  وأ

                                                            
 . ١٧٠٩، ومسلم يف صحيحه ح رقم ٧٠٥٦رواه البخاري يف صحيحه ح رقم  ٦٥
 . ١٨٥٦رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ٦٦
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ة فتقــول تقــوم أن أخشــى ا مقالــ  وأن، مطــري كــل عنــك يطريهــ
 تقـدم حىت فأمهل، مواضعها على يضعوها ال وأن، يعوها ال

ة نـــــــ ا املدي رة دار فذ�ـــــــ نة اهلجـــــــ ه بأهـــــــل فـــــــتخلص والســـــــ  الفقـــــــ
نـــاس وأشـــراف ل ا فتقـــول، ا ا قلـــت مـــ لعلـــم أهـــل فيعـــي متمكنـــ  ا
 . مواضعها على ويضعو�ا مقالتك
ر فقــال اء إن واهللا عمــ ام أول بــذلك ألقــومن اهللا شــ ه مقــ  أقومــ

ة ـــــ ن ـــــال. باملدي ـــــن ق ب ـــــاس ا ة فقـــــدمنا :عب ـــــ ن  ذي عقـــــب يف املدي
ة ا احلجـــ ـــوم كـــان فلمـــ ة ي ـــرواح عجلـــت اجلمعـــ ل  زاغـــت حـــني ا
ا نفيـل بـن عمـرو بـن زيد بن سعيد أجد حىت الشمس  جالسـ

ه ركبيت متس حوله فجلست، املنرب ركن إىل  أنشـب فلـم، ركبتـ
عيد قلـت مقـبال رأيته فلما اخلطاب بن عمر خرج أن  بـن لسـ
ية ليقـولن :نفيـل بـن عمرو بن زيد ة العشـ ا مل مقالـ  منـذ يقلهـ

ا يقـول أن عسيت ما وقال علي فأنكر، استخلف  يقـل مل مـ
ه لـــ ا املنـــرب علـــى عمـــر فجلـــس ؟!قب ام املؤذنـــون ســـكت فلمـــ  قـــ
ه هو مبا اهللا على فأثىن ا قـال مث، أهلـ  لكـم قائـل فـذين بعـد أمـ
ا أن يل قـدر قد مقالة ا أدري ال أقوهلـ ، أجلـي يـدي بـني لعلهـ
ا فمــن ا عقلهــ ا فليحــدث ووعاهــ ه انتهــت حيــث بــ ه بــ ، راحلتــ
ا ال أن خشــي ومــن ، علــي يكــذب أن ألحــد أحــل فــال يعقلهــ
 بايعـت عمـر مـا  قد لو واهللا:يقول منكم قائل بلغين إنه مث

ا ا يقـــول أن امـــرؤ يغـــرتن فـــال !فالنـــ ة كانـــت إمنـــ  بكـــر أيب بيعـــ
ة تــــ ا أال !ومتــــت فل  وقــــى اهللا ولكــــن، كــــذلك كانــــت قــــد وإ�ــــ
رها يكم ولــيس، شــ ه األعنــاق تقطــع مــن فــ يــ ل ر أيب مثــل إ  :بكــ

ايع مــن( ابع فــال املســلمني مــن مشــورة غــري مــن رجــال بــ تــ  هــو ي
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لـــذي وال ه ا رة تابعـــ ه)، يقـــتال أن تغـــ نـــ ا مـــن كـــان قـــد وإ  خربنـــ
ه اهللا تـــــــوىف حـــــــني يـــــــ ب ه اهللا صـــــــلى ن يـــــــ ار أن وســـــــلم عل  األنصـــــــ

ا وا خالفونــ قيفة يف بأســرهم واجتمعــ اعدة بــين ســ الف، ســ  وخــ
ا لـــزبري علـــي عنـــ ا ومـــن وا  أيب إىل املهـــاجرون واجتمـــع، معهمـــ
ا بكــــر أليب فقلــــت بكــــر ا يــــ بــــ ا انطلــــق بكــــر أ نــــ ا إىل ب نــــ ن  إخوا
نهم دنونا فلما نريدهم فانطلقنا، األنصار من هؤالء ا مـ نـ  لقي
ا فـذكرا صـاحلان رجـالن منهم ه متـاأل مـ  أيـن :فقـاال القـوم عليـ
ا تريــدون ر يــ اجرين؟ معشــ ا املهــ ا نريــد فقلنــ نــ ن  مــن هــؤالء إخوا
ار ـــــيكم ال :فقـــــاال، األنصـــــ وا تقربـــــوهم ال أن عل مـــــركم اقضـــــ  أ
أتينهم واهللا، فقلــت نــ ا، ل اهم حــىت فانطلقنــ قيفة يف أتينــ  بــين ســ
اعدة ذذا، ســـ رانيهم بـــني مزمـــل رجـــل فـــ  هـــذا؟ مـــن فقلـــت ظهـــ
ا فقلت عبادة بن سعد هذا فقالوا الوا لـه؟ مـ ا، يوعـك قـ  فلمـ
ا اهللا على فأثىن خطيبهم تشهد قليال جلسنا ه هـو مبـ  مث، أهلـ
ا قــال ار فــنحن:بعــد أمــ ة اهللا أنصــ تم اإلســالم وكتيبــ نــ ر وأ  معشــ

ذذا قـومكم من دافة دفت وقد رهط املهاجرين  يريـدون هـم فـ
ا أن لنا مــن خيتزلونــ نونا وأن أصــ ر مــن حيضــ ا، األمــ  ســكت فلمــ

ة زور  قـــد وكنـــت أتكلـــم أن أرد  لـــ  أن أرد  أعجبتـــين مقا
قـــدمها ه أداري وكنـــت، بكـــر أيب يـــدي بـــني أ ، احلـــد بعـــض منـــ
ا بــو قــال أتكلــم أن أرد  فلمــ ر أ  فكرهــت !رســلك علــى بكــ
به أن تكلم، أغضـــ بـــو فـــ ، وأوقـــر مـــين أحلـــم هـــو فكـــان بكـــر أ
ا واهللا ة مــــــن تــــــرك مــــــ تــــــين كلمــــــ  يف قــــــال إال تزويــــــري يف أعجب

ه ا بديهتــ ا أفضــل أو مثلهــ ال، ســكت حــىت منهــ ا فقــ  ذكــرمت مــ
ذا يعرف ولن، أهل له فأنتم خري من فيكم ذا إال األمـر هـ  هلـ
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با العـرب أوسـط هـم، قريش من احلي  رضـيت وقـد، ودارا نسـ
لـرجلني هــذين أحـد لكـم ايعوا ا ا فبـ ئتم أيهمــ  بيــدي فأخـذ !شـ
ا جـالس وهـو، اجلـراح بـن عبيدة أيب وبيد نـ ره فلـم، بين ا أكـ  ممـ
 ذلـك يقربين ال عنقي فتضرب أقدم أن واهللا كان،  غريها قال
أمر أن مــــن إيل أحــــب إمث مــــن تــــ يهم قــــوم علــــى أ بــــو فــــ  بكــــر أ

للهــــم ــــد نفســــي يل تســــول أن إال ا ملــــو  عن يئا ا  أجــــده ال شــــ
 وعذيقها احملكك جذيلها أنا : األنصار من قائل فقال.اآلن

ا( املرجــــب ــــ ا أمــــري ومــــنكم أمــــري من ــــ ر)، قــــريش معشــــر ي ــــ  فكث
للغــــط ، االخــــتالف مــــن فرقــــت حــــىت، األصــــوا  وارتفعــــت، ا
ا يــدك ابســط فقلــت ا يــ بــ ه يــده فبســط!بكــر أ ه، فبايعتــ  وبايعــ

ادة بـن سـعد على ونزونا، األنصار بايعته مث، املهاجرون ، عبـ
 سعد اهللا قتل فقلت !عبادة بن سعد قتلتم منهم قائل فقال
 !عبادة بن
 من أقوى أمر من حضرنا فيما وجدنا ما واهللا وإنا عمر قال

ة ينا، بكـــر أيب مبايعـــ ا إن خشـــ لقـــوم فارقنـــ ة تكـــن ومل ا  أن بيعـــ
ا علـى بايعنـاهم فذما، بعدنا منهم رجال يبايعوا ، نرضـى ال مـ
ا مـــــ الفهم وإ اد فيكـــــون خنـــــ ايع فمـــــن( فســـــ  غـــــري علـــــى رجـــــال بـــــ
ابع فــال املســلمني مــن مشــورة تــ ه الــذي وال هــو ي رة بايعــ  أن تغــ
ه رواه البخــــاري )يقــــتال للفــــظ لــــ را ومل يســــق  ومســــلم وا خمتصــــ
 66F٦٧.لفله

                                                            
 خمتصرا مقتصرا على أوله. ١٦٩١، ومسلم ح رقم  ٦٨٣٠رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٦٧



55 
 

ويف رواية (فال حيـل لكـم إال أن تقتلـوه)، ويف روايـة (مـن دعـا إىل إمـرة مـن  •
P67Fدون شورى املسلمني فاضربوا عنقه).

٦٨ 
قــال ذو عمــرو احلمــريي جلريــر بــن عبــد اهللا رضــي اهللا عنــه حــني اســتخلف  •

املســلمون أبــا بكــر رضــي اهللا عنــه (يــا جريــر إنكــم معشــر العــرب لــن تزالــوا 
يف آخـر، فـذذا كانـت  –أي تشـاورمت  –خبري ما كنتم إذا هلك أمري تـآمرمت 

رواه  بالسـيف، كـانوا ملوكـا يغضـبون غضــب امللـوك، ويرضـون رضـا امللــوك)
 P68F٦٩.البخاري

ابــــ -١٩ ا عــــن شــــورى ورضــــ ا كلهــــ ة وأ�ــــ اء األربعــــ ة اخللفــــ وأن  اب بيعــــ
 رضاها :األمة و  جائز بشورىترشيح العهد لغري قرابة 

ا بكــر رضــي اهللا عنــه خطــب  • بــ ا أ نــ ه أ نــس رضــي اهللا عنــ عــن أ
البعـــــد ا ة لـــــه يف املســـــجد فقـــــ ة العامـــــ نـــــاس إين  لبيعـــــ ل ا ا (أيهـــــ

أعينوين، وإن  ذن أحســنت فــ يكم، ولســت خبـريكم، فــ وليـت علــ
أسأ  فقوموين، الضعيف فيكم قوي عندي حىت آخذ احلـق 
ا  ه، ومــ عيف عنــدي حــىت آخــذ احلــق منــ يكم ضــ ه، والقــوي فــ لــ
ترك قوم اجلهاد قط إال ذلوا، وال تشيع الفاحشـة يف قـوم إال 

، فذن عصيته فال عمهم البالء، أطيعوين ما أطعت اهللا فيكم
بــــن إســــحاق يف املغــــازي طاعــــة يل علــــيكم) بــــن   رواه ا ال ا وقــــ

 69F٧٠.كثري : بذسناد صحيح

                                                            
 بذسناد صحيح . ١٦٦٠رواية عبد اهللا ح رقم أمحد يف العلل  ٦٨
 . ١٤/٥٥٤، عن ابن أيب شيبة يف املصنف  ٤١٠١رواه البخاري يف صحيحه ح رقم  ٦٩
عن الزهري عن أنس رضي اهللا عنه، وعبد الرزاق  ٦/٨٢رواه حممد بن إسحاق يف السرية كما عند ابن هشام يف  ٧٠

من طريق هشام بن عروة عن أبيه يف قصة  ٣/١٣٦ عن معمر، وابن سعد يف الطبقا  ١٦/٣٣٦يف املصنف 
من طريق هشام عن أبيه عروة بن الزبري، ومن طريق إمساعيل بن أيب خالد  ١٢البيعة، وأبو عبيد يف األموال ص 
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يـــن  • ال : أ ر قـــ بـــو بكـــ ا بويـــع أ ال (ملـــ عيد اخلـــدري قـــ عـــن أيب ســـ
ــــزبري؟!علــــي ال أراه؟ ل ــــن ا ي ال أ ر! قــــ الوا مل حيضــــ الوا مل  ! قــــ قــــ

ع  ا مجيــ ة إال عـن رضـ لبيعــ ا حسـبت أن هـذه ا ال : مــ ر! قـ حيضـ
ثــــوب اخللــــق! إن املســــلمني! إن  ل يــــع ا ة ليســــت كب لبيعــــ هــــذه ا

ا ة ال مــــردود هلــــ لبيعــــ ه، هـــذه ا اء علــــي فمــــد يــــده فبايعــــ .. فجــــ
ه د يــده فبايعــ زبري فمــ لــ اء ا بــن  )وجــ ه ا املي ومــن طريقــ رواه احملــ

 P70F٧١.عساكر ، قال ابن كثري : بذسناد صحيح
ه اهلمـــــداين عـــــن أيب الســـــفر • ا بكـــــر رضـــــي اهللا عنـــــ بـــــ ال  أن أ قـــــ

ملــــ   (أترضــــون مبــــن أســــتخلف و للصــــحابة وهــــو علــــى فــــراش ا
يكم، فـــو  لـــو  عـــن جهـــد علـــ لـــو ، وال أ لـــو ، وال ت ا أ اهللا مـــ

 71F٧٢.بذسناد صحيح رواه ابن سعد الرأي، وال وليت ذا قرابة)
ال(أليس  • ه فقـــــ ه أطلـــــع علـــــى أصـــــحابه يف مرضـــــ نـــــ ة أ يـــــ ويف روا

ة رســــول اهللا) ا خليفــــ لــــى يــــ الوا: ب نع؟ قــــ ا أصــــ رواه  ترضــــون مبــــ
 72F٧٣.احلاكم يف املستدرك وصححه

لتيمـــي وعـــن  • راهيم ا بـــ لـــرمحن وحممـــد بـــن إ لمة بـــن عبـــد ا أيب ســـ
ا بكــــــر بــــــ لبهــــــي أن أ ا وعبــــــد اهللا ا ًرا مــــــن املهــــــاجرين  (دعــــــ نفــــــ

                                                                                                                                                                          
عن إسناد حممد بن إسحاق:  ٦/٣٠٦عن قيس بن أيب حازم عن أيب بكر وقال ابن كثري يف البداية والنهاية: 

 و كما قال . وهذا إسناد صحيح وه
وقال (رواه احملاملي) قال ابن   ٢٧٨٧٤، وهو يف اجلامع للسيوطي ح رقم  ٣٠/٢٧٨ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ٧١

كثري : إسناده صحيح، وهو من رواية القاسم بن سعيد بن املسيب بن شريك، وهو ثقة كما يف ثقا  ابن حبان، 
من شيوخ احملاملي، وإن مل يعرفه الشيخ األلباين يف السلسلة  وهو ٤٢٧/ ١٢ووثقه اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد 

 . ٥٣٤٣الضعيفة رقم 
 ، بذسناد صحيح. ٢/٣٥٢، وابن جرير الطربي ٣/١٤٨، وطبقا  ابن سعد  ٣٣٨السنة للخالل رقم  ٧٢
 ، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب.٤٤٦٩ح  ٣/٨٥رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني  ٧٣
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ار يستشـــريهم يف عمـــر) بـــن  واألنصـــ ره ا بـــن ســـعد، وذكـــ رواه ا
 73F٧٤.واللفظ له بال إسناد هثقاتحبان يف 

ة  • يـــــ ا  (أترضـــــون مبـــــن أســـــتخلف علـــــيكم؟ويف روا فـــــذين واهللا مـــــ
ـــــــرأي، وال ل ـــــــو  مـــــــن جهـــــــد ا ل ة، وإين قـــــــد  أ ـــــــ ب ـــــــت ذا قرا ي وّل

وا). ه وأطيعـــ ـــ ر بـــن اخلطـــاب، فـــامسعوا ل الوا اســـتخلفت عمـــ  قـــ
 74F٧٥.يف تارخيه رواه ابن جرير (مسعنا وأطعنا)

ة • يــ ه  ويف روا نــ ان أ ار، مث خــرج عثمــ اجرين واألنصــ ار املهــ استشــ
ال للنــاس ه الكتــاب بالعهــد، وقــ ذا  :ومعــ ايعون ملــن يف هــ بــ ت (أ

الوا: الكتاب؟ ال بعضـهم: نعـم. فقـ ه. وقـ ا بـ أقروا  قـد علمنـ فـ
 75F٧٦.ابن سعد  ، ورضوا به، وبايعوا)ابذلك مجيع

ه  عمر عن طاووس عن ابن عباس أن • لـى فـراش وهـو عقال لـ
ملـــو  ا: ا ارة شـــور  (اعقـــل عـــين ثالثـــ لـــرزاق )ىاإلمـــ  رواه عبـــد ا

 76F٧٧.بذسناد صحيح
بــــــن عبــــــاسو  • ر  عــــــن ا ة لــــــه مبحضــــــ عــــــن عمــــــر يف آخــــــر خطبــــــ

ه  اعهم قولـــ االصـــحابة وإمجـــ نـــه ال يف آخرهـــ ة إال عـــن  (إ خالفـــ
 77F٧٨ .بذسناد صحيح ابن أيب شيبةرواه  مشورة)

                                                            
من طريق ابن سعد بأسانيده عنهم،  ٣٠/٤٣٠، وابن عساكر يف تاريخ دمشق ٣/١٩٩واه ابن سعد يف الطبقا  ر  ٧٤

 . ٢/١٩١وابن حبان يف الثقا  
 بذسناد رجاله ثقا  . ٢/٣٥٢ابن جرير الطربي  ٧٥
 .٣٠/٤١١من طرق عدة ، ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ٣/١٤٩ابن سعد يف الطبقا   ٧٦
، بذسناد صحيح . وقد قال القرطيب يف جامع ٣٢٥، وأبو عبيد يف األموال ح  ١٠/٣٠٢مصنف عبد الرزاق  ٧٧

 وقد جعل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  اخلالفة وهي أعلم النوازل شورى . ٤/٢٥١األحكام 
 ، بذسناد صحيح على شرط الصحيحني.  ٧/٤٣١املصنف  ٧٨
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ة   • يـــ ة إال عـــن مشـــورة)ويف روا بة رواه (ال بيعـــ بـــن شـــ ناد  ا بذســـ
 78F٧٩.صحيح

 أن عرفـت قـدمن حديث شعبة بلفظ (قـال عمـر: ويف رواية  •
ا ة إن يقولــون أناســ ة كانــت بكــر أيب خالفــ  وقــى ولكــن، فلتــ
ه، شـــرها اهللا نـــ ة ال وإ ا، مشـــورة عـــن إال خالفـــ ايع رجـــل وأميـــ  بـــ
ا واحـد يـؤمر ال مشـورة غـري عن رجال رة، منهمـ ، يقـتال أن تغـ
ا لسـعد قلت شعبة قال رة مـ ا قـال؟ يقـتال أن تغـ  أن عقوبتهمـ
 79F٨٠.رواه النسائي )منهما واحد يؤمر ال

امن طريـق  الزهـري يف رواية و  • ه وال ملـن  ويف آخرهـ ة لـ (ال بيعـ
 80F٨١.رواه ابن أيب شيبة  بذسناد صحيح بايعه)

أمر مـنكم علـى غـري  قال عمر للستة:عن ابن عمر :  • (مـن تـ
 81F٨٢.مشورة من املسلمني فاضربوا عنقه)

ان  كانتو  • ة عثمـ لـرمحن بـن عـن شـورى بيعـ ه عبـد ا حيـث بايعـ
لمون اد واملســــ راء األجنــــ ار وأمــــ ، عــــوف مث املهــــاجرون واألنصــــ

(إين قـد  الرمحن بن عـوف لعلـي بـن أيب طالـب وقد قال عبد
نــاس  ل ر ا ان فــال جتعلــن نلــر  يف أمــ م يعــدلون بعثمــ فلــم أرهــ
 82F٨٣.رواه البخاري على نفسك سبيال)

                                                            
 حيح على شرط الصحيحني. خمتصرًا ، بذسناد ص ٣/٩٣٣ابن شبة  ٧٩
 بذسناد على شرط الصحيحني. ٢٧٣و ٤/٢٧٢النسائي يف السنن الكربى  ٨٠
 . ٧/٤٣٢املصنف  ٨١
: أخرجه ابن سعد  ٧/٦٨بذسناد صحيح على شرط الشيخني .قال احلافظ يف الفتح  ٣/٢٦٢طبقا  ابن سعد  ٨٢

 بذسناد صحيح من حديث ابن عمر .
 . ٧٢٠٧ح ١٣/١٩٤صحيح البخاري مع الفتح  ٨٣
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ه يستشـــري (قـــد و  • ـــ ـــرمحن بـــن عـــوف رضـــي اهللا عن ل ـــد ا �ـــض عب
نـــــاس  ل ا، وجيمـــــع رأي املســـــلمني، بـــــرأي رءوس ا نـــــاس فيهمـــــ ل ا

تات امجيعــ ًرا، حــىت خلــص إىل اوأشــ را وجهــ رادى، ســ ، مثــىن وفــ
ب، وحـىت النساء يف خدورهن، وحىت سأل الولـدان يف املكاتـ

ة، ويف مـــدة  نـــ ان واألعـــراب إىل املدي رد مـــن الركبـــ أل مـــن يـــ ســـ
 83F٨٤.ابن كثري ثالثة أيام بلياليهن)

ان  • ة قـــال كنـــت مـــع أيب حـــني قتـــل عثمـــ عـــن حممـــد بـــن احلنفيـــ
اه أصــحاب رســول اهللا  ه، فأتــ ام فــدخل منزلــ ه فقــ رضــي اهللا عنــ
ذا الرجـــــل قتــــل وال بـــــد  الوا إن هــــ لم فقـــــ ه وســــ يـــــ لى اهللا عل صــــ
ر منـك،  ليـوم أحـدا أحـق بـذا األمـ للناس من إمام، وال جند ا
الوا فقال ال تفعلوا فذين أكون وزيرا خري من أكـون أمـريا، فقـ

ال  اعلني حـــىت نبايعـــك، قـــ ا حنـــن بفـــ ففـــي املســـجد (ال واهللا مـــ
، إال عن رضا املسـلمني) خفيا وال تكون ذن بيعيت ال تكونف

ايعوه مث  بــــ ار ف ا دخــــل املســــجد دخــــل املهــــاجرون واألنصــــ فلمــــ
 84F٨٥.بذسناد حسن ) رواه ابن جرير الطربيبايعه الناس

ه  • لــــب رضــــي اهللا عنــــ ــــن أيب طا امر الشــــعيب أن علــــي ب عــــن عــــ
ه (إن بيعــيت أ ة وفيــ ر بــن عبــد اهللا بكتــاب إىل معاويــ رســل جريــ

ا بكـر  بـ لزمتك وأنت بالشام ألنه بايعين القوم الذين بايعوا أ
اهد أن  ه، فلـم يكـن لشـ ايعوهم عليـ ا بـ وعمر وعثمان على مـ
ا الشــــــــورى للمهــــــــاجرين  منــــــــ ــــــــرد، وإ ئــــــــب أن ي ار، وال لغا خيتــــــــ

                                                            
هذه الرواية أوردها ابن كثري ومل ينكر منها شيئا، وفيها دليل على مشروعية استشارة واستفتاء النساء والشباب  ٨٤

 الصغار والعامة بال متييز بني الناس، يف أمر اختيار السلطة فلهم حق كما دلت عليه وأمرهم شورى بينهم.
بذسناد كويف حسن من حديث عبد امللك بن أيب سليمان عن سامل بن أيب اجلعد عن  ٢/٦٩٦ابن جرير الطربي  ٨٥

 حممد بن احلنفية به.
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ان ذ ا كــ وه إمامــ وا علــى رجــل ومســ ذذا اجتمعــ ار، فــ لــك واألنصــ
هللا رضا، فذن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إىل 
بيل  ه غــــــري ســــــ تباعــــــ اتلوه علــــــى ا ذن أىب قــــــ ه، فــــــ ا خــــــرج منــــــ مــــــ

 85F٨٦.رواه ابن عساكر املؤمنني)
ة  • يـــ ال (قـــد ويف روا ه فقـــ اءوا يريـــدون بيعتـــ ة جـــ نـــ أن أهـــل املدي

ا أعلـم،  أجبتكم ملا أرى، واعلموا إن أجبتكم ركبـت بكـم مـ
نــ ا أ ا كأحــدكم، إال أين أمسعكــم وأطــوعكم وإن تركتمــوين فذمنــ

غـــــد،  ل تعـــــدوا ا وا علـــــى ذلـــــك وا مـــــركم) مث افرتقـــــ ملـــــن وليتمـــــوه أ
زبري  لــ ة وا الوا إن دخــل طلحــ نهم، وقــ ا بيــ نــاس فيمــ ل اور ا (وتشــ

ايعوه، تقامت)، وبــــ لبيعـــــة خطـــــب و  فقــــد اســــ نــــاس بعــــد ا ل يف ا
ال لنــاس،  فقــ ا ا ا أيهــ ذا أمــركم لــيس عــن مــأل وإذن، (يــ إن هــ

ه حــق إّال مــن د فيــ ئتم قعــد  لكــم، وإال  ألحــ ذن شــ أمــرمت، فــ
ه فال أجد على أحد) ، فجاءوا بطلحة والزبري فبايعوه، وبايعـ

 86F٨٧.ابن جرير الطربي العامة) رواه
 رسـول ن(إ عثمـان حصر حنيعن عبد اهللا بن عمر أنه قال  •

ه اهللا صـــــلى اهللا يـــــ  خـــــريهم املســـــلمون فنلـــــر ،قـــــبض وســـــلم عل
تخلفوه بـــــــو وهو،فاســـــــ ا،بكر أ بـــــــو قـــــــبض فلمـــــــ  نلـــــــر ،بكـــــــر أ

                                                            
عن عمر بن  ٥٩/١٢٨، ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ٢٩رواه نصر بن مزاحم يف وقعة صفني ص  ٨٦

ويل حسن السياق، وهذا إسناد كويف شيعي مقبول يف سعد األسدي عن منري بن وعلة عن عامر الشعيب يف خرب ط
، وضعفه  ٩/٢١٥التاريخ يف املتابعا  والشواهد، نصر بن مزاحم مؤرخ كويف شيعي مشهور ذكره ابن حبان يف الثقا 

بن  احملدثون لغلوه يف التشيع، ومنري بن وعلة كويف شيعي، قال الذهيب جمهول مل يرو عنه غري أبو خمنف، وفاته رواية عمر
سعد األسدي هنا، فارتفعت جهالته العينية، وعمر بن سعد شيخ كويف شيعي قدمي مرتوك احلديث، كما قال أبو حامت 

 . ٦/١١٢يف اجلرح والتعديل 
 . ٢/٧٠٠ابن جرير الطربي  ٨٧
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لمون تخلفوه خــريهم املســ ر وهــو فاســ ا ،عمــ ر قــبض فلمــ  ،عمــ
 قتلتمـوه فـذن ،عثمـان وهو فاستخلفوه خريهم املسلمون نلر
 87F٨٨.رواه عبد اهللا يف زوائده )منه خريا فهاتوا

ال  ة فائـدة : قــ بــن تيميــ يخ اإلسـالم ا اء شــ ة اخللفــ ان أن بيعــ يف بيـ
ا مجهـور الصـحابة  ار األربعة كانت عن شورى ورضـ ا صـ أبـو (إمنـ

ر  لقــــدرة بكــــ ــــذين هــــم أهــــل ا ل ا مببايعــــة مجهــــور الصــــحابة ا إمامــــ
ه  والشـــوكة، ادة رضـــي اهللا عنـــ وهلـــذا مل يضـــر ختلـــف ســـعد بـــن عبـــ

ة، ود الواليــ ة  ألن ذلــك ال يقــدح  مبقصــ وذلــك قــد حصــل مبوافقــ
 88F٨٩.اجلمهور على ذلك)

ة عمـــر وقـــال ا عـــن خالفـــ ة بعهـــد أيب  أيضـــ بح خليفـــ ه مل يصـــ نـــ وأ
يح  اهم وأن العهــد ترشــ ة الصــحابة بعــد ذلــك ورضــ ر بــل ببيعــ بكــ

ار إمامـال تولية  ا  ا(وكذلك عمر ملا عهد إليه أبو بكر إمنا صـ ملـ
اعوه، ايعوه وأطـــ و قـــ بـــ رولـــ ر أ�ـــم مل ينفـــذوا عهـــد أيب بكـــ ومل  ،دِّ

 89F٩٠.)ايبايعوه مل يصر إمام

ان  ة عثمــ ال عــن بيعــ ر وقــ ان مل يصــ ار بعضــهم  اإمامــ(عثمــ يــ باخت
ه، لنـاس لـ ايعوا عثمـان مل يتخلـف  بل مببايعة ا ومجيـع املسـلمني بـ

                                                            
بـن  بذسـناد حسـن، فقـد رواه عـن أيب هاشـم حممـد ٣٩٢رواه عبد اهللا بن أمحد يف زياداته على فضائل الصحابة رقـم  ٨٨

يزيد، وهو من رجال مسلم، عن عبد الرمحن بن مهدي عن قرة بـن خالـد، ومهـا مـن األئمـة احلفـاظ، عـن أيب �يـك 
حممد بن القاسم األسدي، وقد ثقه حيي بـن معـني وأبـو زرعـة وابـن حبـان، عـن سـامل بـن عبـد اهللا عـن أبيـه عبـد اهللا 

 بن عمر بن اخلطاب.
 . ١/١٤١منهاج السنة  ٨٩
 قاملصدر الساب ٩٠
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،قال اإلمام أمحد:ما كان يف القوم أوكد من بيعة عن بيعته أحد
 90F٩١.)عثمان،كانت بذمجاعهم

 

ار بالشــــورى  -٢٠ لطة بــــاب يف حــــق مجيــــع أهــــل األمصــــ ار الســــ يــــ واخت
يهم لـــ ر إ ة بـــرد األمـــ ام األمـــ ال تعـــاىل  وختيـــري اإلمـــ وا وقـــ حـــىت يرضـــ

 :{وأمرهم شورى بينهم}، وقال {وشاورهم يف األمر} 
ه  • ه مـن غـري عن عمر رضي اهللا عنـ ارة لنفسـ ا إىل إمـ (مـن دعـ

بة  مشورة املسلمني فال حيل لكم إال أن تقتلوه) بـن شـ رواه ا
 91F٩٢.بذسناد صحيح

ة • يــ لمني  ويف روا رة مــن غــري مشــورة مــن املســ ا إىل إمــ (مــن دعــ
 92F٩٣.رواه أمحد يف العلل بذسناد جيد فاضربوا عنقه)

ه احلســن عــن  • ان بــن علــي رضــي اهللا عنــ ه كــ نــ ايع أ بــ يــرى أال ي
لـــده  لبيوا ه ا يـــ نـــاس حـــىت تأت ل ال ا ار، فقـــ ة مـــن مجيـــع األمصـــ عـــ
آمرتك أّال تبايع حـىت يأتيـك وفـود أهـل  (  رضي اهللا عنهما لوالده

ايعيت قبــــل  فقــــال)، األمصـــار والعـــرب وبيعــــة كـــل مصـــر  ا مبـــ (أمـــ
يع هــــذا األمــــر)جمــــيء  ار فخشــــيت أن يضــــ ة األمصــــ رواه بيعــــ
 93F٩٤.الطربي

                                                            
 .١/٥٣٢املصدر السابق  ٩١
 بذسناد صحيح . ٣/٩٣٦ابن شبه يف تاريخ املدينة  ٩٢
 بذسناد جيد. ١٦٦٠رقم  ٢/٩٢أمحد يف العلل ومعرفة الرجال  ٩٣
، من طريق سيف بن عمر التميمي املؤرخ املشهور، عن ١١ - ٣/١٠، وابن جرير الطربي  ٧/٢٤٥انلر ابن كثري  ٩٤

بن عبد الرمحن اخلميسي عن طارق بن شهاب به، وسيف ضعيف يف احلديث خالد بن مهران البجلي عن مروان 
عمدة يف التاريخ وقد حقق القول فيه احلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب فقال (ضعيف احلديث عمدة يف 

كذا يف املطبوع والصواب البلخي أبو    -عن خالد بن مهران البجلي  –التاريخ أفحش ابن حبان القول فيه) 
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ه  • ال علــي رضــي اهللا عنــ أبيتم وقــ ا ألمــركم، فــ (إين كنــت كارهــ
ه لــــيس يل أمــــر دونكــــم، أال  نــــ إال أن أكــــون علــــيكم، أال وإ
ه لــيس يل أن آخــذ  نــ الكم معــي، أال وإ اتيح بيــت مــ وإن مفــ
ه حـق إال  منه درمها دونكـم، وإن هـذا أمـركم لـيس ألحـد فيـ

ئتم قعـد  من  ذن شـ ر، فـ أمرمت، وقد افرتقنا باألمس على أمـ
(هــــــل ته لكــــــم، وإال فــــــال أجــــــد علــــــى أحــــــد)، مث رفــــــع صــــــو 

الوا: نعــــم! ــــ يتم؟)، ق ال  رضــــ ــــ يهم)ق ــــ للهــــم اشــــهد عل رواه  (ا
 94F٩٥.الطربي

ر و  • ام عمــ ه، قــ يــ ل د إ راءة العهــ د قــ ز بعــ د العزيــ وخطــب بــن عبــ
نـــاس فقـــال ل ر  ا ألتها اهللا يف ســـ ا ســـ نـــاس، إين واهللا مـــ ل ا ا (أيهـــ

ه) يـ ل أمره إ نكم فـ ره مـ يم وال عالنية قـط، فمـن كـ بـو نعـ  رواه أ
 95F٩٦.بذسناد صحيح

ال أيضـــ • نـــاس، إين لســـت بقـــاض ولكـــين منفـــذ،  اوقـــ ل ا ا (أيهـــ
ار  ولست مببتدع، ولكين متبع، وإن مـن حـولكم مـن األمصـ
واملدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم، وإن أبوا فلست 

(  96F٩٧.لكم بواٍل
 

                                                                                                                                                                          
ونقل توثيق ابن معني له، وإمنا ضعفوه لإلرجاء والغلو فيه،  ٨/٢٩٧كويف ترمجه اخلطيب يف تاريخ بغداد   اهليثم

وقال  ١٢/١٤٠وليس هو مبجهول كما توهم بعضهم من كالم ابن عدي! وقد ذكره الذهيب يف تاريخ اإلسالم 
ميسي يف كتب الرجال، والصواب هو (رآه ابن معني ووثقه)، ومروان تصحف هنا امسه ونسبه وال وجود ملروان اخل

، وابن حبان يف  ٧/٣٧١مروان بن عبد احلميد بن عبد الرمحن الزهري القرشي، كذا يف التاريخ الكبري للبخاري 
 . ٥/٤٢٤الثقا  

  ٧٠٠-٦٩٧/ ٢ابن جرير الطربي  ٩٥
 بذسناد صحيح على شرط مسلم . ٥/٢٩٩، وحلية األولياء  ١/٦١٧املعرفة والتاريخ  ٩٦
 . ٩/١٩١، وابن كثري ٥/١٩٣تاريخ الذهيب  ٩٧
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 والتداول للسلطة بالشورى والرضا :باب يف التعددية  -٢١
قيفة  • ة الســ ا يف قصــ ر رضــي اهللا عنهمــ بــن عبــاس عــن عمــ عــن ا

نكم أمــــري). ا أمــــري ومــــ ار : منــــ رواه  (فقــــال رجــــل مــــن األنصــــ
 97F٩٨.البخاري

ة • يـــ ا أمـــري  الزهـــري ويف روا ار (منـــ قيفة وقـــول األنصـــ ة الســـ لقصـــ
نكم أمــــري) :  الوا أوال:ومــــ ار قــــ ًال مــــن  (إن األنصــــ ار رجــــ ــــ خنت

ذذا مـا  املهـاجري ار، فـ ًال مـن األنصـ ا رجـ ن، وإذا مـا  اخرتنـ
بـــد ًال مـــن املهـــاجرين كـــذلك أ ا رجـــ ، فيكـــون أجـــدر أن ااخرتنـــ

ه األنصـــاري، وكـــذلك  يـــ يشـــفق القرشـــي إذا زاغ أن يـــنقض عل
 98F٩٩.مغازي الزهري األنصاري)

تة ورشـــــحهم  • ر شـــــورى بـــــني الســـــ ه جعـــــل األمـــــ نـــــ ر أ وعـــــن عمـــــ
99Fللخالفة لتختار األمة منهم واحدا.

١٠٠ 
 

ة بعـــــده و  بـــــاب يف -٢٢ ر للخالفـــــ يم عمـــــ ا مشـــــروعية تنلـــــ يح هلـــــ الرتشـــــ
لتنافس عليها والرتجيح باألكثرية  :  واالستفتاء العام وا

أنه بعد أن طعنه أبو لؤلؤة الوسـي عن عمر رضي اهللا عنه  •
 قال له الصحابة (استخلف علينا رجال ترضاه!

 فقال: ما أريد أن أحتملها حيا وميتا.
 عبد اهللا بن عمر. فقالوا : إن املسلمني يرضون

 حسب آل اخلطاب أن يدان منهم رجل باخلالئق. فقال:

                                                            
 . ٦٨٣٠رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٩٨
 ، وهي رواية املؤرخ موسى بن عقبة عن الزهري . ٧/٣١فتح الباري  ٩٩
 سبق خترجيه ويأيت مفصال . ١٠٠
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نا علــــى بعــــض، فــــال تشــــري  ثــــب بعضــــ نــــت ي ا أ الوا: أفتاركنــــ قــــ
 علينا؟
 إن أردمت أن أشري عليكم فعلت؟ قال:
 إنا نريد ذلك. فقالوا:
ا  فقـــــال: ة، مـــــع مـــــ لـــــذين يصـــــلحون للخالفـــــ رؤوس قـــــريش ا

لم ه وســ لى اهللا عليــ يــذكر أ�ــم مــن  مسعــت مــن رســول اهللا صــ
ر: بعة نفــ ة ســ رو بــن نفيــل،  أهــل اجلنــ د بــن عمــ عيد بــن زيــ ســ

تة: اء الســ يهم، والنجبــ ه فــ  ،عثمــان مــن أهلــي ولســت مدخلــ
لـرمحن بـن  وعلي ابين عبد مناف، وسعد بـن وقـاص، وعبـد ا

روا  لي بالنــاس صــهيب، وأحضــ زبري، ويصــ لــ ة وا عــوف، وطلحــ
ة وأىب واحــــد فاجلــــدوا  عبــــد ذن أمجــــع مخســــ ر، فــــ اهللا بــــن عمــــ
 100F١٠١.رواه اخلالل يف السنة عنقه)

 فلـم، عمـر عـم بـن فهـو زيـد بن سعيد ماأو ( قال ابن حجر
ر  يســــــمه ة  -عمــــــ يهم -أي يرشــــــحه للخالفــــــ ة فــــــ غــــــ  يف مبال
ة يف صـرح وقـد، األمـر مـن التربي يـ انيده املـدائين روا  نأ بأسـ
عيد عـــد عمـــر نـــيب تـــويف فـــيمن زيـــد بـــن ســـ ل ه اهللا صـــلى ا يـــ  عل
نهم وهـــو وســـلم هأ الإ راض عـــ تثناه نـــ  الشـــورى أهـــل مـــن اســـ
ه بتــ ه لقرا انيده املــدائين بــذلك صــرح وقــد، منــ  فقــال قــال بأســ
مـــــــــوركم يف يل أرب ال:عمـــــــــر ا فأرغـــــــــب أ  مـــــــــن ألحـــــــــد فيهـــــــــ
101F).أهلي

١٠٢ 

                                                            
.وإسنادها ضعيف غري أن القصة صحيحة متواترة من طرق كثرية، وإمنا أوردناها ملا فيها  ٣٦٣السنة للخالل رقم  ١٠١

 من تفصيل حسن. 
 . ٧/٦٧فتح الباري  ١٠٢
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ا  • ا محـــــدتا فأرغـــــب فيهـــــ مـــــوركم، فمـــــ ا يف أ نـــــ وقـــــال(ال أرب ل
ه، وإن   بنا منـــ ان خـــريا فقـــد أصـــ يـــيت، إن كـــ ألحـــد مـــن أهـــل ب

ا، حبســــب آل عمــــر را فقــــد صــــرف عنــــ ان شــــ أن حياســــب  كــــ
ا لقــد جهــد  نفســي، وحرمــت أهــل  نهم رجــل واحــد، أمــ مــ

عيد) ر إين لســــ ا ال وزر وال أجــــ يــــيت، وإن جنــــو  كفافــــ رواه  ب
 102F١٠٣ .الطربي 

ة مــن رشــحوه، ومل  • ه يف الشــورى نــزوال علــى رغبــ بنــ مث أدخـل ا
الوا: أوص  جيعل له منها شيئا، كما يف صحيح البخـاري (قـ

ا أجــد ال مــ تخلف! قــ ا أمــري املــؤمنني! اســ ر  يــ ذا األمــ أحــق بــ
نهم  من هؤالء النفر أو الرهط الذين تويف رسول اهللا وهو عـ
ـــد  ة وســـعدا وعب ـــزبري وطلحـــ ل ان وا ا وعثمـــ ـــ ي راض، فســـمى عل
ه مـــن  ر، ولـــيس لـــ ال يشـــهدكم عبـــد اهللا بـــن عمـــ لـــرمحن، وقـــ ا

عدا فهـــــو ذ رة ســـــ ابت اإلمـــــ ذن أصـــــ ر شـــــيء، فـــــ اك، وإال األمـــــ
مــــ ا ُأ ه أيكــــم مــــ تعن بــــ ه مــــن عجــــفليســــ ز وال ر، فــــذين مل أعزلــــ

 103F١٠٤.رواه البخاري خيانة)
 وقد روى ابن سعد قصة الشورى من طرق كثرية وفيها: •

أليُ  صـحيح وهـو اخلطـاب بـن عمر كان قال خمرمة بن املسور عن(  سـ
يـــــأىب يســـــتخلف أن ا فصـــــعد، ف ـــــرب يومـــــ ملن ـــــال، بكلمـــــا  ا  مـــــت إن وق

ارقوا الذين الستة هؤالء إىل فأمركم ه اهللا صـلى اهللا رسـول فـ  وسـلم عليـ
 الرمحن وعبد، العوام بن الزبري، و طالب أيب بن علي :راض عنهم وهو

                                                            
 . ٣٦٦، وانلر الكامل يف التاريخ ـ جملد واحد ـ ص ٢/٥٨٠ابن جرير الطربي يف تارخيه  ١٠٣
، والبيهقي يف ١/١٤٤، والطرباين يف املعجم  ١٥/٣٥٠حيحه ، وابن حبان يف ص ٣٧٠٠صحيح البخاري ح  ١٠٤

 . ٨/١٥٠السنن 
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ــــن ان، عــــوف ب ة، عفــــان بــــن وعثمــــ ــــد بــــن وطلحــــ ي  بــــن وســــعد، اهللا عب
 .القسم يف والعدل احلكم يف اهللا بتقوى أوصيكم وإين أال، مالك

 :الشـــــورى ألصـــــحاب اخلطـــــاب بـــــن عمـــــر قـــــال قـــــال جعفـــــر أيب عـــــنو 
اوروا نـــان كـــان فـــذن أمـــركم يف تشـــ ث اناو  ا نـــ  وإن، الشـــورى يف فـــارجعوا ث
 .األكثر صنف فخذوا، واثنان أربعة كان

ه عــن أســلم بــن زيــد عــنو  يــ ب ة رأي اجتمــع وإن :قــال عمــر عــن أ  ثالثـــ
 .وأطيعوا وامسعوا، عوف بن الرمحن عبد صنف فاتبعوا وثالثة

 ليصـل :قـال طعـن حـني عمـر أن يربـوع بن سعيد بن الرمحن عبد عنو 
ا صــــهيب لكــــم اوروا، ثالثــــ ر، أمــــركم يف وتشــــ تة هــــؤالء إىل واألمــــ ، الســــ
 .خالفكم من يعين، عنقه فاضربوا أمركم بعل فمن

ر أرسـل قــال مالــك بــن أنــس عـنو  ة أيب إىل اخلطــاب بــن عمــ  قبــل طلحــ
اعة ميــو  أن ا :فقــال بســ ا يــ بــ ة أ  مــن قومــك مــن مخســني يف كــن طلحــ

ار ر هــؤالء مــع األنصــ لنفــ ليــوم ميضــي تــرتكهم فــال، الشــورى أصــحاب ا  ا
 .عليهم خليفيت أنت اللهم، أحدهم يؤمروا حىت الثالث

ة أيب بــــن اهللا عبــــد بــــن إســــحاقوعــــن  بــــو واىف :قــــال طلحــــ ة أ  يف طلحــــ
اعة أصــحابه ر قــرب ســ زم عمــ ا، الشــورى أصــحاب فلــ وا فلمــ  أمــرهم جعلــ

لــرمحن عبــد إىل ار عــوف بــن ا نهم هلــم خيتــ زم، مــ ة أبــو لــ  عبــد بــاب طلحــ
 .عثمان بايع حىت، بأصحابه عوف بن الرمحن

لمة أيب بـن سلمة عنو  ه عـن الـرمحن عبـد بـن سـ ايع مـن أول قـال أبيـ  بـ
 .طالب أيب بن علي مث، الرمحن عبد لعثمان
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ر مــوىل هــينوعــن  ا رأيــت :قــال اخلطــاب بــن عمــ ايع عليــ  أول عثمــان بــ
 104F١٠٥.ها ابن سعد ارو  )فبايعوا الناس تتابع مث الناس

ة الشـــورى بـــأطول مـــن ذلـــك  • ر الطـــربي حادثـــ بـــن جريـــ وســـاق ا
 وفيها:

 ؟اسـتخلفت لـو املـؤمنني أمري يا له قيل طعن ملا اخلطاب بن عمر أن(
بــو كـــان لـــو ؟أســتخلف مـــن قــال يـــدة أ ا اجلــراح بـــن عب تلخفته حيـــ ، اســـ
ذن ألين فــ ه( يقــول نبيــك مسعــت قلــت ريب ســ نــ ة هــذه أمــني إ و)، األمــ  ولــ
ة أيب مــــوىل ســــامل كــــان ا حذيفــــ تخلفته حيــــ ذن، اســــ ألين فــــ  قلــــت ريب ســــ
املا إن( يقــول نبيــك مسعــت ال)، هللا احلــب شــديد ســ ه فقــ  أدلــك رجــل لــ
ه يــــ لــــك فقــــال، عمــــر بــــن اهللا عبــــد عل ا واهللا !اهللا قات ذا اهللا أرد  مــــ  بــــ
ه طـالق عـن عجـز رجـال أسـتخلف كيف !وحيك تـ ا أرب ال !امرأ نـ  يف ل
ا ،أمــوركم ا فأرغــب محــدتا مــ ريا كــان إن، بيــيت أهــل مــن ألحــد فيهــ  خــ
ه أصبنا فقد را كـان وإن، منـ  آل حبسـب، عمـر آل عنـاصـرف  فشـر شـ
 لقد أما، حممد أمة أمر عن ويسأل واحد رجل منهم حياسب أن عمر

ا جنــو  وإن، أهلــي وحرمــت نفســي جهــد  ر وال وزر ال كفافــ  إين أجــ
عيد ر، لســ تخلفت فــذن وأنلــ  وإن، مــين خــري هــو مــن اســتخلف فقــد اســ
 .دينه اهللا يضيع ولن، مين خري هو من ترك فقد أترك

 ؟عهدا عهد  لو املؤمنني أمري يا فقالوا راحوا مث فخرجوا

اليت بعــد أمجعــت كنــت قــد فقــال ر أن لكــم مقــ  أمــركم رجــال فــأويل أنلــ
ار احلــــق علــــى حيملكــــم أن أحــــراكم هــــو ا !علــــي إىل وأشــــ  أن أريــــد فمــــ

                                                            
 ، بأسانيد كثرية يعضد بعضها بعضا وهلا شواهد كثرية توافقها يف سياقها.٣٤٤ - ٣/٣٣٥طبقا  ابن سعد   ١٠٥
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ا أحتملها ا حيـ تـ لـرهط هـؤالء علـيكم، ومي لـذين ا  صـلى اهللا رسـول قـال ا
ة أهـل مـن إ�م وسلم عليه اهللا عيد اجلنـ  نفيـل بـن عمـرو بـن زيـد بـن سـ

نهم ه ولســـت مـــ تة ولكـــن، مدخلـــ ا وعثمـــان علـــي الســـ نـــ ب ، منـــاف عبـــد ا
لـزبري، اهللا رسـول خـاال وسـعد الرمحن وعبد  رسـول حـواري العـوام بـن وا
ه اهللا صــــلى اهللا يــــ بــــن وســــلم عل ه ا ة، عمتــــ يــــد بــــن اخلــــري وطلحــــ ، اهللا عب

اروا نهم فليختــ ذذا، رجــال مــ وا فــ ا ولــ يــ ل نوا وا ه فأحســ وه، مؤازرتــ  إن وأعينــ
 .أمانته إليه فليؤد منكم أحدا ائتمن

ا ا عمــر أصــبح فلمــ ا دعــ يــ عدا وعثمـــان عل لــرمحن وعبــد وســ  عـــوف بــن ا
 وال وقادتم الناس رؤساء فوجدتكم نلر  إين فقال العوام بن والزبري
ذا يكــــون ه اهللا صــــلى اهللا رســــول قــــبض وقــــد، فــــيكم إال األمــــر هــــ يــــ  عل
نـــاس أخـــاف ال إين، راض عـــنكم وهـــو وســـلم ل تقمتم إن علـــيكم ا ، اســـ
 فا�ضوا، الناس فيختلف بينكم فيما اختالفكم عليكم أخاف ولكين
اروا فتشاوروا، منها بذذن عائشة حجرة إىل  قـال مث، مـنكم رجـال واختـ
رة تــدخلوا ال ة حجــ وا ولكــن، عائشــ ا كونــ بــ ه ووضــع، قري ه وقــد رأســ  نزفــ

 .الدم

 سـبحان عمـر بـن اهللا عبـد فقـال، أصـواتم ارتفعـت مث فتناجوا فدخلوا
 عن أعرضوا أال :فقال فانتبه فأمسعه !بعد ميت مل املؤمنني أمري إن اهللا
ة فتشاوروا مت فذذا، أمجعون هذا ام ثالثـ يـ ، صـهيب بالنـاس وليصـل، أ
يـــوم يـــأتني وال ل بـــع ا ر، مـــنكم أمـــري وعلـــيكم إال الرا  بـــن اهللا عبـــد وحيضـــ
ر ريا عمــ ه شــيء وال مشــ ر مــن لــ ة، األمــ ريككم وطلحــ ر يف شــ ذن، األمــ  فــ
ام مضـت وإن، أمـركم فأحضروه الثالثة األيام يف قدم ة األيـ  قبـل الثالثـ
ة يل ومـن، أمركم فاقضوا قدومه ا وقـاص أيب بـن سـعد فقـال ؟بطلحـ نـ  أ
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ه لــك اء إن خيــالف وال بــ ال، اهللا شــ ر فقــ اء إن خيــالف أال أرجــو عمــ  شــ
ا، اهللا لــرجلني هــذين أحــد إال يلــي أن أظــن ومــ ذن، عثمــان أو علــي ا  فــ
ه فرجـــل عثمـــان ويل ـــ ه علـــي ويل وإن، لـــني في ة ففيـــ ـــ ب ه وأحـــر دعا  أن بـــ

وا وإن، احلــق طريــق علــى حيملهــم عدا تولــ ا ســ تعن وإال هــو فأهلهــ  فليســ
ه لـــوايل بــ ه مل فــذين ا ة عـــن أعزلـــ لـــرأي ذو ونعــم، ضـــعف وال خيانــ  عبـــد ا

لــرمحن يد مســدد عــوف بــن ا ه رشــ افظ اهللا مــن لــ امسعوا حــ ه فــ ال، منــ  وقــ
ة أليب ا :األنصـــــاري طلحـــــ ا يـــــ بـــــ ة أ ا وجـــــل عـــــز اهللا إن طلحـــــ  أعـــــز طاملـــــ

لـرهط هؤالء فاستحث األنصار من رجال مخسني فاخرت بكم اإلسالم  ا
اروا حــىت نهم رجــال خيتــ ال، مــ  وضــعتموين إذا :األســود بــن للمقــداد وقــ
اروا حىت بيت يف الرهط هؤالء فامجع حفريت يف نهم رجـال خيتـ ال، مـ  وقـ

 وسعدا والزبري وعثمان عليا وأدخل، أيام ثالثة بالناس صل :لصهيب
 وال عمـر بـن اهللا عبد وأحضر، قدم إن وطلحة عوف بن الرمحن وعبد
 رجـال ورضوا مخسة اجتمع فذن رؤوسهم على وقم، األمر من له شيء
ه فاشــدخ واحــد وأىب ه اضــرب أو رأســـ ة اتفــق وإن، بالســـيف رأســ  أربعـــ

وا نهم رجـــال فرضـــ نـــان وأىب مـــ ث ة رضـــي فـــذن، رؤوســـهما فاضــــرب ا  ثالثــــ
نهم رجـــــال ة مـــــ نهم رجـــــال وثالثـــــ وا مـــــ  فـــــأي عمـــــر بـــــن اهللا عبـــــد فحكمـــــ
 اهللا عبـد حبكم يرضوا مل فذن، منهم رجال فليختاروا له حكم الفريقني
وا ،عمــــر بــــن لــــذين مــــع فكونــــ يهم ا لــــرمحن عبــــد فــــ وا ،عــــوف بــــن ا لــــ قت  وا

  .فخرجوا الناس عليه اجتمع عما رغبوا إن الباقني

ه وأخرجـت عمـر ما  فلما ا وعثمـان علـي تصـدى جنازتـ  يصـلي أيهمـ
ه يــــ لــــرمحن عبــــد فقــــال، عل ا ا رة حيــــب كالكمــــ تما اإلمــــ ذا مــــن لســــ  يف هــــ
 جيتمع حىت ثالثا بالناس يصلي عمر استخلفه صهيب إىل هذا ،شيء
لنــاس ام علــى ا لى، إمــ ه فصــ ا، صــهيب عليــ ر دفــن فلمــ داد مجــع عمــ  املقــ
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ة بـن املسـور بيـت يف الشـورى أهل  ويقـال ،املـال بيـت يف ويقـال ،خمرمـ
ة، عمـر ابـن معهـم مخسة وهم ،بذذ�ا عائشة حجرة يف ، غائـب وطلحـ

ا وأمـــروا بـــ ة أ بهم أن طلحـــ نـــافس، حيجـــ لقـــوم فت ر، األمـــر يف ا نهم وكثـــ يـــ  ب
ال، الكـــالم بـــو فقـــ ة أ ا :طلحـــ نـــ  ألن مـــين أخـــوف فعوهااتـــد ألن كنـــت أ
ام علـى أزيـدكم ال عمـر بـنفس ذهب والذي ال ،تنافسوها ة األيـ  الثالثـ

أنلر بيــيت يف أجلــس مث، أمــرمت الــيت ا فــ نعون مــ ال، تصــ لــرمحن عبــد فقــ  :ا
ا خيــرج أيكــم ه منهــ ا أن علــى ويتقلــدها نفســ ه فلــم أفضــلكم يوليهــ  جيبــ
ال، أحــد ا :فقــ ا أخنلــع فأنــ ال، منهــ ا :عثمــان فقــ نــ  فــذين رضــي مــن أول أ
 يف أمني األرض يف أمني( يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت
ا فقـال، سـاكت وعلي رضينا قد القوم فقال)، السماء ا تقـول مـ ا يـ بـ  أ
ا أعطــين :قال؟احلســن تــؤثرن موثقــ  ذا ختــص وال ،اهلــوى تتبــع وال احلــق ل
ة تألو وال ،رحم ال، األمـ واثيقكم أعطـوين :فقـ وا أن علـى مـ  معـي تكونـ
 أال اهللا ميثـاق علـي ،لكـم اخـرت  مـن ترضوا وأن ،وغري بدل من على
ه رحــم ذا أخــص لــو وال لرمحــ نهم فأخــذ، املســلمني أ ا مــ اهم ميثاقــ  وأعطــ
ه لـــ بتـــك بـــاألمر حضـــر مـــن أحـــق إين تقـــول إنـــك :لعلـــي فقـــال .مث  لقرا

ابقتك لــدين يف أثــرك وحســن وســ ذا صــرف لــو أرأيــت ولكــن، ا ر هــ  األمــ
لـرهط هـؤالء مـن تـرى كنـت مـن حتضر فلم عنك  :قـال ؟بـاألمر أحـق ا
 .عثمان

 اهللا رسول وصهر ،مناف عبد بين من شيخ تقول :فقال بعثمان وخال
ابقة يل هتعم وابن ،وسلم عليه اهللا صلى ذا يصـرف فلـن ،وفضـل سـ  هـ
لـرهط هـؤالء فـأي حتضر مل لو ولكن، عين األمر راه ا ه أحـق تـ  :قـال ؟بـ
 .علي
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 .عثمان:فقال، وعثمان عليا به كلم ما مبثل فكلمه بالزبري خال مث

 .عثمان:فقال، فكلمه بسعد خال مث

ــــد ودار ــــرمحن عب ل ه ا يــــ ه اهللا صــــلى اهللا رســــول أصــــحاب يلقــــى ليال يــــ  عل
 يشاورهم، الناس وأشراف، األجناد أمراء من املدينة واىف ومن، وسلم
ة كانـت إذا حـىت، بعثمـان أمره إال برجل خيلو وال لليلـ  يسـتكمل الـيت ا
بيحتها يف تــــى، األجــــل صــــ ة بــــن املســــور منــــزل أ  مــــن ابــــريار بعــــد خمرمــــ

يـــــل ل ل ه، ا ا أراك أال فقـــــال فأيقلـــــ ة هـــــذه يف أذق ومل نائمـــــ لـــــ للي  كثـــــري ا
لـــزبري فـــادع انطلـــق، غمـــض عدا ا الزبري فبـــدأ، فـــدعامها وســـ  مـــؤخر يف بـــ
ه فقال مروان دار تلي اليت الصفة يف املسجد  منـاف عبـد ابـين خـل :لـ
ال، لعلي نصييب قال. األمر وهذا ا :لسـعد وقـ نـ ة وأنـت أ  فاجعـل كاللـ

 عثمـان اخرت  وإن، فنعم نفسك اخرت  إن قال، فأختار يل نصيبك
 إسحاق أبا يا قال، وأرحنا لنفسك بايع الرجل أيها، إيل أحب فعلي
ار وجعل أفعل مل ولو، أختار أن ىعل منها نفسي خلعت قد إين  اخليـ
ا مل إيل بـــــع أكـــــون ال واهللا، أردهـــــ لرا ام يقـــــوم وال ا  وعمـــــر بكـــــر أيب مقـــــ

نـــاس فريضـــى أحـــد بعـــدمها ل ه ا ال، عنـــ  يكـــون أن أخـــاف فـــذين ســـعد قـــ
 .عمر عهد عرفت فقد لرأيك فامض أدركك قد الضعف

اه علـي إىل خمرمة بن املسور وأرسل وسعد الزبري وانصرف  طـويال فناجـ
ه يشــك ال وهــو نــ ر صــاحب أ  عثمــان إىل املســور وأرســل �ــض مث، األمــ
ا يف فكــــان ا فــــرق حــــىت جنيهمــــ ال، الصــــبح أذان بينهمــــ ــــن عمــــرو فقــــ  ب
ر بــن اهللا عبــد يل قــال ميمــون ا :عمــ ه أخــربك مــن عمــرو يــ نــ ا يعلــم أ  مــ
 .علم بغري قال فقد وعثمان عليا عوف بن الرمحن عبد به كلم
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اء فوقــع ا عثمــان علــى ربــك قضــ لوا فلمــ لــرهط مجــع الصــبح صــ  وبعــث ا
 وإىل األنصار من والفضل السابقة وأهل املهاجرين من حضره من إىل
راء اد أمــ اجتمعوا األجنــ لــتج حــىت فــ ه املســجد ا ا :فقــال بأهلــ لنــاس أيهــ  ا
لنــاس إن وا قــد ا ار أهــل يلحــق أن أحبــ ارهم األمصــ وا وقــد ،بأمصــ  علمــ
 ؟أمريهم من

 على الرهط أيها جتعلن فال ،وشاور  نلر  قد إين الرمحن عبد فقال
بيال أنفســـكم ا، ســـ ا ودعـــ ـــ ي ه اهللا عهـــد عليـــك فقـــال عل تعملن وميثاقـــ  لـــ
نة اهللا بكتـــاب  أن أرجـــو قـــال ؟بعـــده مـــن اخلليفتـــني وســـرية رســـوله وســـ
 .وطاقيت علمي مببلغ وأعمل أفعل

 .فبايعه!نعم قال لعلي قال ما مثل له فقال عثمان ودعا

 !عثمان بايع له فقيل، لعثمان فيه بويع الذي اليوم يف طلحة وقدم

 ؟به راض قريش أكل :فقال

 ! نعم الوا:ق

أتى ة  فــ انطلحــ ال، عثمــ ه فقــ  أبيــت إن أمــرك رأس علــى أنــت عثمــان لــ
 .رددتا

 ؟ أتردها طلحة: قال

 !نعمعثمان:  قال 

 ؟بايعوك الناس أكلطلحة:  قال

 !نعمعثمان:  قال 
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ا أغــرب ال رضـــيت قــدطلحة: قــال  وا قــد عمـــ ه أمجعـــ ه عليــ رواه  )وبايعـــ
 105F١٠٦.الطربي يف تارخيه والقصة متواترة إمجاال

ل ره إىل عثمـان، مثوالصحيح أن طلحة حضر ا غـاب  شورى، وجعل أمـ
لـيت أخـذ عبـد ام ا ا،  بعد ذلك يف الثالثة األيـ لنـاس فيهـ اور ا لـرمحن يشـ ا

 فلما رجع وجدهم قد بايعوا عثمان.

ر ل قيـــل(البخـــاري  صـــحيحيف و  • ا أوص :عمـــ ملـــؤمنني أمـــري يـــ  ا
ا :قــال !اســتخلف دا أرى مــ ذا أحــق أحــ  هــؤالء مــن األمــر بــ
نهم وهـو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول تويف الذين النفر  عـ
ا فسـمى، راض ة عليـ لـزبري وعثمـان وطلحـ  بـن الـرمحن وعبـد وا
عدا عـــوف نهم اهللا رضـــي وســـ ال، عـــ  بـــن اهللا عبـــد وليشـــهد :قـــ
 أصاب فذن، له التعزية كهيئة شيء األمر من له وليس عمر
تعن وإال ،ذلـك فهـو سعدا األمر ه فليسـ ا أيكـم بـ  فـذين أمـر مـ
 .خيانة وال عجز من أعزله مل

ا ه مــن فــرغ فلمــ وا دفنــ لــرهط هــؤالء اجتمــع ورجعــ  عبــد فقــال ا
 . منكم ثالثة ىلإ أمركم اجعلوا : عوف بن الرمحن
 .علي ىلإ أمري جعلت قد : الزبري فقال
 .الرمحن عبد ىلإ أمري جعلت قد : سعد وقال
 .عثمان ىلإ أمري جعلت قد : طلحة وقال
، عـوف بـن الـرمحن وعبـد وعثمان علي : الثالثة هؤالء فجاء
لــــرمحن عبــــد فقــــال ا :لآلخــــرين ا تــــربأ أيكمــــ ذا مــــن ي  األمــــر هــــ

                                                            
ير ، بأسانيد كثرية بعضها صحيح وبعضها ضعيف، وساقها ابن جر  ٥٨٣ - ٢/٥٨٠ابن جرير الطربي يف تارخيه  ١٠٦

سياقا واحدا مل يفصل بني الروايا  لتطابقها من حيث العموم، واقتصر  هنا على الصحيح وماله شواهد مقبولة 
 دون ما سواه من الزيادا  الشاذة واملنكرة .
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ه ه وجيعلـ يـ ل ه واهللا، إ لهم لينلـرن ســالمواإل عليـ ه يف أفضـ ، نفســ
 ؟األمة صالح على وليحرصن

 !وعثمان علي :الشيخان فأسكت :قال
لــــرمحن عبــــد فقــــال  عــــن آلــــو ال أن علــــي واهللا، إيل اجعلــــوه :ا

 !أفضلكم
  ! نعم :قاال
اء ة ســالمواإل القــدم مــن لــك :فقــال بعلــي فجــ بــ ا والقرا  قــد مــ
ئن، لتعـــدلن رتـــكأمّ  لـــئن عليـــك آهللا علمـــت  عليـــك أمـــر  ولـــ
 ولتطيعن؟ لتسمعن

اء مث ه فقــال بعثمــان جــ ا ذلــك مثــل لــ ال، امليثــاق أخــذ فلمــ  قــ
ه يـــدك ارفـــع :لعثمـــان ه مث فبايعـــ لـــدار أهـــل وجل مث علـــي بايعـــ  ا
 106F١٠٧.رواه البخاري )فبايعوه

ا أن عمـــر • اء أيضـــ ان وعلـــي وعبـــد وجـــ ال لعثمـــ ـــن  قـــ ـــرمحن ب ل ا
ا  عـــوف: ذن كنـــت يـــ ة، فـــ ا الثالثـــ نـــاس لـــن يعـــدوكم أيهـــ ل (إن ا

ة اتق اهللا وال حتملـن بـين أميـ  عثمان يف شيء من أمر الناس فـ
اتق اهللا وال حتملـــن  ا علـــي فـــ نـــاس، وإن كنـــت يـــ ل علـــى رقـــاب ا

اتق  بين هاشم على رقاب الناس، وإن كنت يا عبد الرمحن فـ
ال: لنـاس، وقـ يتبـع األقـل  اهللا وال حتملن أقاربك على رقـاب ا
اقتلوه) أمر مــــن غــــري أن يــــؤمروه فــــ ر، ومــــن تــــ بــــن  األكثــــ رواه ا

 107F١٠٨.بذسناد صحيح سعد

                                                            
، وابن أيب شيبة يف  ١٥/٣٥٠ -واللفظ له  -، وابن حبان يف صحيحه  ٣٧٠٠صحيح البخاري ح رقم  ١٠٧

 . ٨/١٥٠، والبيهقي يف السنن ١/١٤٤ املعجم ، والطرباين يف٧/٤٣٥املصنف 
 . ٧٢٠٧، بذسناد صحيح، وانلر فتح الباري ح ٣/٣٤٣ابن سعد يف الطبقا   ١٠٨
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بـــــنعـــــن و  • ر  ا ر  قال(دخـــــل عبـــــدعمـــــ لـــــ محن بـــــن عـــــوف وعلـــــي ا
إين قد نلر  لكم  وعثمان والزبري وسعد فنلر إليهم فقال:

قاقا إال أن يكـــون  نـــاس شـــ ل نـــاس، فلـــم أجـــد عنـــد ا ل ر ا يف أمـــ
ا يــــــؤمرون  تة، مث إن قــــــومكم إمنــــــ ر إىل ســــــ ا األمــــــ فــــــيكم، وإمنــــــ
ان،  لـــــرمحن بـــــن عـــــوف، وعثمـــــ ة، لعبـــــد ا ا الثالثـــــ أحـــــدكم أيهـــــ

ا  نــاس يــ ل ر ا ذن كنــت علــى شــيء مــن أمــ لــرمحن وعلــي، فــ د ا عبــ
108Fفال حتمل ذوي قرابتك على رقاب الناس...).

١٠٩ 
اء يف صـــــحيح البخـــــاري:و  • ال عبـــــد جـــــ لـــــرهط، فقـــــ  (اجتمـــــع ا

 اجعلوا أمركم إىل ثالثة منكم. الرمحن:
 قد جعلت أمري إىل علي. فقال الزبري:
 قد جعلت أمري إىل عثمان. فقال طلحة:
 الرمحن بن عوف. قد جعلت أمري إىل عبد وقال سعد:

ال  دفقــ لــرمحن: عبــ ه،  ا يــ ل ه إ ر فنجعلــ ذا األمــ ا تــربأ مــن هــ أيكمــ
ه، فأســــكت الشــــيخان،  لهم يف نفســــ ه لينلــــرن أفضــــ يــــ واهللا عل

 يعين عليا وعثمان.
ال عبــد لــرمحن: فقــ و عــن  ا ه إيل، واهللا علــي أن ال آلــ أفتجعلونــ
 أفضلكم؟
 109F١١٠.رواه البخاري قاال نعم)

ام عبــد ا فقــ يــ ة أ ر، مــدة ثالثــ نــاس يف األمــ ل لــرمحن يستشــري ا م، مل يــدع ا
راب،  ار، ورؤوس األعــ اجرين، واألنصــ ة، مــن املهــ دا مــن أهــل املدينــ أحــ
انوا قـــد شـــهدوا احلـــج مـــع عمـــر ورجعـــوا يف  لـــذين كـــ اد، ا راء األجنـــ وأمـــ

                                                            
 بذسناد صحيح . ٣/٣٤٤طبقا  ابن سعد  ١٠٩
 .  ٣٧٠٠صحيح البخاري ح  ١١٠
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اء يف اخلــــدر،  ار النســــ اره، وحــــىت استشــــ ة إال استشــــ نــــ صــــحبته إىل املدي
 والصغار يف الكتاتيب، فرأى أن الناس ال يعدلون بعثمان أحدا.

ه وقد روى اخلرب  • ر البخاري وفيـ لـذين والهـم عمـ لـرهط ا (أن ا
ال هلــــم عبــــد اوروا، فقــــ وا فتشــــ لــــذي  اجتمعــــ لــــرمحن لســــت با ا

ئتم اخـــــرت  لكـــــم  ر، ولكـــــن إن شـــــ أنافســـــكم عـــــن هـــــذا األمـــــ
وا عبـد منكم، فجعلوا ذلك إىل عبد ا ولـ لـرمحن  الرمحن، فلمـ ا
لليـايل،  أمرهم، مال الناس على عبد اورونه تلـك ا الرمحن يشـ

ما صلى للناس الصبح، واجتمع أولئك الرهط عند املنـرب، فل
ار، وأرسـل  فأرسل إىل من كان حاضرا من املهاجرين واألنصـ
ا  ر، فلمــ ة مــع عمــ وا تلــك احلجــ فــ انوا وا اد، وكــ راء األجنــ إىل أمــ

وا تشـــهد عبـــد لـــرمحن مث قـــال: اجتمعـــ ا علـــي إين  ا ا بعـــد يـــ أمـــ
ان، فــال جت م يعــدلون بعثمــ نــاس فلــم أرهــ ل ر ا علــن نلــر  يف أمــ

وله  نة اهللا ورســــ بيال، فقال:أبايعــــك علــــى ســــ علــــى نفســــك ســــ
ه عبـــد نــــاس،  واخلليفتـــني مـــن بعـــده، فبايعــــ ل ه ا لـــرمحن، وبايعـــ ا

 110F١١١.رواه البخاري املهاجرون، واألنصار، وأمراء األجناد)
ة  • يـــــ ا(ويف روا ر  دعـــــ ه  -عمـــــ لنفـــــر -بعـــــد طعنـــــ تة ا ا الســـــ يـــــ  عل

عدا وعثمــــــان لــــــرمحن وعبــــــد وســــــ لــــــزبري ا  أذكــــــر أدري وال - وا
ة نــــــاس يف نلــــــر  إين فقــــــال - ال أم طلحــــــ ل يهم أر فلــــــم ا  فــــــ
 أمروا مث فتشاوروا قوموا، فيكم فهو شقاق يكن فذنا، شقاق
 عـوف بـن الرمحن عبد أتاينف :خمرمة بن املسور قال، أحدكم
لثالثة ليلة  شاء ما الليل من ذهب ما بعد الشورى أيام من ا

                                                            
، وابن عساكر يف تاريخ دمشق ١٦٣٤٠، والبيهقي يف السنن الكربى رقم ٧٢٠٧صحيح البخاري ح  ١١١

٣٩/١٩٣. 
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ا فوجــــدين، اهللا ال، نائمــــ أيقلوين !أيقلــــوه :فقــــ ال، فــــ  أال فقــــ
ا أراك ا واهللا !نائمــ لــثالث هــذه منــذ نــوم بكثــري اكتحلــت مــ ، ا

ا يل فــــادع اذهــــب ا فالنــــ ا وفالنــــ ابقة أهــــل مــــن ناســــ  مــــن الســــ
ار اموا مث، طــويال املســجد يف بــم فخــال فــدعوتم األنصــ  مث قــ
عدا وطلحه الزبري يل فادع اذهب قال  فناجـاهم فـدعوتم وسـ

اموا مث، طـــــويال ا يل ادع قـــــال مث، عنـــــده مـــــن قـــــ يـــــ ه عل  فدعوتـــــ
اه ام مث طــــــويال فناجــــــ  عثمــــــان يل ادع قــــــال مث، عنــــــده مــــــن قــــــ
ه ه فجعــل فدعوتــ ا يناجيــ ا فــرق فمــ  مث، الصــبح أذان إال بينهمــ
نـــــاس صـــــهيب صـــــلى ا بال نـــــاس اجتمـــــع فـــــرغ فلمـــــ ل  عبـــــد إىل ا
 يف نلر  فذين بعد أما :قال مث عليه وأثىن اهللا فحمد الرمحن
نـــاس ل ا جتعـــل فـــال بعثمـــان يعـــدلون أرهـــم فلـــم ا ـــ  علـــى علـــي ي
بيال نفســـك ا عليـــك قـــال مث !ســـ ـــ ه اهللا عهـــد عثمـــان ي  وميثاقـــ
ه ة وذمتــ وله وذمــ ه اهللا صــلى رســ لم عليــ  بكتــاب تعمــل أن وســ
نة اهللا ه وســ ه اهللا صــلى نبيــ لم عليــ ا وســ ه عمــل ومبــ  اخلليفتــان بــ
ه يــــده علــــى فمســــح !نعــــم قــــال ؟بعــــده مــــن ه مث، فبايعــــ  بايعــــ

نـــاس ل ه مث، ا ان  - فعمـــل قـــال، علـــي بايعـــ  بعمـــل -أي عثمـــ
 رق الشـيخ إن مث، سـنني سـت إىل شيئا خيرم ال ستا صاحبيه
ره علـــــــى فغلـــــــب وضـــــــعف مـــــــ ناد  )أ لـــــــرزاق  بذســـــــ رواه عبـــــــد ا
 111F١١٢.صحيح

ة أيب صـــاحل احلنفـــي قال( • يـــ لـــرمحن عبـــد كـــان وقـــدويف روا  بـــن ا
أتيهم، دورهــــم يف املســـــلمني يســــأل ذلـــــك قبــــل عــــوف  يف ويـــــ
ازهلم ــــــ ة علــــــيكم يكــــــون أن ترضــــــون مــــــن فيقــــــول، من  ؟خليفــــــ

                                                            
 بذسناد صحيح على شرط الصحيحني. ٥/٤٧٤رواه عبد الزاق يف املصنف  ١١٢
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ا !عثمان ويقولون جيبونهيف ليـوم كـان فلمـ لثالـث ا  وقـت يف ا
اء، املســــجد يف املســــلمون اجتمــــع اللهــــر لعــــوايل أهــــل وجــــ ، ا
 صـهيب بم صلى فلما، وتكاثفوا املسجد يف الناس وازدحم
 منرب املنرب حتت الرمحن عبد فقام، ألنفسكم اختاروا هلم قال

ا:فقـــال، اهللا رســـول نـــاس معشـــر يـــ ل  فجلـــس !أمـــاكنكم علـــى ا
اقهم وتطاولت الناس تمعوا أعنـ ا :فقـال، واسـ لنـاس معشـر يـ  ا
تم ذا جعــــل اخلطــــاب بــــن عمــــر أن تعلمــــون ألســــ  يف األمــــر هــــ
تة الوا ؟ســـ ا خـــارج فـــذين قـــال: !بلـــى قـــ ار منهـــ ا لكـــم وخمتـــ  فمـــ

 112F١١٣.رواه ابن عساكر يف تارخيه )رضينا قالوا ؟تقولون
ه  • بـــن كثـــري يف تارخيـــ ال ا ـــدوقـــ ـــن عـــوف  (مث �ـــض عب ـــرمحن ب ل ا

ا وجيمـــــع رأي املســـــلمني بـــــرأي رؤوس يستشـــــري  ـــــاس فيهمـــــ ن ل ا
را، حــــىت  را وجهــــ رادى، ســــ تاتا، مثــــىن وفــــ ا وأشــــ نــــاس، مجيعــــ ل ا
أل  اء املخـــــــدرا  يف حجـــــــابن، وحـــــــىت ســـــــ خلـــــــص إىل النســـــــ
ان  رد مــــــن الركبــــــ أل مــــــن يــــــ تــــــب، وحــــــىت ســــــ لولــــــدان يف املكا ا
اليهن، فلـم جيـد  ام بليـ يـ ة أ واألعراب إىل املدينة، يف مـدة ثالثـ

ا  بـن عفـان....مث صـعد املنـرب وقـال: أحدا يعدل بعثمـان أيهـ
امكم، فلـــم أجـــدكم  را عـــن إمـــ را وجهـــ ألتكم ســـ نـــاس إين ســـ ل ا
ال  ان، فقــ ا عثمــ ا علــي وإمــ لــرجلني، إمــ تعــدلون بأحــد هــذين ا

لى اهللا  لعلي: نة نبيـه صـ هل أنت مبايعي على كتاب اهللا وسـ
 عليه وسلم وفعل أيب بكر وعمر؟

 ك وطاقيت.اللهم ال، ولكن على جهدي من ذل قال علي:

                                                            
 بذسناد مقبول يف املتابعا  والشواهد. ٣٩/١٩٦رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ١١٣
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ـــــده  ي ال:اللهم نعـــــم، فأخـــــذ ب ـــــك فقـــــ ـــــل ذل ان مث ال لعثمـــــ فقـــــ
113Fوبايعه، وبايعه الناس، وبايعه علي بن أيب طالب).

١١٤ 
 باب يف وجوب الشورى العامة يف اختيار السلطة والرتجيح باألكثرية : -٢٣

وقد قال علي رضي اهللا عنه بعد أن جاءه املهاجرون  •
 114F١١٥.وشورى) (ال أفعل إال عن مأل واألنصار يريدون بيعته

(هذه بيعة عامة، فمن ردها  وقال بعد أن بايعه الناس •
 115F١١٦.رغب عن دين املسلمني واتبع غري سبيلهم)

(يشهدكم  عبد اهللا بن عمر، وقال عمر يف شأن الستة  •
 116F١١٧.وليس له من األمر شيء)

وثالثة على  ،(إذا اجتمع ثالثة على رأي قالعنه ويف رواية  •
رأي فحكموا عبد اهللا ابن عمر، فذن مل ترضوا حبكمه، 

 117F١١٨.فقدموا من معه عبد الرمحن بن عوف)
أي  -عبد اهللا بن عمر، إن اختلف القوم  (يا ويف رواية •

فاتبع  ،فكن مع األكثر، وإن كانوا ثالثة وثالثة - الستة
 118F١١٩.احلزب الذي فيه عبد الرمحن)

 اخلطاب ألصحاب الشورى:(قال عمر بن  ويف رواية أخرى •
فارجعوا يف  ،تشاوروا يف أمركم، فذن كان اثنان واثنان

 119F١٢٠.الشورى، وإن كان أربعة واثنان، فخذوا صنف األكثر)

                                                            
 . ١٦٠/ ٧تاريخ ابن كثري  ١١٤
 .  ٢/٢٦٧ثقا  ابن حبان  ١١٥
 .  ٢/٢٦٨ثقا  ابن حبان  ١١٦
 .  ٧/٦٧وكالم احلافظ  ٣٧٠٠، ح  ٧/٦١انلر فتح الباري  ١١٧
 .  ٧/٦٧انلر فتح الباري  ١١٨
 .  ٢/٥٦٠تاريخ ابن جرير الطربي  ١١٩
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بذسناد على شرط البخاري، من حديث ه ورواه ابن شبّ  •
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر، قال 

ن األمر، وال شيء له م، (أحضر عبد اهللا ابن عمر لصهيب
فذن اجتمع مخسة ورضوا رجًال وأىب  ،سهمؤو وقم على ر 

فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتفق أربعة فرضوا رجال  ،واحد
منهم، وأىب اثنان فاضرب رءوسهما، فذن رضي ثالثة رجًال 
منهم، وثالثة رجًال منهم فحكموا عبد اهللا بن عمر، فأي 

يرضوا  الفريقني حكم له فليختاروا رجًال منهم، فذن مل
بن عمر، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرمحن  حبكم عبد اهللا

لباقني إن رغبوا عما اجتمع عليه  بن عوف، واقتلوا ا
120Fالناس).

١٢١ 
لثالث  عند ابن سعدعنه ويف رواية  • (مث امجعوا يف اليوم ا

روا أحدكم، فمن تأمر  أشراف الناس وأمراء األجناد، فأمِّ
 121F١٢٢.من غري مشورة فاضربوا عنقه)

رواية (ويصلي بالناس صهيب، وأحضروا عبد اهللا بن  ويف •
122Fعمر، فذن أمجع مخسة وأىب واحد فاجلدوا عنقه).

١٢٣ 
ــــــاب يف ختصــــــيص جملــــــس للشــــــورى  -٢٤ ية ب نن السياســــــ ة الســــــ ــــــ ب وكتا

 :الراشدة للوالة للعمل با 
(كان القراء أصحاب جملس عمر ومشاورته، كهوال كانوا أو  •

 123F١٢٤.رواه البخاري شبانا)
                                                                                                                                                                          

 . ٣/٤٥طبقا  ابن سعد  ١٢٠
 . ٣/٩٢٥تاريخ املدينة  ١٢١
 انلر ما سبق. ١٢٢
 .٣٦٣السنة للخالل رقم  ١٢٣
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ا   • ز ملــ د العزيــ ر بــن عبــ ان لعمــ انوكــ نة  كــ ة ســ أمــريًا علــى املدينــ
عروة  هـ جملس شورى لفقهاء وكبار علماء املدينة، وهم:٨٧

ة، وأبــو  وام، وعبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عتبــ لعــ زبري بــن ا لــ بــن ا
ة،  ليمان بـــن خيثمـــ ر بـــن ســـ بـــو بكـــ لـــرمحن، وأ ر بـــن عبـــد ا بكـــ
د بـــــــن أيب بكـــــــ م بـــــــن حممـــــــ ار، والقاســـــــ ليمان بـــــــن يســـــــ ر وســـــــ
الصديق، وسامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، وعبد اهللا 
امر بــن  لعــاص، وعبــد اهللا بــن عــ بــن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن ا

وقـد مجعهـم يف أول يـوم ، ربيعة، وخارجة بن زيـد بـن ثابـت 
ال هلـــم تم  وقـــ يـــ ذن رأ رأيكم، فـــ ًرا إال بـــ ا أريـــد أن أقطـــع أمـــ (مـــ

124Fرواه الطربي. أحدا يتعدى أو يللم فأبلغوين)

١٢٥ 
 العزيز عبد بن عمر يل قال بن عمر ( اهللا عبد بن سامل عن •

نة إيل اكتــب ر بســ ال، عمــ ا عملــت نإ إنــك: قلــت قــ  عمــل مبــ
ر ر مــن أفضــل فأنــت عمــ ه، إعمــ ر زمــان مثــل لــك لــيس نــ  عمــ
ناد  )عمــــــر رجــــــال مثــــــل رجــــــال وال يبة بذســــــ بــــــن أيب شــــــ رواه ا

 125F١٢٦.صحيح
 

اإلمام بالعدل االشرتاط على و  االعرتاض على سياسة السلطة باب يف -٢٥
وكتابة املواثيق والعهود مع السلطة وإلزامها با وقال تعاىل {وأوفوا 

 بالعهد}، وقال {وليكتب بينكم كاتب بالعدل}:

                                                                                                                                                                          
بخاري ح  رواه ١٢٤ ل   .  ٧٢٨٦ا
 . ٣/٦٧٢ابن جرير الطربي  ١٢٥
 ، بذسناد صحيح. ٣٠٦٤٥ابن أيب شيبة يف املصنف رقم  ١٢٦
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لم  • ه وســـ يـــ لى اهللا عل نـــيب صـــ ل ا أن ا ة رضـــي اهللا عنهـــ عـــن عائشـــ
قال (ما بال أقوام يشرتطون شروطا ليست يف كتاب اهللا من 

رواه البخــاري  و باطــل)اشــرتط شــرطا لــيس يف كتــاب اهللا فهــ
 126F١٢٧.ومسلم

لــرمحن  • د ا البــن عــوف عــن عبــ تة  قــ أن الشــورى بــني الســ يف شــ
وله  (بــدأ  بعلــي فقلــت: نة رســ أبايعــك علــى كتــاب اهللا وســ

ا ا  فقـــــــال:؟ وســـــــرية أيب بكـــــــر وعمـــــــر رضـــــــي اهللا عنهمـــــــ فيمـــــــ
رواه أمحد وأصله  مث عرضتها على عثمان فقبلها)، استطعت

 127F١٢٨.يف البخاري
ان  • تقبل عثمـــــ ر ونـــــاظرهم وقـــــد اســـــ ه وفـــــد مصـــــ رضـــــي اهللا عنـــــ

، وحاججوه بالقرآن، يقفون على آيا  منه يـدعون وناظروه
ــــه يف  ا، فحجهــــم يف بعضــــها، واعــــرتف هلــــم خبطئ ه خالفهــــ ــــ ن أ

ه ها، وتــاب منــ ال هلــم: :بعضــ ا تريــدون؟ (فقــ ال: مــ فأخــذوا  قــ
ه شــرط وا عليــ ه، وكتبــ يهماميثاقــ ا، : ، وأخــذ علــ قوا عصــ أال يشــ

ام ا قــــــ ة مــــــ ارقوا مجاعــــــ ال:، هلــــــم بشــــــروطهم وال يفــــــ ا  مث قــــــ مــــــ
ال ، أّال يأخذ أهل املدينة عطاءً  تريدون؟ قالوا: فذمنا هذا املـ

لى اهللا  ملن قاتل عليه، وهلؤالء الشيوخ من أصحاب حممـد صـ
لم. ه وســــ يــــ وا بــــذلك قــــال: عل واأو  فرضــــ لــــ ه قب ة إىل معــــ نــــ  املدي

ا إين واهللا: فقال فخطب فقام راضني دا رأيـت مـ  خـري هـم وفـ

                                                            
 متفق عليه.  ١٢٧
 . ١٣/١٩٧، وانلر الفتح  ١/٧٥مسند أمحد  ١٢٨
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ذا مــــن حلوبــــايت لــــذين الوفــــد هــــ رواه أمحــــد يف  )علــــي قــــدموا ا
 128F١٢٩.الفضائل وابن أيب شيبة بذسناد صحيح

بـــن ســـريين أن • نهم علـــي رضـــي اهللا  عـــن احلســـن وا يـــ الواســـطة ب
ه وجـــ ال هلـــم علـــي:ابر بـــن عبـــد اهللاعنـــ اَب  ، فقـــ عطـــون كتـــ (ُت

ا ســـخطتم بـــون مـــن كـــل مـــ ت ّع ه نـــاس مـــن )، اهللا، وتـُ فأقبـــل معـــ
قلــــــب، أن امل( فاصــــــطلحوا علــــــى مخــــــس:، وجــــــوههم نفــــــي  ُي

تعمل  سـ عـدل يف القسـم، وُي عطي، ويـوفَّر الفـيء، وُي واحملروم ُي
لقـــوة ة وا نـــ بـــو ، ذو األما رة، وأ امر علـــى البصـــ بـــن عـــ رد ا وأن يـــ
ة وا ذلـــك يف كتـــاب)،  موســـى علـــى الكوفـــ بـــ بة  كت بـــن شـــ رواه ا

 129F١٣٠.وابن خياط بأسانيد صحيحة عنهما
ه:(أعطهم علـــ عـــنو  • ال لـــ ان قـــ ابر بـــن عبـــد اهللا أن عثمـــ  يَّ جـــ

ة) ه األمـــ ابر، احلـــق، وأن أرجـــع عـــن كـــل شـــيء كرهتـــ  قـــال جـــ
رد كــل منفــي، ونعطــي كــل  (اصــطلحنا علــى احلــق علــى أن نــ
لم  ه وســ لى اهللا عليــ ه صــ نة نبيــ روم، ونعمــل بكتــاب اهللا وســ حمــ

 130F١٣١.رواه ابن شبة بذسناد صحيح يف العامة)
 

                                                            
،  ١/٤٧٠، وابنه عبد اهللا يف زوائده عليه ١/٤٧٣، وأمحد يف الفضائل ٣٧٦٩٠ابن أيب شيبة يف املصنف رقم  ١٢٩

، كلهم عن املعتمر بن سليمان عن أبيه عن  ٢/٦٥٥، وابن جرير الطربي  ٣/١١٣٢يف تاريخ املدينة  وابن شبة
أيب نضرة عن أيب سعيد موىل أيب ُأسيد األنصاري. وهذا إسناد صحيح ، وأبو نضرة هو املنذر بن مالك العبدي، 

من  ٣/١١٣٨هـذا ، ورواه ابن شّبه ، وأشار حلديثه ٤/٩٩وأبو سعيد ذكـره بعضهم يف الصحابة كما يف اإلصابة 
 طريق آخر صحيح عن أيب نضرة حنوه .

عن إمساعيل بن علية عن ابن عون عن احلسن البصري . وهذا  ١٧٠ – ١٦٩رواه خليفة بن خياط يف تارخيه ص  ١٣٠
من طريق ابن عون حنوه وبذسناد صحيح إىل حممد بن سريين  ٣/١١٣٧إسناد مسلسل باألئمة الثقا ، وابن شبة 

 حنوه .
 بذسناد صحيح . ٣/١١٣٥ابن شبه  ١٣١
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باب يف حق األمة يف خلع اإلمام وعزله وإقامة احلق واحلد عليه وقال  -٢٦
  {كونوا قوامني شهداء هللا بالقسط} :تعاىل

بـــو • ال أ ة: قـــ لبيعـــ ة بعـــد ا يـــ لثان ه ا تـــ ذا أمـــركم  بكـــر يف خطب (وهـــ
بكم علــى ذلــك ا أجيــ نــ تم، وأ وا مــن أحببــ يكم، تولــ لــ وأكــون  ، إ

 131F١٣٢.كأحدكم)
ه ( • أخر علــي عــن بيعتــ ال بعــد أن تــ لنــاس علــى أشــرف مثوقــ  ا

ا: فقــال لنــاس أيهــ ذا ا ة فــال طالــب أيب بــن علــي هــ  يف يل بيعــ
ه ار وهــــو، عنقــــ ره مــــن باخليــــ تم أال، أمــــ نــــ ار وأ ا باخليــــ  يف مجيعــــ
132F).يبايعه من أول فأنا غريي هلا رأيتم فذن، إياي بيعتكم

١٣٣ 
لنـاس قـد كرهـوين، وال  وقال عثمان لعبـد اهللا بـن عمـر: • (إن ا

ا أو خارجـــ ا اأظنـــين إال خالعهـــ ر:، منهـــ بـــن عمـــ ه ا ال لـــ ال  فقـــ
 133F١٣٤.تفعل)

ه • ال علــــي رضــــي اهللا عنــــ ه  وقــــ نــــاس:بعــــد أن بايعــــ ل (إن هــــذا  ا
أمركم ليس ألحد فيه حق إال من أمرمت، وقد افرتقنا باألمس 
ئتم قعــــد  لكــــم، وإّال فــــال أجــــد علــــى  ذن شــــ ر، فــــ علــــى أمــــ

 134F١٣٥.أحد)

                                                            
، وابنه عبد  ١٣٢ – ١/١٣١الصحابة  ومل يذكر إسناده ، وروى حنوه  أمحد يف فضائل ٢/١٦٠ثقا  ابن حبان  ١٣٢

 من طرق فيها مقال . ١/١٣٣اهللا يف زوائده عليه يف 
 بذسناد جيد .٤/١٢٢٤ابن شبة  ١٣٣
 . ٣٥٠رواه البيهقي يف االعتقاد  ص  ١٣٤
 . ٢/٧٠٠ابن جرير  ١٣٥
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ايعوه  -قال مث  • -بعد أن رأى اختالف الناس عليه بعدما بـ
اروا ألنفســـــــكم مـــــــن  ـــــــ ة، واخت لبيعـــــــ :(أخرجـــــــوين مـــــــن هـــــــذه ا

 135F١٣٦.أحببتم)
ان هلــم: • ال عثمــ د قــ عوا رجلــيَّ (إن  وقــ وجــدمت يف احلــق أن تضــ

136Fيف قيــد فضــعومها)

ان رجــالي، إن وجــدمت ، ١٣٧ ة (هاتــ يــ ويف روا
137Fيف كتاب اهللا أن تضعومها يف القيود فضعومها).

١٣٨ 
 

 باب يف امتناع السلطة عن مواجهة معارضيها بالقوة : -٢٧
ـــرمحن  • ل ـــد ا ـــن عب راهيم ب ـــ ب انيده (عـــن إ بـــن ســـعد بأســـ  -روى ا

ان  ار عثمــ دار وحصــ لــ وم ا ان شــهد يــ ان  -وكــ ان عثمــ ال: كــ قــ
عوا أن اهللا كتـــــاب يف وجـــــدمت إن يقـــــول يـــــود يف رجلـــــي تضـــــ  ق

 .فضعومها
اء: قــال ســريين بــن حممــد عــنو  •  عثمــان إىل ثابــت بــن زيــد جــ

ا شـئت إن يقولـون بالباب األنصار هذه فقال ارا كنـ  هللا أنصـ
 ! فال القتال أما عثمان فقال!مرتني

 الدار يوم عثمان قال: قال ربيعة بن عامر بن اهللا عبد عنو  •
 !وسالحه يده كف رجل غناء عين أعلمكم إن

رة أيب عــنو  • لــدار يــوم عثمــان علــى دخلــت: قــال هريــ  فقلــت ا
ل طاب املؤمنني أمري يا ا فقال !ضربا ا يـ بـ رة أ  أن أيسـرك هريـ

 إن واهللا فذنـك قال!  ال قلت قال؟ وإياي مجيعا الناس تقتل
                                                            

 . ٢/٢٧١ثقا  ابن حبان  ١٣٦
، وخليفة  ٧/٥٢٢أيب شيبة يف املصنف  ، وابن ١/٤٩٦وابنه عبد اهللا يف زوائده عليه  ٤٩٣ /١أمحد يف الفضائل  ١٣٧

 بذسناد صحيح على شرط الشيخني . ١٧١بن خياط يف التاريخ ص
 بذسناد صحيح من طريق أمحد.  ٤٢٤السنة للخالل رقم  ١٣٨



87 
 

دا رجـال قتلت ا واحـ لـ فكأمنـ لنـاس تقت ا ا  فرجعـت قـال. مجيعـ
 .أقاتل ومل

لــــزبري بــــن اهللا عبــــد عــــنو  • لــــدار يــــوم لعثمــــان قلــــت: قــــال ا :  ا
اتلهم  ال واهللا ال فقــــال !قتــــاهلم لــــك اهللا أحــــل لقــــد اهللا فــــو قــــ
اتلهم دا أقــ بــ ه فــدخلوا قــال! أ ائم وهــو عليــ  كــان وقــد قــال صــ
لـزبري بـن اهللا عبـد أمر عثمان لـدار علـى ا ال، ا  مـن عثمـان وقـ
 .الزبري بن اهللا عبد فليطع طاعة عليه يل كانت

زبري بــن اهللا عبــد عــنو  • لــ ا لعثمــان قلــت: قــال ا  املــؤمنني أمــري يــ
لـــدار يف معـــك إن ابة ا رة عصـــ نهم بأقـــل اهللا بنصـــر مستنصـــ  مـــ

 !فألقاتل يل فأذن
 يف أهـــراق رجـــال بـــاهللا أذكـــر قـــال أو رجـــال اهللا أنشـــدك فقـــال •

 138F١٣٩.رواها كلها ابن سعد )دما يف أهراق قال أو ،دمه
وأ�ا السلطة ب بطالن العهد هلمباب يف املنع من تولية األبناء و  -٢٨

 :من سنن فارس والروم
نة فقــــد  • ه يزيــــد ســــ نــــ ب نــــاس ا ل ايع ا بــــ ة أن ي ـ، ٥٦أراد معاويــــ هـــــ

ه مــن بعــده،  يــ ل األمر إ د بــ ار الصــحابة فــويعهــ ه كبــ اعرتض عليــ
اهللا  اهللا بـن عمـر، وعبـد تلك الفرتة، وهـم عبـد وفقهاؤهم يف

زبري، وعبــد لــ ر،  اهللا بــن عبــاس، وعبــد بــن ا لــرمحن بــن أيب بكــ ا
ه عبــد، واحلســني بــن علــي ان أشــدهم عليــ لــرمحن بــن  وقــد كــ ا

ه:(إنك واهللا  ال لـ ه وقـ أيب بكر، فقد قطع على معاويـة خطبتـ
ل، لودد  أنا وكلناك يف أمر ابنك إىل اهللا، وإنا واهللا ال نفع

                                                            
 وأورد كل هذه اآلثار بأسانيد صحيحة. ٣/٧٠طبقا  ابن سعد  ١٣٩
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ا  ر شــــورى بــــني املســــلمني، أو لنعيــــدّ� واهللا لــــرتدّن هــــذا األمــــ
 139F١٤٠.رواه ابن خياط مث خرج) - أي احلرب -عليك جذعة 

ان مـــروان • ة، وقـــد  وقـــد كـــ ـــ ة مـــن قبـــل معاوي ـــ ن أمـــريًا علـــى املدي
طلب معاوية منه أن يذكر للناس بيعة يزيـد، فخطـب مـروان 

ال فيهـــا ة يزيـــد، وقـــ ا إىل بيعـــ ملـــؤمنني (إن اهللا أرى أمـــري  ودعـــ ا
ر  و بكــ بــ تخلف أ تخلفه فقــد اســ ا، وإن يســ ًن ا حســ يــ يف يزيــد رأ

  140F١٤١.وعمر)
ة • يــ ر) ويف روا ر وعمــ نة أيب بكــ 141F(ســ

لــرمحن ١٤٢ د ا ه عبــ رد عليــ ، فــ
 142F١٤٣.فقال:(بل سنة هرقل وقيصر)

 143F١٤٤.(جئتم با هرقلية تبايعون ألبنائكم) ويف رواية •
ة • يــ ر فقال:كــذبت و  ويف روا لــرمحن بــن أيب بكــ د ا ام عبــ اهللا (فقــ

روان ا مــ ة معــك يـ دثوا  !، وكــذب معاويــ ال يكــون ذلــك، ال حتــ
 144F١٤٥.علينا سنة الروم، كلما ما  هرقل قام مكانه هرقل)

ر الراشـدة  بيعة يزيد عنوقال مروان بن احلكم  • (سنة أيب بكـ
ة) ر فقـــــال:(ليس ، املهديـــــ لـــــرمحن بـــــن أيب بكـــــ ه عبـــــد ا يـــــ رد عل

ر األهــل والعشــرية، وعــدل  و بكــ بــ د تــرك أ ر، وقــ نة أيب بكــ بســ

                                                            
بن راشد وهو صدوق فيه ضعف، والقصة بذسناد صحيح لغريه؛ إذ فيه النعمان  ٢١٤تاريخ خليفة بن خياط ص ١٤٠

 صحيحة من طرق كثرية كما سيأيت.
 . ٤٨٢٧ح رقم  ٨/٥٧٦انلر فتح الباري  ١٤١
 . ٨/٥٧٧انلر فتح الباري  ١٤٢
، وقال : أخرجه عبد بن محيد والنسائي وابن املنذر واحلاكم  ٦/١١املصدر السابق وانلر الدر املنثور للسيوطي  ١٤٣

 وصححه .
 . ٨/٥٧٧فتح الباري  ١٤٤
 من طريق ابن شبة املؤرخ صاحب تاريخ املدينة بذسناد صحيح مرسال . ٢/١٧٥رواه القايل يف األمايل  ١٤٥
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ا  ن بـــين عـــدي؛إىل رجـــل مـــ ه لـــذلك أهـــل، ولكنهـــ نـــ أن رأى أ
 145F١٤٦.هرقلية)

 146F١٤٧.(جعلتموها واهللا هرقلية وكسروية) ويف رواية قال له •
لــرمحن • د ا ال عبــ ا بــني  مث قــ اروا منهــ ة، اختــ ر بــين أميــ ا معشــ (يــ

نة رســـول اهللا ثـــالث: نة  بـــني ســـ لم، أو ســـ ه وســـ يـــ لى اهللا عل صـــ
ر قـــد كـــان، ويف أهـــل  ر، إن هـــذا األمـــ نة عمـــ ر، أو ســـ أيب بكـــ
لم مــــن لــــو واله ذلــــك  ه وســــ يــــ لى اهللا عل يــــت رســــول اهللا صــــ ب
ه مـن  ، مث كان أبو بكر، فكـان يف أهـل بيتـ لكان لذلك أهًال
ان بعــده، وقــد   ر فكــ ا عمــ ، فوالهــ ًال ان لــذلك أهــ لــو والّه لكــ
 ، ًال ان لــــذلك أهــــ ر مــــن لــــو واله لكــــ يــــت عمــــ كــــان يف أهــــل ب
ا  ا أردمت أن جتعلوهــــ ر مــــن املســــلمني، أال وإمنــــ ا يف نفــــ فجعلهــــ

ر، فغضـــب مـــروان بـــن قي ان قيصـــ ر كـــ ا مـــا  قيصـــ رية، كلمـــ صـــ
 147F١٤٨.احلكم)

ه يزيــد، و  • نــ ب ر ا ة وذكــ نــ ة قــدم إىل املدي ا حــج معاويــ اجتمــع و ملــ
لـرمحن بـن أيب بكـر واحلسـني  مع ابن عمر وابن عبـاس وعبـد ا
بن علي وعبد اهللا بن الزبري، وعلل اختياره ليزيد بأنه خيشى 

ام بعــده ة بــال إمـــ 148Fأن يــدع األمــ

ال هلــم، ١٤٩ ا أرد  أن  وقــ (إمنـــ
ـزعون  نــــــــ لــــــــذين ت تم ا نــــــــ وا أ ة، وتكونــــــــ تقــــــــدموه باســــــــم اخلالفــــــــ

                                                            
 . ١٤٨هـ ص ٥١تاريخ اإلسالم للذهيب سنة  ١٤٦
هـ وهو من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن املسيب عن عبد ٥٨يف حوادث نسة  ٨/٩٢ابن كثري  ١٤٧

 بن أيب بكر ، وهذا إسناد صحيح . الرمحن
 عن ابن أيب خيثمة املؤرخ بذسناد صحيح . ١٤٨أورده الذهيب يف تاريخ اإلسالم ص  ١٤٨
 هـ بذسناد صحيح إىل عبد اهللا بن عون .٥٦سنة  ٣/٢٤٨انلر ابن جرير  ١٤٩



90 
 

رون، وجتبــــون وتقســــمون، وال يــــدخل علــــيكم يف شــــيء  وتــــؤمِّ
 149F١٥٠.رواه ابن خياط من ذلكم)

اء،  فقال عبد اهللا بن عمر • بنـ (إنه قد كان قبلك خلفاء هلم أ
ا رأيــت  ائهم مــ نــ ب روا يف أ م يــ ائهم، فلــ نــ ب لــيس ابنــك خبــري مــن أ

نــــك ب نــــت يف ا وا أ اروا للمســــلمني حيــــث علمــــ ــــ نهم اخت ، ولكــــ
اخليار، وأنت حتذرين أن أشق عصا املسلمني، وأن أسعى يف 
ا رجــــــل مــــــن  نــــــ ا أ نهم، ومل أكــــــن ألفعــــــل، إمنــــــ يــــــ اد ذا  ب فســــــ

 150F١٥١.املسلمني فذذا اجتمعوا على أمر فذمنا أنا رجل منهم)
ال عبــــد اهللا بــــن عمــــر • ة قــــ يــــ ا  ويف روا (إين أدخــــل بعــــدك فيمــــ

ة اجتمعـت بعـدك علـى جتتمع عليه األمة،  فواهللا، لو أن األمـ
 151F١٥٢.عبد حبشي لدخلت فيما تدخل فيه األمة)

(إن كنـت قـد  ودخل عبد اهللا بن الزبري على معاوية فقال له •
يــــت إذا  ه، أرأ نــــك فلنبايعــــ ب ا، وهلــــم ا ارة فاعتزهلــــ مللــــت اإلمــــ
ــــع؟! ال  ا نطي ا نســــمع؟! أليكمــــ ــــك معــــك، أليكمــــ ن ب ا ا ــــ بايعن

لبيعة لكما واهللا أبدً   152F١٥٣.ا)جنمع ا
و و  • زبري هــ لــ وا عبــد اهللا بــن ا ة، وجعلــ ا علــى معاويــ وا مجيعــ دخلــ

ك مـن  املتحدث بامسهم، فقال ملعاوية (يا أمري املـؤمنني، خنـريِّ
 ثالث خصال، أيها ما أخذ  فهو لك رغبة.

ة قــال • زبري قــال !هللا أبــوك اعرضــهن :معاويــ لــ بــن ا إن شــئت  :ا
صنعت ما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإن شـئت 

                                                            
 . ١٥١وهو صحيح بشواهده، وانلر تاريخ الذهيب ص ٢١٦تاريخ خليفة بن خياط ص  ١٥٠
 . ١٤٩بذسناد صحيح لغريه، وتاريخ الذهيب ص  ٢١٤ – ٢١٣تاريخ خليفة ص ١٥١
 وإسناده صحيح لغريه . ٣/٢٤٨ابن جرير الطربي  ١٥٢
 بذسناد صحيح يف الشواهد . ٢١٤تاريخ خليفة ص ١٥٣



91 
 

ة بعــد رســول  ر، فهــو خــري هــذه األمــ و بكــ بــ نع أ ا صــ نعت مــ صــ
ر  نع عمــ ا صــ نعت مــ لم، وإن شــئت صــ ه وســ لى اهللا عليــ اهللا صــ

ة بعـــد أيب بكـــر. ة قـــال فهـــو خـــري هـــذه األمـــ بـــوك  :معاويـــ هللا أ
ض رسـول اهللا صـلى اهللا :ابن الزبري قال وما صنعوا؟ ه  قـُب عليـ

ا؛ ًد ا ومل يســـــــتخلف أحـــــــ ًد لـــــــم يعهـــــــد عهـــــــ لم ف فارتضـــــــى  وســـــــ
ر حــــىت  ــــدع هــــذا األمــــ ذن شــــئت أن ت ــــ ر، ف ا بكــــ ــــ ب لمون أ املســــ

لمون ألنفســـهم؟ ار املســـ اءه فيختـــ ه قضـــ  فقـــال يقضـــي اهللا فيـــ
ان معاوية ا بكـر كـ بـ ر، إن أ :إنه ليس فيكم اليوم مثل أيب بكـ

يكم  ه األعنــــــــاق، وإين لســــــــت آمــــــــن علــــــــ ًال تقطــــــــع دونــــــــ رجــــــــ
بـن الزبري قال االختالف. ا حتـب أن تـدعنا ا :صـدقت، واهللا مـ

ة. قــــال: بــــو علــــى هــــذه األمــــ نع أ ا صــــ نع مــــ ر . فاصــــ  قــــال بكــــ
ة و بكـر؟ :معاويـ بــ نع أ ا صــ زبري قــال هللا أبــوك ومــ لــ بــن ا عمــد  :ا

ه  ه وال مــن رهطــ بيــ ية قــريش لــيس مــن بــين أ إىل رجــل مــن قاصــ
األدنني فاستخلفه، فـذن شـئت أن تنلـر أي رجـل مـن قـريش 

ه؟شــئت لــيس مــن بــين ة قــال  عبــد مشــس فرتضــى بــ هللا  :معاويــ
ا هــي؟ ة مــ ثــ لثال بــن الزبري قــال أبــوك ا ر؟ ا نع عمــ ا صــ نع مــ  :تصــ

ة قــال ر ؟  :معاويــ نع عمــ ا صــ زبري قــال ومــ لــ بــن ا ذا  :ا جعــل هــ
يهم أحـــد مـــن  ر مـــن قـــريش، لـــيس فـــ تة نفـــ األمـــر شـــورى يف ســـ

ه. ه وال مــــن رهطــــ يــــ ب ة قــــال ولــــده وال مــــن بــــين أ فهــــل  :معاويــــ
لـــزبري:  قـــال عنـــدك غـــري هـــذا ؟  بـــن ا ة ملـــن   قـــال ال .ا معاويـــ
ا) فأنتم؟ قالوا: :كانوا مع ابن الزبري  153F١٥٤.وحنن أيًض

                                                            
، ورواه أبو علي القايل ١٥٢ – ١٥١بذسناد صحيح بشواهده، وانلر تاريخ الذهيب ص  ٢١٦تاريخ خليفة ص  ١٥٤

 من طريق ابن شبة املؤرخ بذسناد صحيح . ١٧٦ – ٢/١٧٥يليف األما
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لنـاس وقـالرضي اهللا عنه وقد رقي معاوية  •  املنرب وخطـب يف ا
تبد  ارهم، ال نســـ ادة املســـلمني وخيـــ لـــرهط هـــم ســـ (إن هـــؤالء ا

 154F١٥٥.بأمر دو�م، وال نقضي أمًرا إال عن مشورتم)
ليمان بــن  • ار لســ نــ لمة بــن دي ازم ســ بــو حــ ام القــدوة أ ال اإلمــ قــ

عبد امللك بن مروان:(إن آباءك قد غصبوا الناس هذا األمر 

                                                            
 بذسناد صحيح يف الشواهد . ٢١٧تاريخ خليفة ص  ١٥٥

* قصة مروان وعبد الرمحن بن أيب بكر وما جرى بينهما يف شأن بيعة يزيد رواها البخاري يف صحيحه خمتصرة يف 
رواها النسائي يف السنن الكربى ح من حديث يوسف بن ماهك، و  ٤٥٥٠التفسري باب والذي قال لوالديه ح 

، واإلمساعيلي يف مستخرجه على صحيح البخاري ـ كما يف الفتح ـ من حديث شعبة عن حممد بن زياد ١١٤٩١
مطولة، وهذا إسناد على شرط الصحيحني، ويف روايته فقال مروان:سنة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما فقال عبد 

من حديث  ٨٤٨٣:سنة هرقل وقيصر، ورواها احلاكم يف املستدرك رقم الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما
، وابن األثري يف أسد الغابة  ٢/٥١٧شعبة، وقال صحيح على شرط الشيخني، ورواه اخلطايب يف غريب احلديث 

كلهم من طرق صحيحة من حديث محاد بن سلمة عن حممد   ٣٥/٣٥، وابن عساكر يف تاريخ دمشق ١/٧٠٣
ا إسناد صحيح على شرط مسلم، ويف روايته : جئتم با هرقلية تبايعون ألبنائكم، ورواه موسى بن زياد به، وهذ

ـ عن الفضل بن القاسم عن حممد بن زياد مطوال   ٥١٨بن إمساعيل احلافظ التبوذكي ـ كما يف تاريخ الذهيب ص 
إسناد صحيح على شرط مسلم، القصة بأكملها من خطبة مروان وذكره بيعة يزيد إىل أن عقد  له البيعة، وهذا 

وفيه: أال وإمنا أردمت أن جتعلوها قيصرية كلما ما  قيصر كان قيصر، ورواها عبد الرزاق ـ كما يف تاريخ ابن كثري 
ـ عن معمر  عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن عبد الرمحن بن أيب بكر، وهذا إسناد على شرط  ٨/٨٩

هرقلية وكسروية. يعىن جعلتم ملك امللك ملن بعده من ولده، وابن أيب  الصحيحني، ويف روايته: جعلتموها واهللا
ـ من حديث إمساعيل بن أيب خالد عن عبد اهللا  قال إين لفي  ٤/٢٠٢حامت يف التفسري ـ كم عند ابن كثري 

 مسنده املسجد حني خطب مروان ...اخل، وعبد اهللا هنا هو ابن يسار البهي موىل ابن الزبري، وكذا رواه البزار يف
، وهذا إسناد صحيح، ولفله: أهرقلية؟ إن أبا بكر رضي اهللا عنه واهللا ما جعلها يف أحد من ولده وال ٢٢٧٣رقم 

عن حممد  ٢٥٠أحد من أهل بيته وال جعلها معاوية يف ولده إال رمحة وكرامة لولده، ورواه ابن أيب الدنيا أثر رقم 
، ومن طريق ابن أيب الدنيا رواه ابن عساكر  يف تاريخ دمشق بن جنيح عن أبيه عن أيب كثري موىل آل الزبري

، وهذا إسناد حسن، ولفله: يا مروان إمنا هي هرقلية كلما ما  هرقل كان هرقل مكانه ما أليب بكر مل  ٣٥/٣٥
عبد  يستخلفين وما لعمر مل يستخلف عبد اهللا، ورواها الزبري بن بكار عن عبد اهللا بن نافع الزبريي ـ كما عند ابن

ـ وروايته مرسلة، وفيها: أهرقلية إذا ما    ٣٥/٣٥وابن عساكر يف تاريخ دمشق  ١/٢٤٩الرب يف االستيعاب 
 كسرى كان كسرى مكانه ال نفعل واهللا أبدا، فالقصة متواترة تواترا قطعيا ال ريب فيه.
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ة] فأخـــذوه عنـــوة بالســـيف مـــن غـــري مشـــورة وال ، [أي اخلالفـــ
 155F١٥٦.وال رضا منهم)، اجتماع من الناس

 

ة  لطة علــى األمــ ة وحقــوق الســ اين : يف الســمع والطاعــ ثــ ل وشــروط الفصــل ا
 :لوازمه ذلك و 

 والصرب مع اجلماعة يف ظل لألئمة وجوب السمع والطاعةباب  -٢٩
ة ة دولــــ وا الرســــول وأويل  اخلالفــــ وا اهللا وأطيعــــ ال تعــــاىل {أطيعــــ وقــــ

 :األمر منكم}
عن ابن عباس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال (مـن  •

 رأى مــن أمــريه شــيئا فليصــرب، فذنــه مــن فــارق اجلماعــة شــربا فمــا ، إال
 P156F١٥٧.رواه البخاري ومسلم ما  ميتة جاهلية)

عن أيب هريرة رضي اهللا عنـه عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال (مـن  •
خــرج مــن الطاعــة، وفــارق اجلماعــة، فمــا ، مــا  ميتــة جاهليــة، ومــن 
قاتل حتت راية عميـة، يغضـب لعصـبة، أو يـدعو إىل عصـبة، أو ينصـر 

يت يضــــرب برهــــا عصــــبة، فقتــــل، فقتلــــة جاهليــــة، ومــــن خــــرج علــــى أمــــ
وفاجرها، وال يتحاشى من مؤمنها، وال يفي لـذي عهـد عهـده، فلـيس 

 P157F١٥٨.رواه مسلم مين، ولست منه)
عـــن عمـــر رضـــي اهللا عنـــه خطـــبهم باجلابيـــة فأوصـــاهم مبـــا أوصـــى النـــيب  •

صلى اهللا عليه وسلم به فقال (عليكم باجلماعة، وإياكم والفرقـة، فـذن 

                                                            
 . ٢/١٣٠، وانلر حاشية إحياء علوم الدين  ٣/٢٣٥حلية األولياء  ١٥٦
 . ١٨٤٩، ومسلم يف الصحيح  ٧٠٥٤يف الصحيح ح رقم رواه البخاري  ١٥٧
 . ١٨٤٨رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ١٥٨



94 
 

ة اجلنــة ومــن أراد حببوحــعــد، الشــيطان مــع الواحــد، وهــو مــن االثنــني أب
 P158F١٥٩.رواه الرتمذي وقال حسن صحيح غريب فليلزم اجلماعة)

 
 باب يف أن صالح األمة منوط بصالح السلطة : -٣٠

عن أيب بكر رضي اهللا عنه وقد سألته امرأة : ما بقاؤنا على هذا  •
األمر الصاحل الذي جاء اهللا به بعد اجلاهلية؟ فقال (بقاؤكم عليه ما 

أئمتكم)، قالت : وما األئمة؟ فقال (أما كان لقومك استقامت به 
رؤوس وأشراف يأمرو�م فيطيعو�م؟) قالت : بلى! قال (فهم أولئك 

 P159F١٦٠.رواه البخاري على الناس) -األئمة  -
عمر الفاروق رضي اهللا عنه وهو على فراش املو  قال وعن  •

رواه  (لن يزال الناس خبري ما استقامت هلم والتم وهداتم)
 160F١٦١.نعيم بذسناد صحيح أبو

 
ه  اشرتاط الطاعة لألمراء ما عـدلواباب يف  -٣١ ة الكتـاب واحلكـم بـ بذقامـ

ال تعــاىل {وال  وله وقــ ة مــن خــرج عــن حكــم اهللا ورســ وحتــرمي طاعــ
ا  ادتنا وكرباءنـ ا سـ تطيعوا أمر املسرفني}، وقال{وقالوا ربنا أطعنـ

 :فأضلونا السبيال}، وقال {وال تطع منهم آمثا أو كفورا}
عـــن أم حصـــني رضـــي اهللا عنهـــا عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال  •

(أيهــــا النــــاس اتقــــوا اهللا، وإن أمــــر علــــيكم عبــــد حبشــــي، فــــامسعوا لــــه 

                                                            
 وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ٢١٦٥رواه الرتمذي يف اجلامع ح رقم  ١٥٩
 . ٣٨٣٤رواه البخاري يف صحيحه ح رقم  ١٦٠
 بذسناد صحيح. ٣٧رواه أبو نعيم يف فضيلة العادلني ح رقم  ١٦١
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 وأطيعــوا، مــا قــادكم بكتــاب اهللا) ويف روايــة (مــا أقــام فــيكم كتــاب اهللا)
 P161F١٦٢.رواه مسلم

لبيعة فقال  • عن أنس عن أيب بكر رضي اهللا عنه خطب بعد ا
ا  يته فـــال طاعـــة يل (أطيعـــوين مـــ يكم، فـــذن عصـــ أطعـــت اهللا فـــ

P162F١٦٣.رواه ابن إسحاق بذسناد صحيح عليكم)
P  

عن حممد بن سريين قال كان عمر رضي اهللا عنه إذا استعمل أمريا   •
رواه ابن أيب شيبة  كتب يف عهده (امسعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم)

 P163F١٦٤.بذسناد صحيح إىل ابن سريين
معصية اهللا وإمنا الطاعة باملعروف وقال باب ال مسع وال طاعة للسلطة يف  -٣٢

 تعاىل {وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بذذن اهللا} :
عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (السمع والطاعة  •

رواه  حق، ما مل يؤمر مبعصية، فذن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة)
P164Fالبخاري ومسلم.

١٦٥ 
رواه أمحد بذسناد  اخلالق) ويف رواية (ال طاعة ملخلوق يف معصية •

 165F١٦٦.صحيح
عن علي رضي اهللا عنه قال بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سرية،  •

وأمر عليهم رجال من األنصار، وأمرهم أن يطيعوا، فغضب عليهم، 

                                                            
وقال حسن صحيح، والنسائي يف  ١٧٠٦، والرتمذي يف اجلامع ح رقم  ١٨٣٨رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ١٦٢

 بذسناد على شرط الشيخني. ٢٨٦١السنن ح رقم 
 سبق خترجيه . ١٦٣
،  ٥٥، ومن طريقه اخلالل يف السنة رقم ١٨١، وأمحد يف الزهد ص  ٦/٥٤٤رواه ابن أيب شيبة يف املصنف  ١٦٤

 بذسناد صحيح.
 . ١٨٣٩، ومسلم يف الصحيح ح رقم  ٢٩٥٥رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ١٦٥
 بذسناد صحيح . ٦٧ – ٥/٦٦رواه أمحد  ١٦٦
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وقال هلم: أمل يأمركم رسول اهللا أن تطيعوين؟ قالوا بلى! قال : عزمت 
دخلتم فيها! فأخربوا النيب عليكم ملا مجعتم حطبا، وأوقدمت نارا مث 

صلى اهللا عليه وسلم فقال (لو دخلوها ما خرجوا منها، إمنا الطاعة 
 P166F١٦٧.رواه البخاري ومسلم باملعروف)

 
باب ال طاعة للسلطة فيما اشتبه من األمور وقال تعاىل {ذلكم أقسط  -٣٣

 عند اهللا وأقوم للشهادة وأدىن أال ترتابوا} :
عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن النعمان بن بشري رضي اهللا  •

قال (احلالل بني، واحلرام بني، وبينهما أمور مشتبها ، ال يعلمهن  
كثري من الناس، فمن اتقى الشبها  فقد استربأ لدينه وعرضه،  
كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يقع فيه، وأال وإن لكل ملك 

 P167F١٦٨.رواه البخاري ومسلم محى، أال وإن محى اهللا حمارمه)

 

 
ار  -٣٤ يــ ة واالخت ايف احلريــ رعية ال تنــ لطة الشــ ة للســ بــاب يف أن الطاعــ

ائعني} ا طــ نــ تي ا أ تــ ا قال ا أو كرهــ ا طوعــ ئتيــ ال تعــاىل {ا والطــوع  وقــ
ار هو ما يأتيه اإلنسان اختيارا  هـل علـي ويف احلـديث (بال إجبـ

لـيت هـي تعاقـد غريها؟ قـال  ة ا لبيعـ ال إال أن تتطـوع) وهـو معـىن ا
 بالرضا واالختيار بال إكراه وال إجبار:بني األمة واإلمام 

                                                            
 . ١٨٤٠، ومسلم يف الصحيح ح رقم  ٧١٤٥رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ١٦٧
 . ١٥٩٩، ومسلم يف الصحيح ح رقم  ٥٢رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ١٦٨
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ا رســــول اهللا  • ه (بايعنــــ ادة بــــن الصــــامت رضــــي اهللا عنــــ عــــن عبــــ
P168Fعلى السمع والطاعة) رواه البخاري ومسلم.

١٦٩ 
 

رة  -٣٥ راه لتـويل باب وجـوب الصـرب علـى األثـ لطة مـن تـ يل السـ وتفضـ
ره الواليـــا   ا يكـــ را مـــن ذلـــك ومـــ ا مل يكـــن منكـــ ال تعـــاىل مـــ وقـــ

نــــا} واأل{تــــاهللا لقــــد آثــــرك اهللا  يل وقــــد ال يكــــون علي رة التفضــــ ثــــ
نفس لــ ه ا ا تكرهــ ان ممــ را وإن كــ ئوليته منكــ  ووجــوب حتمــل كــل مســ
 :وقال تعاىل {اصربوا وصابروا}

 
ر عــن عــن • بــن عمــ ال (كلكــم  ا لم قــ ه وســ لى اهللا عليــ لنــيب صــ ا

ئول عـن  راع وكلكم مسئول عن رعيته، فاإلمام راع وهـو مسـ
 P169F١٧٠.رواه البخاري ومسلم رعيته)

هريــرة رضــي اهللا عنــه قــال (عليــك الســمع والطاعــة، يف عســرك عــن أيب  •
 P170F١٧١.رواه مسلم ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك)

عن وائل بن حجر رضـي اهللا عنـه أن سـلمة بـن يزيـد سـأل النـيب صـلى  •
اهللا عليـــه وســـلم فقـــال : يـــا رســـول اهللا أرأيـــت إن قامـــت علينـــا أمـــراء، 

تأمرنا؟ فقال (امسعوا وأطيعوا، فذمنا يسألونا حقهم، ومينعونا حقنا، فما 
 P171F١٧٢.رواه مسلم عليهم ما محلوا، وعليكم ما محلتم)

عــن عــوف بــن مالــك رضــي اهللا عنــه عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  •
قال (خري أمرائكم الذين حتبـو�م وحيبـونكم، وتصـلون علـيهم ويصـلون 

                                                            
 سبق خترجيه . ١٦٩
 . ١٨٢٩، ومسلم يف الصحيح ح رقم  ٥١٨٨البخاري يف الصحيح ح رقم  رواه  ١٧٠
 . ١٨٣٦رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ١٧١
 . ١٨٤٦رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ١٧٢
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علـــــيكم، وشـــــر أمـــــرائكم الـــــذين تبغضـــــو�م ويبغضـــــونكم، وتلعنـــــو�م 
ـــــاموا  ـــــال (ال مـــــا أق ـــــذهم الســـــيف؟ ق ـــــال نناب ـــــونكم)، فقـــــالوا : أف ويلعن
ـــه، فـــاكرهوا عملـــه، وال  ـــتم مـــن والتكـــم شـــيئا تكرهون الصـــالة، وإذا رأي

 P172F١٧٣.رواه مسلم تنزعوا يدا من طاعة)
 

وقال تعاىل  من السلطةباب األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا ظهر  -٣٦
 :روف وتنهون عن املنكر}{كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملع

رأى رجال أنكر على قد و  –أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه  عن •
فقال : أما هذا فقد أدى الذي عليه، مسعت  -عبد امللك بن مروان 

(من رأى منكم منكرا فليغريه بيده،  النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
فذن مل يستطع فبلسانه، فذن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

 P173F١٧٤.رواه مسلم اإلميان)
 

وقال  بالتللم وحق املللوم والقيام باحلققول كلمة احلق  باب يف وجوب -٣٧
تعاىل {واملؤمنون واملؤمنا  بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون 

وقال {جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم}، عن املنكر}، 
 :وقال {ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم}

على بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عبادة بن الصامت ( •
وأن نقول أو نقوم باحلق ال خناف يف اهللا لومة السمع والطاعة .. 

 P174F١٧٥.رواه البخاري ومسلم الئم)
                                                            

 . ١٨٥٥رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ١٧٣
 . ٤٩رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ١٧٤
، ومسلم ح رقم  ٧٢٠٠و ٧١٩٩، ومن طريقه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٢/٤٤٥رواه مالك يف املوطأ  ١٧٥

١٧٠٩  . 
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يتقاضاه  النيب صلى اهللا عليه وسلم هريرة قال أتى رجل أيبعن  •
، ذن لصاحب احلق مقاال)دعوه ف( قالفأغلظ له، فهم به أصحابه، ف

مث قال (أعطوه سنا مثل سنه) فقالوا ال جند إال أمثل من سنه؟ فقال 
 P175F١٧٦.رواه البخاري ومسلم (أعطوه فذن من خريكم أحسنكم قضاء) 

 
وقال تعاىل {وال جيرمنكم  وطلب العدل اإلمامالتللم من باب يف حق  -٣٨

 :شنئآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى}
امأيب سعيد اخلدري وعن عن  • ال قـ رجـل  جابر بن عبد اهللا قـ

لم معرتضــ ه وســ لى اهللا عليــ ه يف قســمة اللنــيب صــ ال  عليــ  :فقــ
ا حممــد، فذنــك مل تعــدل! ا أريــد  اعــدل يــ ذه القســمة مــ وإن هــ

ه  ا وجــ لم:(وحيك ! اهللا ؟!بــ ه وســ لى اهللا عليــ نــيب صــ ل ال ا  فقــ
أراد الصــحابة  مــن يعــدل إن مل أعــدل؟) لى فــ ال صــ ربه فقــ ضــ

لم ه وســـــــ يــــــ تـــــــل  اهللا عل ق نــــــاس أين أ ل اذ اهللا أن يتحـــــــدث ا (معــــــ
 176F١٧٧.وهذا لفظ جابر رواه البخاري ومسلم أصحايب)

عنة  • اء  –عن عبد اهللا بن سالم أن زيـد بـن سـ ان مـن علمـ وكـ
اء -يهـــــود  ـــــيب  جـــــ ن ل ـــــس مـــــع ا لم يف جمل ه وســـــ ـــــ ي لى اهللا عل صـــــ
ا ( :فقال خيتربه أصحابه ا حممـد حقـي فـو اهللا مـ أال تقضيين يـ
تم  ا بــــين عبــــد املطلــــبعلمــــ اء مطــــل يــــ ال  أي: )ســــيء القضــــ

لم قــــــد ، تــــــؤدون احلقــــــوق ه وســــــ يــــــ لى اهللا عل ــــــيب صــــــ ن ل ان ا وكــــــ
، ف اًال ه مـــ نـــيب ف، اليهوديبـــ عمـــر هـــمّ استســـلف منـــ ل ه ا ال لـــ قـــ
لم ه وســـ يـــ لى اهللا عل ر! ( صـــ ا عمـــ ا أحـــوج إىل غـــري ال يـــ ا كنـــ نـــ إ

                                                            
 . ٢٤٠١، ومسلم يف صحيحه ح رقم ٢٣٩٠رواه البخاري يف صحيحه ح رقم  ١٧٦
 مطوًال .  ١٠٦٤و  ١٠٦٣و  ١٠٦٢خمتصرا ، ومسلم ح رقم  ٣١٣٨رواه البخاري ح رقم  ١٧٧



100 
 

أمره ر، أن تــ ا عمــ ذا منــك يــ أمرين حبســن  هــ حبســن الطلــب، وتــ
ة ال ان  )-أي األداء  –تباعــــــــــــ بــــــــــــن حبــــــــــــ واحلــــــــــــاكم يف رواه ا

 177F١٧٨.صحيحيهما
 

افقني -٣٩ ملنـــــــ الفني وا تعـــــــرض للمخـــــــ ل ملنـــــــع مـــــــن ا وتـــــــركهم  بـــــــاب يف ا
 :وإن يقولوا تسمع لقوهلم} وقال تعاىل {للاهرهم 

يف  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا أنعن جابر بن عبد  •
ألن رجعنا إىل ، حني قال رأس املنافقني ابن سلول شأن
ال دعه ( قتله عمروأراد ، ملدينة ليخرجن األعز منها األذلةا

ا يقتل أصحابه)  رواه البخاري يتحدث الناس أن حممًد
 178F١٧٩.ومسلم
 فائدة :
 عدد يف املنافقني عن ثناؤه جل اهللا وأخرب(الشافعي اإلمام قال 
 وأخربنا ،بالشرك واالستسرار اإلميان بذظهار كتابه من آي
لنار من األسفل بالدرك عنهم بعلمه جزاهم قد بأن  ا
 هلم جتد ولن النار من األسفل الدرك يف املنافقني إن{فقال
لنار اآلخرة يف حكمهم أن فأعلم ،}نصريا  بعلمه ا

 اإلميان أظهروا إن الدنيا يف عليهم حكمه وأن ،أسرارهم
 املنافقون يقول وإذ{فقال غريهم طائفة عن وأخرب ،هلم جنة

} غرورا إال ورسوله اهللا وعدنا ما مرض قلوبم يف والذين
 من حكى ما مع ،معهم الطائفة وعن عنهم حكاية وهذه

                                                            
 .  ٦٠٥ – ٣/٦٠٤، واحلاكم  ٢٨٨رواه ابن حبان ح رقم  ١٧٨
 .  ٦٥٠ – ٨/٦٤٩وفتح الباري  ٤٩٠٥البخاري ، ح رقم  ١٧٩
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 يدخل مل اإلميان أن من وحكى ،منفردا املنافقني كفر
 الدنيا يف دمه حقن من وكل ،األعراب من حكى من قلوب
 أبان ألنه ،شركهم من خالفه ثناؤه جل يعلم مما أظهر مبا
 نبيه وىل قد وأن ،غريه السرائر على احلكم يول مل أنه

 وسلم عليه اهللا صلى النيب وعاشرهم ،اللاهر على احلكم
 سهمه مينعه ومل ،يعاقبه ومل ،حيبسه ومل ،أحدا منهم يقتل ومل
 ،املؤمنني مناكحة وال ،القتال حضر إذا اإلسالم يف

 ،اإلسالم حكم ومجيع ،موتاهم على والصالة ،وموارثتهم
 ال واألعراب مرض قلوبم يف والذين املنافقني من وهؤالء
 بالشرك ويستخفون اإلسالم يلهرون بل ،يلهر دينا يدينون
 وال الناس من يستخفون{وجل عز اهللا قال ،والتعطيل
 من يرضى ال ما يبيتون إذ معهم وهو اهللا من يستخفون
 شركا يلهر مل مسيت من فلعل :قائل قال فذن ،}القول
 عدد من عمسُ  فقد ؟أسرارهم اهللا أخرب وإمنا آدمي منه مسعه
 .وسلم عليه اهللا صلى النيب عند به هدوشُ  ،الشرك منهم
 ؟خاصة وسلم عليه اهللا صلى للنيب هذا فلعل :ليق فذن
 علي وال عثمان وال عمر وال بكر أبو يقتل مل فلم :قيل
 حكم مينعه ومل ؟أحدا منهم غريهم وال عنهم اهللا رضي

 صلى النيب أن عنها اهللا رضي عائشة أعلمت وقد اإلسالم
179F).باملدينة النفاق اشرأب تويف ملا وسلم عليه اهللا

١٨٠ 
 

                                                            
 . ٦/٢٢٩األم للشافعي  ١٨٠
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وقال تعاىل يف باب يف حق اإلنسان دفع الللم عن نفسه وماله وعرضه  -٤٠
أصابم البغي هم ينتصرون}، وقال وصف أهل اإلميان {والذين إذا 

{وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إمنا السبيل على 
 :الذين يللمون الناس ويبغون يف األرض بغري احلق}

عبد اهللا بن عمرو بن العاص، عندما أجرى أمري مكة عن  •
والطائف عنبسة بن أيب سفيان عني ماء ليسقي با أرضه، 

بستان عبد اهللا بن عمرو، فاعرتض عبد اهللا فدنا من حائط 
(واهللا ال خترقون  جاء مبواليه وسالحه، وقال لألمريو  ،عليه

حائطنا حىت ال يبقى منا أحد، فركب إليه خالد بن العاص 
و فقال مسعت النيب صلى اهللا بن عمر  فوعله، فرد عليه عبد
تل دون ماله فهو شهيد)اهللا عليه وسلم يقول  رواه  (من ُق

  180F١٨١.بخاري ومسلمال
ل النيب صلى اهللا عليه وسلم رجقال جاء  عن أيب هريرة •

 (يا رسول اهللا، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل؟ فقال
 قال أرأيت إن قاتلين؟ قال:، (فال تعطه مالك) قال

 قال:، قال(فأنت شهيد) أرأيت إن قتلين؟ قال:، (قاتله)
 181F١٨٢.رواه مسلم (هو يف النار) قال ؟أرأيت إن قتلته

جاء و   -املبشرين باجلنة العشرة أحد  -د سعيد بن زيعن و  •
مسعـت  مجاعة من قريش يكلمونه يف شيء من أرضه، فقـال:

لم يقـــولرســـ ه وســـ يـــ لى اهللا عل ه  ول اهللا صـــ لـــ (مـــن قتـــل دون ما
ه فهـو شـهيد، ومـن قتـل دون  فهو شهيد، ومن قتـل دون دينـ

                                                            
 . ١٤١ح  ١/١٢٤، ومسلم  ٢٤٨٠ح  ٥/١٢٣البخاري مع الفتح  ١٨١
 . ١٤٠ح  ١/١٢٤مسلم  ١٨٢
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ه فهــــو شــــهيد) ــــ ــــل دون أهل ه فهــــو شــــهيد، ومــــن قت ويف  ،دمــــ
(من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومـن قاتـل دون  رواية

ه فهــــو شــــهيد) تــــل دون أهلــــ ه فهــــو شــــهيد، ومــــن قا رواه  دمــــ
 182F١٨٣.أصحاب السنن بذسناد صحيح

 

 للمذ األمة على يد اللامل ومنعه من الباب يف وجوب أخ -٤١
ل فساد يف األرض وقال تعاىل {فلوال كان من القرون من وا

قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد يف األرض إال قليال ممن 
أجنينا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا وكانوا جمرمني. وما كان 

 : ربك ليهلك القرى بللم وأهلها مصلحون} 
(إن  قالعن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه  •

اللامل فلم يأخذوا على يديه عمهم اهللا  االناس إذا رأو 
 183F١٨٤.رواه أبو داود والرتمذي وصححه بعقابه)

 عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال •
 (سيد الشهداء محزة، ورجل قام إىل إمام جائر فأمره و�اه؛

 184F١٨٥.رواه احلاكم بذسناد صحيح فقتله)

                                                            
، ٧/١١٦، والنسائي ١٤٢١ي، ح رقم ، والرتمذ٤٧٧٢، وأبو داود، ح رقم ١٩٠و١٨٩و ١/١٨٧رواه أمحد  ١٨٣

 بذسناد صحيح . ٢٥٨٠وابن ماجه، ح رقم 
، وابن  ٣٠٥٧وقال : حسن صحيح و  ٢١٦٨، والرتمذي  ٤٣٣٨، وأبو داود ح رقم  ٧و ٥و١/٢رواه أمحد  ١٨٤

 . ٣٠٤، وصححه ابن حبان رقم  ٤٠٠٥ماجه ح رقم 
 .٣٧٤وقال : صحيح اإلسناد . وصححه األلباين يف الصحيحة رقم  ٣/١٩٥رواه احلاكم  ١٨٥
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليه عن عبد اهللا بن عمر قال  •
فقد ! يا ظامل (إذا رأيت أميت تاب أن تقول لللامل: وسلم

 185F١٨٦.وصححه احلاكم رواه أمحد بذسناد صحيح تودع منها)
عن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه  •

ه على احلق  قالوسلم  رّن (لتأخذن على يد اللامل، ولتأِط
صًرا، أو ليضربن اهللا بقلوب أطرا، ولتقصرنه على احلق ق

رواه أبو داود  بعضكم على بعض مث ليلعننكم كما لعنهم)
 186F١٨٧.والرتمذي وحسنه

احنرافها با وقال تعاىل رة جور السلطة وضررها على األمة عند باب خطو  -٤٢
{اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد}، وقال {ربنا أطعنا سادتنا 

 وكرباءنا فأضلونا السبيال} :
ما أخاف  أخوفإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (ثوبان عن عن  •

 P187F١٨٨.رواه مسلم وابن حبان )على أميت األئمة املضلني

ه  ه بـــاب (ختـــوف املصـــطفى علـــى أمتـــ يـــ ان عل بـــن حبـــ وقـــد بـــوب ا
 188F١٨٩.جمانبتهم الطريق بانقيادهم لألئمة املضلني)

ة املضـلني)  • رواه أبـو  ويف لفظ (وإمنا أخـاف علـى أمـيت األئمـ
 189F١٩٠.داود وابن ماجة بذسناد صحيح

                                                            
 ٧/٢٧٠وقال صحيح اإلسناد، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  ٤/١٠٨، واحلاكم ١٩٠و ٢/١٦٣رواه أمحد  ١٨٦

 رجاله رجال الصحيح. 
، وأمحد  ٤٠٠٦اجه ، ح رقم ، وابن م ٣٠٥٠، والرتمذي ، ح رقم  ٤٣٣٧و  ٤٣٣٦رواه أبو داود ، ح رقم  ١٨٧

، من حديث ابن مسعود وحسنه الرتمذي ، وله شاهد من حديث أيب موسى األشعري ، قال اهليثمي  ١/٣٩١
 : رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح .  ٧/٢٦٩يف جممع الزوائد 

 . ٤٤٨٠، وهذا لفظ ابن حبان يف صحيحه ح رقم  ٢٨٨٩رواه مسلم يف صحيحه ح رقم  ١٨٨
 . ٤٤٨٠ح  ٢٨٢/ ٤صحيح ابن حبان انلر  ١٨٩
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لم  • ه وسـ لى اهللا عليـ لنـيب صـ عن أيب حمجن رضي اهللا عنه عـن ا
ة...) (أخوف ما أخاف على أمـيت ثـالث: رواه  حيـف األئمـ
190Fابن عساكر وهو صحيح بشواهده.

١٩١ 
ة  • لــــدجال أخــــوف علــــى أمــــيت: األئمــــ ويف حــــديث آخــــر(غري ا

 191F١٩٢.أمحد بذسناد صحيح لغريه املضلني)
ايـــــة عـــــن جـــــابر بـــــن مســـــرة (حيـــــف األئمـــــة)، ويف روايـــــة (جـــــور ويف رو  •

 P192F١٩٣.رواه ابن أيب عاصم يف السنة وهو صحيح بشواهده السلطان)
 

باب التحذير من أئمة اجلور وحترمي امللك العضوض وامللك اجلربي  -٤٣
وحكم الطاغو  وقال تعاىل {يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغو  وأمروا 

 أن يكفروا به} :
بن اجلراح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  عن أيب عبيدة •

نكم ول(أ وة ديــ ة نبــ ة ملــك مث، ورمحــ ر ملــك مث، ورمحــ  مث، أعفــ
 ).واحلرير اخلمر فيها يستحل، وجربو  ملك

زار(إن أول  • ـــ ب ل ة ا يـــ دأ ديـــنكمويف روا بـــوة بـــ ة ن  تكـــون مث، ورمحـــ
 ).الدم فيها يستحل وجربية ملكا يكون مث، ورمحة خالفة

                                                                                                                                                                          
 . ٢٨٨٩، بذسناد صحيح وأصله يف صحيح مسلم ح  ٣٩٥٢، وابن ماجه ح  ٤٢٥٢أبو داود ح  ١٩٠
من حديث أيب  ٥٨/٤٠١من حديث ابن حمرييز مرفوعا مرسال، وابن عساكر  ١٥٣٣رواه ابن بطة يف اإلبانة رقم  ١٩١

من  ٣٢٤، وابن أيب عاصم يف السنة رقم ٢١٤رقم  حمجن مرفوعا، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري
 حديث جابر بن مسرة وفيه حيف السلطان، وصححه األلباين بشواهده.

 بذسناد صحيح بشواهده. ٥/١٤٥رواه أمحد يف املسند  ١٩٢
 وصححه األلباين بشواهده . ٣٢٤ابن أيب عاصم يف السنة ح رقم  ١٩٣
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 هـذه أول( من حديث قتادة عن اخلشين عنـهويف رواية نعيم  •
ة بــــوة األمــــ ة ن ة مث، ورمحــــ ة خالفــــ ا ، مثورمحــــ ا ملكــــ  مث، عضوضــــ
 ).وعبثا جربية تصري

ـــدة  • ي ة مـــن حـــديث عبـــدالرمحن بـــن جبـــري عـــن أيب عب ـــ ي ويف روا
ا( ة هـــــذه أولمرفوعـــــ بـــــوة األمـــــ ة ن ة مث، ورمحـــــ ة خالفـــــ  مث، ورمحـــــ
ة وفيه، عضوضا ملكا ا تضـرب جـربو  مث، رمحـ ، الرقـاب فيهـ
193F).األموال فيها وتؤخذ، واألرجل األيدي فيها وتقطع

١٩٤ 
 إنعن أيب ثعلبة اخلشين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال( •

بــــوة ديــــنكم ة ن ة مث، ورمحــــ ة خالفــــ ا مث، ورمحــــ ة ملكــــ  مث، وجربيــــ
194F).واحلرير احلر فيه يستحل عضوضا ملكا

١٩٥ 
لى اهللا  • لنـيب صـ عن معاذ بن جبل وأيب عبيدة بن اجلراح عـن ا

لم قال( ه وســـ يـــ هعل نـــ دأ إ ذا بـــ بـــوة األمـــر هـــ ة ن ائن مث، ورمحـــ  كـــ
 وجربية عتوا كائن مث، عضوضا ملكا كائن مث، ورمحة خالفة
ادا ة يف وفســــــــ ــــــــر يســــــــتحلون، األمــــــــ فــــــــروج واخلمــــــــور احلري ل  وا
195F).األرض يف والفساد

١٩٦ 
                                                            

، من حديث مكحول عن أيب ثعلبة اخلشين عن أيب عبيدة، ١٢٨٢، والبزار ح  ٢١٠١رواه الدرامي يف السنن ح  ١٩٤
 ٢٨ورجاله ثقا  غري أن فيه إرساال، فلم يسمع مكحول من أيب ثعلبة، وقال احلافظ ابن حجر يف اإلمتاع ص 

عن حيىي بن سعيد العطار عن  أيوب عن قتادة عن أيب  ٢٣٥حديث حسن. ورواه نعيم بن محاد يف الفنت ح 
 من طريق عبد الرمحن بن جبري عن أيب عبيدة، وهو مرسل. ٢٣٣ار ضعيف، ورواه نعيم أيضا ح ثعلبة به، والعط

، من حديث مكحول عن أيب ثعلبة اخلشين، ورجاله ثقا  غري أن فيه إرساال،  ٢٢/٢٢٣رواه الطرباين يف الكبري  ١٩٥
 ٢٨بن حجر يف اإلمتاع ص فلم يسمع مكحول من أيب ثعلبة، وهو حديث أيب عبيدة  الذي قبله، وقال احلافظ ا

 حديث حسن.
 ١/١٢٨، والطرباين يف املعجم الكبري ٨٧٣، وأبو يعلى املوصلي يف مسنده ح ٢٢٨رواه أبو داود الطيالسي ح  ١٩٦
، كلهم من حديث ليث بن أيب سليم عن عبد الرمحن بن سابط ١٤/٢٤٥، وابن عبد الرب يف التمهيد ٢٠/٥٣و

يق الطيالسي وقال حديث حسن. من طر  ٢٨عن أيب ثعلبة عنهما، وقد أخرجه احلافظ ابن حجر يف اإلمتاع ص 
، كالمها من طريقني فيهما ضعف عن حبيب ٢٣٩، ومحاد بن نعيم يف الفنت ح ١/١٥٧ورواه الطرباين يف الكبري 
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ه قال( •  مث ملـوك سـتكون إ�ـاعن أنس بن مالك رضـي اهللا عنـ
196F).الطواغيت مث جبابرة

١٩٧ 
ة نبـوة األمة هذه أولقال( كعبعن   • ة مث، ورمحـ ة خالفـ ، ورمحـ

لطان مث ة ســــ ة ملــــك مث، ورمحــــ ذذا، جربيــــ  فــــبطن ذلــــك كــــان فــــ
197F).ظهرها من خري يومئذ األرض

١٩٨ 
بـــن مســـعود (تـــدور رحـــى اإلســـالم علـــى مخـــس وثالثـــني  • عـــن ا

بيل مـــــن  وا فبســـــ ذن يهلكـــــ بع وثالثـــــني، فـــــ وســــت وثالثـــــني وســـــ
نة بعني ســــــ نهم يقــــــم هلــــــم ســــــ ــــــ ــــــك، وإن يقــــــم هلــــــم دي ا  هل ممــــــ

198Fمضى).

١٩٩ 
رة  • ـــ لم قال(يهلـــك عـــن أيب هري ه وســـ ـــ ي لى اهللا عل نـــيب صـــ ل عـــن ا

نـــاس  -أمـــيت  ل نـــاس  -أو ا ل هـــذا احلـــي مـــن قـــريش، فلـــو أن ا
ة سـفهاء مـن  اعتزلوهم)، ويف رواية(هلكة أمـيت علـى يـد غلمـ
روان  ال الراوي(فكنــت أخــرج مــع جــدي إىل بــين مــ قــريش)، قــ
ال لنا:عسـى  ثا قـ دا ا أحـ حني ملكوا الشام، فذذا رآهم غلمانـ

                                                                                                                                                                          
بن أيب ثابت عن رجل من قريش عن أيب ثعلبة عن أيب عبيدة وبشري بن سعد حنوه، وليس يف رواية نعيم عن رجل 

 ب عن أيب عبيدة وبشري بن سعد، ويتقوى مبا سبق.من قريش عن أيب ثعلبة، بل أرسله حبي
بذسناد صحيح، ومشر بن عطية الراوي عن أنس ذكره ابن سعد  ٣٧١٩٣و ٣٠٥٦٥ابن أيب شيبة يف املصنف رقم  ١٩٧

هـ، فالراجح مساعه من أنس الذي  ١٢٠يف طبقاته يف الطبقة الثالثة من أهل الكوفة، وقد تويف يف حدود سنة 
هـ، خاصة أنه مل يعرف بتدليس، فعنعنته عن أنس حممولة على السماع، وقد صحح  ٩٠بعد  تأخر  وفاته إىل ما

ابن حبان واحلاكم حديث األعمش عن مشر، وروى شعبة عن األعمش عن مشر حديثا، وهو ال يروي عن 
 األعمش إال ما صرح فيه بالسماع، فثبت مساع األعمش من مشر، واحلديث موقوف له حكم املرفوع.

 ، بذسناد حسن.٦/٢٥، ومن طريقه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء  ٢٣٧م يف الفنت رقم نعي ١٩٨
 انلر ما سبق . ١٩٩
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منهم)، ويف لفظ(فساد أميت على يد غلمة هؤالء أن يكونوا 
199Fسفهاء من قريش).

٢٠٠ 

 فائدة :

ال ا بــــــن أقــــــ تح (وأخــــــرج ا فــــــ ل رة بــــــن حجــــــر يف ا يبة عــــــن أيب هريــــــ يب شــــــ
تم  بيان، إن أطعتمـــوهم هلكـــ ارة الصـــ ا(أعوذ بـــاهللا مـــن إمـــ أي  -مرفوعـــ

يــــــــاكم بذزهــــــــاق  -يف ديـــــــنكم  يتموهم أهلكــــــــوكم) أي يف دن وإن عصــــــــ
يــــة ملــــال، ويف روا نفس وذهــــاب ا لــــ يبة  ا بــــن أيب شــــ ان (ا رة كــــ ا هريــــ بــــ أن أ

ارة  مــــــ نة ســــــتني وال إ للهــــــم ال تــــــدركين ســــــ ميشــــــي يف الســــــوق ويقــــــول: ا
بيان و  )الصــ تني، وهــ نة ســ ان يف ســ ة كــ ارة إىل أول أغيلمــ ذا إشــ ، ويف هــ

ــــع  نة أرب ا وبقــــي إىل ســــ ة اســــتخلف فيهــــ ــــ ــــد بــــن معاوي ذن يزي كــــذلك فــــ
لـــدان و  ب ل ارة ا يوخ مـــن إمـــ تـــزع الشـــ ا ين ـــ ب ان يزيـــد غال ا وســـتني، وكـــ يوليهـــ

ه! غار مـــن أقاربـــ ان أوىل  الصـــ نـــاس اعتزلـــوهم) أي لكـــ ل ه (لـــو أن ا وقولـــ
اتلوا معهــــم، ويفــــروا  ــــداخلوهم، وال يقــــ اعتزاهلم أن ال ي راد بــــ ملــــ بــــم، وا

دينهم مــن الفــنت... ة املــذكورين مــع  بــ روان الغلمــ ويتعجــب مــن لعــن مــ
200Fأن اللاهر أ�م من ولده..).

٢٠١ 

ا(أول مــن يبــدل  • نيت رجــل  - أو يغــري -عــن أيب ذر مرفوعــ ســ
201Fمن بين أمية).

٢٠٢ 

                                                            
 . ٢٩١٧، ومسلم ح  ٧٠٥٨و  ٣٦٠٥و ٣٦٠٤صحيح البخاري ح  ٢٠٠
 .  ٧٠٥٨فتح الباري ح  ٢٠١
، ٦٥/٢٥٠، وابن عساكر يف تاريخ دمشق ٦٣، وابن أيب عاصم يف األوائل رقم ٧/٢٦٠مصنف ابن أيب شيبة  ٢٠٢

، وال يضره إرسال أيب العالية عن أيب ذر، فقد ٤٣٤٧، وصحيح اجلامع ١٧٤٩وحسنه األلباين يف الصحيحة رقم 
 .رواه ابن عساكر بذسناد صحيح عنه عن أيب مسلم اجلذمي عن أيب ذر الغفاري
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لـــرمحن عبـــدعـــن  • عيد بـــن ا ه عـــن وهـــب بـــن ســـ يـــ ب  مسعـــت قـــال أ
ة ه تعــاىل اهللا رضــي حذيفــ  أنــاخ قــد براكــب لكــأين( يقــول عنــ
نا األرض فقـــال بكـــم ملـــال أرضـــ ا وا نـــ ال، مال  األرامـــل بـــني فحـــ

202F).آبائهم على اهللا أفاء الذي املال وبني واملساكني

٢٠٣ 
ه عــن  • لى اهللا عليــ لنــيب صــ ر عــن ا العمــ لم قــ أتــاين جربيــل  وســ

ال:  يـــن؟ قـــ ة مـــن بعـــدك، فقلـــت مـــن أ نـــ ت ال: إن أمتـــك مفت فقـــ
نــــــاس احلقــــــوق  ل راء ا رائهم، مينــــــع األمــــــ رائهم وقــــــ مــــــ بــــــل أ مــــــن ق
راء  راء هـــــؤالء األمـــــ قـــــ ل ـــــع ا ب ت نـــــون، وي ـــــون حقـــــوقهم فيفت ب فيطل

 203F٢٠٤.رواه ابن أيب عاصم واإلمساعلي واللفظ له فيفتنون)
ادوعـــن  • ـــ ر  هـــل ( عمـــر يل قـــال حـــدير بـــن زي ا فتعـــ  يهـــدم مـــ

ه قـــــال! ال قلـــــت قـــــال؟ اإلســـــالم ة يهدمـــــ عـــــامل زلـــــ ل  وجـــــدال، ا
افق ملنـــــ ة وحكــــــم، بالكتــــــاب ا لــــــدارمي املضــــــلني األئمـــــ ) رواه ا

204Fبذسناد صحيح.

٢٠٥ 
ا أختــوف علــى  • ر مــ ا (أكثــ ر مرفوعــ ر عــن عمــ اء يف األثــ وقــد جــ

عه،  أميت من بعدي رجل يتأول القرآن يضعه على غري مواضـ
ر مــن  ذا األمــ ه أحــق بــ نــ رواه الطــرباين يف  غــريه)ورجــل يــرى أ

205Fاألوسط والصواب وقفه.

٢٠٦ 
ـــــداري عـــــن  • ل انئ ا هعـــــن هـــــ ـــــ ا مـــــن قول ر موقوفـــــ (إين  عـــــن عمـــــ

ا رجـــل  ا أختـــوف أحـــد رجلـــني، إمـــ تـــركتكم علـــى الواضـــحة إمنـــ
                                                            

 بذسناد صحيح عن حذيفة قوله وله حكم املرفوع  إذ مثله ال يقال بالرأي. ١/٢٧٥حلية األولياء  ٢٠٣
، واإلمساعيلي كما فتح الباري ح  ٢٥٦، وابن وضاح يف البدع رقم  ٢٣٧رواه ابن أيب عاصم يف السنة ح رقم  ٢٠٤

 ، وهو ضعف إال أن معناه صحيح وشواهده كثرية يف فتنة األئمة. ٧٠٥٢
 بذسنادين صحيحني. ٤/١٩٦بذسناد صحيح، وأبو نعيم يف احللية  ٢١٤واه الدارمي يف السنن رقم ر  ٢٠٥
 بذسناد ضعيف، والصواب أنه من قول عمر موقوفا عليه كما فيما بعده. ١٨٦٥رواه الطرباين يف األوسط ح رقم  ٢٠٦
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أول  تـــ ه، أو رجـــل ي لـــ ه أحـــق بامللـــك مـــن صـــاحبه فيقات نـــ يـــرى أ
206Fالقرآن).

٢٠٧ 
لقـــرآن علـــى  • أول ا تـــ ويف لفظ(تـــركتكم علـــى الواضـــحة إال أن ي

ه)غـــــــري تأ يـــــــ تــــــــل عل ه فيقا لـــــــ ناد  وي ه بذســــــــ البخــــــــاري يف تارخيـــــــ
 207F٢٠٨.صحيح

ا يف حــديث مــواله  • ة كمــ أن اخلالفــ ر ذلــك يف شــ ال عمــ د قــ وقــ
اال( رة قــ ر بــن عبــد اهللا مــوىل غفــ لم وعمــ  مــن كــان إذا حىتأســ

لنـاس مـن نـاس قـال عمـر فيها حج اليت السنة آخر  قـد لـو :ا
ا املــؤمنني أمــري مــا  ا أقمنــ ة يعنــون فالنــ  .اهللا عبيــد بــن طلحــ
الوا نـــــت : وقـــــ ة كا ة بكـــــر أيب بيعـــــ تـــــ أراد! فل تكلم أن فـــــ  يف يـــــ
ا : عـوف بـن الرمحن عبد له فقال مبىن التشريق أيام أوسط  يـ
لنـاس غوغاء عليه يغلب اللس هذا إن املؤمنني أمري  وهـم، ا
رة أرض تــأيت حــىت أخـر أو فامهــل، كالمــك حيتملـون ال  اهلجــ

اجرين اإلميــان ودار أصــحابك حيــث ار واملهــ تكلم، واألنصــ  فــ
تكلم أو بكالمـــك  الســـري فأســـرع :قـــال.كالمـــك فيحتمـــل فتـــ

ة يـوم فخرج املدينة قدم حىت ه وأثـىن اهللا فحمـد اجلمعـ  مث عليـ
 مـا  قد أو عمر ما  قد لو :قائلكم مقالة بلغين قد: قال
ملـــؤمنني أمـــري ا ا ـــ ا أقمن ـــ اه فالن ـــ ارةإ وكانـــت، فبايعن  بكـــر أيب مـــ
 بكـر أيب مثـل لنا أين ومن! فلتة كانت لقد واهللا أجل، فلتة
 بكر أبا وإن؟! بكر أيب إىل أعناقنا مند كما إليه أعناقنا مند

                                                            
ه بذسناد صحيح يف التاريخ الكبري  يف سرية عمر بال إسناد، وذكر البخاري طرف ٢/٢٣٩أورده ابن حبان يف ثقاته  ٢٠٧

 كما سيأيت.
 بذسناد صحيح من طريق هانئ الداري عن عمر موقوفا عليه. ٨/٢٣٣البخاري يف التاريخ الكبري  ٢٠٨



111 
 

ا رأى يــ ا فرأيــت رأ نــ ا أ يــ ر أبــو ورأى رأ وية يقســم أن بكــ  ،بالســ
 إىل فسأرجع السنة هذه إىل أعش فذن، أفضل أن أنا ورأيت
ر أيب رأي ه بكــ يــ  أمــركم فــذن أهلــك فــذن .. رائــي مــن خــري فرأ
ه اهللا صـلى اهللا رسـول تـويف الذي الستة هؤالء إىل  وسـلم عليـ
نهم وهــــو  طالــــب أيب بــــن وعلــــي عفــــان بــــن عثمــــان: راض عــــ
لــرمحن وعبــد ــ عــوف بــن ا ل وام بــن بريز وا لعــ ة ا  عبيــد بــن وطلحــ
أفتح أعش وإن ... مالك بن وسعد اهللا ه لكـم فسـ ا منـ  طريقـ

ه  قـــد إين، رأيكـــم وختتـــارون خليفـــيت فـــاهللا أهلـــك وإن، تعرفونـــ
ــــديوان دونــــت ل ار ومصــــر ، ا ا، األمصــــ ــــيكم أختــــوف وإمنــــ  عل
أولي رجــــل رجلــــني أحــــد لقــــرآن تــــ ه غــــري علــــى ا لــــ تــــل تأوي  فيقا
ه فيقاتـل صـاحبه من بامللك أحق أنه يرى ورجل، عليه  )عليـ

لبزار بذسناد حسن لغريه  208F٢٠٩.رواه ا
ال  • اءعن عبد الرمحن بن بشـري األنصـاري قـ  عبـد إىل رجـل جـ

عود اهللا ا أعلــم أضــل مــىت فقــال بــن مســ نــ  كــان إذا( فقــال ؟وأ
تهم إن أمراء عليك يتهم وإن، أضـلوك أطعـ رواه  )قتلـوك عصـ

 209F٢١٠.ووافقه الذهيب ابن أيب شيبة وصححه احلاكم

                                                            
من حديث أيب معشر جنيح بن عبد الرمحن، وهو ثقة صدوق يف نفسه، يف  ٢٨٦رواه البزار يف مسنده ح رقم  ٢٠٩

ي والسري عامل با، وهذا األثر منها، فقد روى البخاري أكثره من طرق أخرى روايته ضعف، إال أنه بصري باملغاز 
يف الصحيح طرف منه، وفيه  ٥/٦٢٠موافقة له، كما له شواهد أخرى كثرية، وهلذا قال اهليثمي يف جممع الزوائد 

 أبو معشر ضعيف يعترب به.
وصححه، بذسناد صحيح على شرط  ٨٤٢٤، واحلاكم يف املستدرك رقم  ٣٧٢٣٤ابن أيب شيبة يف املصنف رقم  ٢١٠

 مسلم.
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رة أيب عـــن • ارة: اقـــرتب قـــد شـــر مـــن للعـــرب ويـــل(قـــال هريـــ  إمـــ
بيان اعوهم إن الصــ ار أدخلــوهم أطــ نــ ل ربوا عصــوهم وإن، ا  ضــ
 210F٢١١.ابن أيب شيبة بذسناد صحيح )أعناقهم

لمان يل قـــال قـــال صـــوحان بـــن زيـــد عـــن •  إذا أنـــت كيـــف( ســـ
لطان القــرآن اقتتــل ال، القــرآن مــع أكــون إذا لــت:ق؟ والســ  قــ
رة أبــو فقــال! إذا أنــت الزيــد نعــم  إذا: الفــنت يــبغض وكــان قــ

ال، بيـــيت يف أجلـــس لمان فقـــ عة أقصـــى يف كنـــت لـــو:  ســـ  تســـ
يـــا  ب ائفتني إحـــدى مـــع كنـــت أ ناد  )الطـــ يبة بذســـ بـــن أيب شـــ ا
 211F٢١٢.صحيح

امرعــن  • ر بــن عــ ة مــع كنــت قــال مطــ  أن يوشــك(فقــال حذيفــ
راهم نهم عــــن ينفرجــــون تــــ ا ديــــ رأة تنفــــرج كمــــ ملــــ ا عــــن ا ، قبلهــــ
ا فأمســـك ه أنـــت مبـــ يـــ يـــوم عل ل ا ا  كيـــف،  الواضـــح الطريـــق فذ�ـــ
لنـاس أخـذ إذا مطـر بـن عامر يا أنت ا ا ا والقـرآن طريقـ  طريقـ
ا مــع ا القــرآن مــع قلــت ؟تكــون أيهمــ ه أحيــ ه وأمــو  معــ ، معــ
 212F٢١٣.رواه ابن أيب شيبة بذسناد صحيح )إذا أنت فأنت قال

ا  • بـن عبـاس يومـ بـن ا ر عنـد ا ا يف مسـ عن زهـدم اجلرمـي قـال كنـ
ائه  ر  لـــيس حبـــديث حملـــدثكم إين(فقـــال جللســـ ة والا ســـ يـــ ، عالن

ذا أمر من كان ملا إنه ا الرجـل هـ  قلـت، عثمـان يعـين كـان مـ
، تســــتخرج حــــىت طلبــــت جحــــر يف كنــــت فلــــو اعتــــزل: لعلــــي

أمرن اهللا وأمي! فعصــــــاين تــــــ ي ة علــــــيكم ل  اهللا أن وذلــــــك، معاويــــــ

                                                            
 ، بذسناد صحيح. ٣٧٢٣٦ابن أيب شيبة يف املصنف رقم  ٢١١
 .١٩/٤٤١، بذسناد صحيح، وابن عساكر يف تاريخ دمشق  ٣٧٤٢٠و  ٣٠٢٩٥ابن أيب شيبة يف املصنف رقم  ٢١٢
 ، بذسناد حسن صحيح. ٣٧٤٢٦ابن أيب شيبة يف املصنف رقم  ٢١٣
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ا قتـــــل ومـــــن{يقـــــول ا فقـــــد مللومـــــ نـــــ ه جعل يـــــ لطا لول  فـــــال انســـــ
لقتـــل يف يســـرف ه ا نـــ  علـــى قـــريش لتحملـــنكم}منصـــورا كـــان إ
 213F٢١٤.حسن لغريهرواه الطرباين بذسناد  )والروم فارس سنة

 
 مل ميكن تغيريهم إال بذلك إذاباليد جهاد أئمة اجلور وجوب باب يف  -٤٤

{أذن للذين يقاتلون بأ�م ظلموا}، وقال وقال تعاىل 
 : ، وقال {فقاتلوا اليت تبغي}{وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة}

عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (ما من  •
نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي، إال له يف أمته حواريون وأصحاب، يأخذون 

م خوالف أمراء يقولون ما بسنته، ويقتدون بأمره، مث ختلف من بعده
ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، 

 P214F٢١٥.وأمحد رواه مسلم وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل)
وا قال  عمر عن موسى بن عقبة أن • لنـاس أن يولـ (لن يعجز ا

ذن نهم فـــ ًال مـــ تبعـــوه، وإن جنـــف  رجـــ تقام ا  - أي مـــال -اســـ
ة: ال طلحــ وه، فقــ و قلــت: قتلــ ا عليــك لــ وه؟  ومــ ّوج عزلــ إن تعــ

 215F٢١٦.رواه الطربي القتل أنكل ملن بعده) !ال فقال عمر:

                                                            
بذسناد ضعيف، ورواه ابن أيب  ٥٩/١٢٥، وابن عساكر يف تاريخ دمشق ١٠/٢٦٣م الكبري رواه الطرباين يف املعج ٢١٤

 من طريق آخر عن زهدم به حنوه، فيتقوى األثر به. ٥٢٣عاصم يف اآلحاد واملثاين ح رقم 
باإلسناد نفسه ومل يذكر آخره  ١/٤٥٨و  ٤٦٢ -١/٤٦١، وأمحد يف املسند  ٥٠رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ٢١٥
، وابن حبان يف  ١/٣٦جاهدهم بيده فهو مؤمن)، ورواه أبو عوانة يف مستخرجه الصحيح على صحيح مسلم  (فمن

وقال (هذا حديث صحيح تركه البخاري وال علة  ١٨٤، وابن مندة يف كتاب اإلميان ح رقم  ٦١٩٤صحيحه ح رقم 
 له).
 ال . مرس …من حديث موسى بن عقبة املؤرخ أن عمر ٢/٥٧٢ابن جرير الطربي  ٢١٦
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إذا عجز  األمة عن  باب حترمي متابعة أئمة اجلور على ظلمهم وباطلهم -٤٥
وقال تعاىل {وال تطيعوا أمر املسرفني} وقال {وال تتبع سبيل  تغيريهم

املفسدين} وقال {وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا} وقال {وعصوا رسله 
واتبعوا أمر كل جبار عنيد} وقال {فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون 

 :برشيد} 
عن أم سلمة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  •

ل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بريء، ومن (يستعم
أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع)، فقالوا : أفال ننابذهم 

 P216F٢١٧.رواه مسلم السيف؟ قال (ال ما صلوا)
(يكون بعدي أئمة ال  عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال •

وب يهدون بديي، وال يستنون بسنيت، وسيقوم فيكم رجال قلوبم قل
: فكيف أصنع يا رسول اهللا؟ قال الشياطني، يف جثمان أنس)، قلت

رواه مسلم  (تسمع وتطيع لألمري، وإن أخذ مالك، وضرب ظهرك)
 P217F٢١٨.وأعله الدارقطين باإلرسال

                                                            
 . ١٨٥٤رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ٢١٧
 واستدركها الدارقطين على مسلم يف كتابه التتبع وحكم بذرسال هذه الزيادة وعدم صحة وصلها.  ٢١٨

لــــك  ا ى مب أن قضــــ بــــ احلق  بــــ رك)، أي  رب ظهــــ لــــك، وضــــ ا م ذ  خــــ أ ىن (وإن  ها فمعــــ حت فــــرض صــــ ى  وعلــــ
ن  ق مــ دود اهللا، أو يف حــ ن حــ د مــ رك يف حــ رب ظهــ ل، أو ضــ ويــ أ ت ب و  أ ة،  ي ئ ا ة قضــ مك يف حكومــ خلصــ
رك  ع يف عســـ طـــ ع وأ مســـ ا (ا فلهـــ ديث، ول حلـــ ا ذا  هلـــ ان  ن حبـــ بـــ ا ة  يـــ لـــك روا ذ رجح  يـــ ا  اس، وممـــ نـــ ل ا وق  حقـــ

كلــــ أ يــــك، وإن  رة عل ثــــ وأ )، ومكرهــــك،  ا حــــ وا ب ة هللا  ي ون معصــــ كــــ ت رك، إال أن  وا ظهــــ رب لــــك، وضــــ ا م وا 
ا  مـ ربوه ظل ل، أو ضـ اطـ ب ل ا ب ه  ل وا ما ذا أكل إ يما  ف ه بال شك  ي ف ة)، يدخل  ه:(إال أن تكون معصي فقول
ه ذلك،  ي ه ظلما حلرم عل و يضرب مروه أن يأخذ مال غريه ظلما أ أ لو  ف ، فال جتب طاعتهم،  ا ن وعدوا

 ه. فمن باب أوىل حني يقع ذلك على نفس
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نحل  ل مللل وا ا لفصل يف  ا ه  ب ا بن حزم يف كت ا ن  ٤/١٣٢وقد فصل  لقول يف معىن هذا احلديث أحسـ ا

 ،( وا ل ا وصــ مــ ال ال  قــ ول اهللا  ا رســ يــ لهم  ت ا قــ ن أ ) ا  هــ ي ف ث  ديــ أحا ة أوال ب فــ ئ يل  فقال:(احتجــت طا تفصــ
رب  لصـ ا وب   ها وجـ ان)، ويف بعضـ رهـ ن اهللا ب ه مـ يـ ف واحا عندكم  (وإن ويف بعضها (إال أن تروا كفرا ب

وبـك  اطرح ث فـ يف  لسـ ا عاع  رك شـ هـ ب ي يت أن  ذن خشـ فـ ) ها  ه)، ويف بعضـ لـ ا م ذ  ا وأخـ دن ضرب ظهر أحـ
ن  ها (كــ ار)، ويف بعضــ نــ ل ا حاب  ن أصــ مــ ون  كــ ت ف مثــك  ذمثي وإ بــ وء  بــ ت ن  د أ ريــ أ ل إين  ى وجهــك وقــ علــ
ا  ربـ ق ذ  إ احلق  بـ ين آدم  بـ ا أ  بـ ن يهم  تل عل عاىل (وأ ه ت قول تل)، وب قا ل ا ملقتول وال تكن عبد اهللا  ا عبد اهللا 

ة! قبل من اآلخر) اآلي ت ي قبل من أحدمها ومل  ت ف ا  ن ا رب  ق

ال  ملـ ا ذ  ى أخـ رب علـ الصـ ب لم  ه وسـ يـ لى اهللا عل ره صـ مـ أ ا  مـ أ ه،  يـ ف بن حزم :وكل هذا ال حجة هلم  ا ال  ق
رض  فــ ه  نــ أ ه  يــ ف ك  ا ال شــ مــ ذا  ق، وهــ م ذلــك حبــ ا إلمــ وىل ا تــ ذا  إ ال شــك  بــ ك  ا ذلــ منــ ذ ف ر،  للهــ ا رب  وضــ

ن وجــب  ن ذلــك مــ مــ ع  نــ ت م ا ه، وإن  لــ رب  لصــ ا ا  نــ ي ان عل ا إن كــ مــ اىل، وأ عــ ت اص هللا  ق عــ اســ ف و  هــ ف ه  يــ عل
الصرب على ذلك!برهان هذا قول  ب ه وسلم  ي أمر رسول اهللا صلى اهللا عل ي اطل فمعاذ اهللا أن  ب ب ذلك 
الم  ا أن كـــ منـــ د عل عدوان)وقـــ ل ى اإلمث وا وا علـــ اون عـــ ت وى وال  قـــ ت ل رب وا لـــ ا ى  وا علـــ اون عـــ ل (وت ز وجـــ عـــ اهللا 

ه وسلم ال خيالف كال ي وى رسول اهللا صلى اهللا عل هلـ ا ن  ق عـ نطـ ي ا  ل (ومـ ز وجـ ال اهللا عـ قـ عاىل  ه ت م رب
)، فصح  ا كثريا ه اختالف ي ف عاىل (ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا  إن هو إال وحي يوحي)، وقال ت
ه  يـ ف تالف  ل وال اخـ ز وجـ د اهللا عـ ن عنـ ي مـ و وحـ هـ ف لم  ه وسـ ي ه رسول اهللا صلى اهللا عل ل ا ق أن كل ما 

ذا كــ ان هــ ذذا كــ فــ اقض،  نــ ت ارض وال  عــ ت ال وال  مــ ذ  لم أن أخــ ل مســ دري كــ يــ ه  يــ ف ك  قــني ال شــ ي ف ذلك 
ه  يـ لى اهللا عل ول اهللا صـ ال رسـ قـ م،  و ذمي بغري حق وضرب ظهره بغري حق إمث وعدوان وحرا مسلم أ
ذذ ال شك يف هذا وال اختالف من أحد  ف م عليكم)،  لكم وأعراضكم حرا موا وسلم (إن دماءكم وأ

ل ل ره  ، وظهــ ا مــ ذ ظل ه لآلخــ لــ ا م لم  املســ ف لمني،  ملســ ا ن  ن مــ مــ اع  نــ ت ى االم در علــ قــ ي و  ، وهــ ا مــ رب ظل ضــ
ئر  ا ا ســ مــ رآن، وأ قــ ل ا نص  بــ م  را ذا حــ دوان، وهــ عــ ل ى اإلمث وا ه علــ ملــ اون للا ه معــ مكنــ ه أ أي وجــ بــ ك  ذلــ
عة  ري لــك شــ ت ف ين آدم  بــ ا ة  ا قصــ مــ أ  ، ا هــ يء من ة يف شــ ال حجــ فــ ين آدم  بــ ا ة  ا وقصــ يت ذكرنــ لــ ا ث  ديــ األحا

رعة و  نكم شــ مــ ا  نــ ل ل جع ل (لكــ ز وجــ ال اهللا عــ قــ ا  ن عت ري ري شــ رى غــ د أخــ قــ ف ث  ديــ ا األحا مــ )، وأ ا هاجــ من
ذن مل  فــ تطاع  سـ ا ده إن  يــ ب ريه  غـ ي ل ف را  نكم منكــ مـ ن رأى  لم (مــ ه وسـ يــ لى اهللا عل ول اهللا صـ ن رســ ح عـ صـ
يء)،  ان شــ ن اإلميــ مــ ء ذلــك  يس ورا لــ ان  إلميــ عف ا ه وذلــك أضــ بــ قل ب ف تطع  ذن مل يســ فــ ه  ن ا لســ ب ف تطع  يســ

لطا ا ا  منـ إ ة  ي ة يف معصـ عـ لم (ال طا ه وسـ يـ لى اهللا عل ى وصح عن رسول اهللا صـ روف)، و(علـ ملعـ ا ة يف  عـ
لسالم  ا ه  ي ه عل ن ة فال مسع وال طاعة)، وأ مر مبعصي أ ذن  ف ة  لطاعة ما مل يؤمر مبعصي لسمع وا ا أحدكم 
ال  هيد)، وقـ ة شـ ول دون مللمـ ملقتـ هيد وا ه شـ نـ ول دون دي ملقتـ هيد وا و شـ هـ ف ه  ل قتل دون ما قال(من 

نكم اهللا  عمـــ ي ل و  أ ر  كـــ ملن ا ن  عـــ ون  هـــ ن ت املعروف ول بـــ أمرن  ت ل الم( لســـ ا ه  يـــ ان عل ده)، فكـــ ن عنـــ مـــ ذاب  عـــ ب
ري  ار معارضا لآلخر، فصح أن إحدى هاتني اجلملتني ناسخة لألخرى ال ميكن غـ ظاهر هذه األخب
ال  تــ ق ل ا ن  ي عــ هــ ن ل ا ا  هــ يت من لــ ا ث  ديــ لــك األحا ت ا  دن خ، فوجــ اســ ن ل ا و  ا هــ همــ ي أ ر يف  نلــ ل ا ب  ذلــك، فوجــ

نــت  ال شــك، وكا بــ الم  ه يف أول اإلســ يــ ال عل حلــ ا ت  نــ ا كا ل وملــ ود األصــ ة ملعهــ قــ ف ديــث موا ذه األحا هــ
لــــك  ت ىن  عــــ م خ  ح نســــ د صــــ قــــ ف ه،  يــــ ف ا ال شــــك  مــــ ذا  هــــ ال،  تــــ ق ل ا ي  دة وهــــ ئــــ عة زا ري ردة بشــــ رى وا األخــــ
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رم أن  حملـــ ا ال  حملـــ ا ن  مـــ ف ال شـــك،  بـــ ر  ذه األخـــ الم بـــ لســـ ا ه  يـــ ه عل ني نطقـــ ا حـــ ع حكمهـــ ديـــث، ورفـــ األحا
د  عـ ب ار  ذه األخبـ ى أن هـ دعـ ا ن  قـني، ومـ ي ل ا رتك  لشـك ويـ ا ذ  خ، وأن يؤخـ اسـ ن ل ا رتك  املنسوخ ويـ ب يؤخذ 

ى أ ال علـ قـ ف ه،  بـ ه  لـ م  ا ال علـ مـ ا  فـ ل، وق اطـ ب ل ا ى  دعـ ا د  قـ ف وخة،  اد  منسـ عـ ف خة  اسـ ن ل ا ن كانت هي 
ان  رهــ ل وب يــ ن دل م عــ ذا احلكــ ل هــ ز وجــ ى اهللا عــ ا أخلــ ملــ ذا  ان هــ و كــ ل، ولــ ذا ال حيــ م وهــ علــ ي ا مل  مــ اهللا 

ا لكل شيء). ن ا ي ب ت ) قرآن  ل ا ه تعاىل يف  قول ل ملنسوخ ناسخا  ا ه رجوع   يبني ب

و أن اهللا ر وهــ ان آخــ رهــ ذن  وب فــ ا  همــ ن ي ب لحوا  وا فأصــ لــ ت ت ق ا ؤمنني  ملــ ا ن  مــ ان  تــ ف ئ ال (وإن طا قــ ل  ز وجــ عــ
ة  آليــ ا ذه  لمان يف أن هــ لــف مســ يء)، مل خيت فــ ت ىت  ي حــ غــ ب ت يت  لــ ا وا  ل ت ا قــ ف رى  ى األخــ دمها علــ غــت أحــ ب
ديــث،  لـك األحا ت ة يف  ا احلاكمــ �ـ أ ح  وخة، فصـ ري منســ ة غـ ة حمكمـ غيــ ا ب ل ا ة  ئـ ف ل ا ال  تـ ق رض  فــ ا  هـ ي ف يت  لـ ا

آليــ ا ذه  ا هلــ قــ ف ان موا ا كــ د فمــ وع، وقــ ملرفــ ا وخ  ملنســ ا و  هــ ف ا  هلــ ا  فــ ل ان خما ا كــ بــت، ومــ ا ث ل ا خ  اســ ن ل ا و  هــ ف ة 
لسلطان! ا للصوص دون  ا ة وهذه األحاديث يف   ادعى قوم أن هذه اآلي

لــــك  ت دعي يف  يــــ ن  دع أ مــــ ز  عجــــ ا ي ان، ومــــ رهــــ ب ال  بــــ ول  قــــ ه  يقن ألنــــ تــــ م ل  طــــ ا ب ذا  ن حزم:وهــــ بــــ ا ال  قــــ
دعوى لـ ان، وا ان دون زمـ وم، ويف زمـ قـ وم دون  قـ ا يف  �ـ أ ديـث  يص  األحا ح، وختصـ ان ال تصـ رهـ دون ب

لى اهللا  ول اهللا صـ ن رسـ ء عـ ا د جـ م، وقـ ال علـ بـ عاىل  ه قول على اهللا ت لدعوى ال جيوز، ألن ا ب لنصوص  ا
ذن  فـــ ال  ه!ق عطـــ ت الم (ال  لســـ ا ه  يـــ ال عل قـــ ف ق  ري حـــ غـــ ب ه  لـــ ا م ن طلـــب  ه عمـــ ل أ ائال ســـ لم أن ســـ ه وســـ يـــ عل

ال قـ ين  لـ ت ق ذن  فـ ال  قـ ار! ن ل ا ال إىل  قـ ه  لـ ت ق ذن  فـ ال  ق ه !  ل ت ا ق ال  ق تلين؟  ا ه  ق ح عنـ ة)، وصـ جلنـ نـت يف ا أ ف
ال  قـ الم  لسـ ا ه  يـ ه عل نـ أ ح  د صـ ه)، وقـ مـ ه وال يلل ب ل لم ال يسـ ملسـ ا و  لم أخـ ملسـ ال (ا قـ ه  نـ أ لسالم  ا ه  ي عل
رب  ذا خــ )، وهــ ا ال يعطهــ فــ ا  ري وجههــ ى غــ أهلا علــ ن ســ ا ومــ يعطهــ ل ف ا  ى وجههــ أهلا علــ ن ســ ة (مــ ا زكــ ل ا يف 

ديق عـ لصـ ا ر  ن أيب بكـ لـك عـ ن ما بـ نـس  أ ن  ثقا  عـ ل ا ه من طريق  ا ن ابت روي لى اهللا ث ول اهللا صـ ن رسـ
للصوص. ا ملال على  ا ال عن  قت ل ا أول أحاديث  ت أويل من  ت بطل  ه وسلم وهذا ي ي  عل

رون  راهم حياصـ يـ ان  ا كـ منـ ل، وإ قتـ ي ه  نـ أ ط  قـ م  ا علـ فمـ ان  مـ ل عث عـ ف ه من  ب بن حزم:وما اعرتضوا  ا ال  ق
ة هلـ ال حجـ فـ  ، ا ه فرضـ ه ودونـ ال معـ تـ ق ل ا رون  يـ ل  بـ دل  عـ ل ا م  ا يوم لإلمـ ل ا م يف فقط، وهم ال يرون هذا 

ـ . ال  قت ل ا ر عدم  دا ل ا وا معه يف  ن ـ من كا ه  مر عثمان رضي اهللا عن  أ

ء  دما لـ ا فك  رمي وسـ حلـ ة ا احـ ب إ ـ  ر  ملنكـ ا ري  غيـ ت نفس و  لـ ا ن  دفع عـ لـ ا ب ـ أي  م  ا يـ ق ل ا هم أن يف  ال بعضـ وقـ
تشار األمر! ن ار وا  وأخذ األموال وهتك األست

مل ا ن  ى عــ املعروف و�ــ بــ ر  مــ أ ن  ملــ ل  ه ال حيــ رون:كال ألنــ م اآلخــ ال هلــ قــ ، وال أن ف ا هتــك حرميــ ر أن ي نكــ
ا  مــ ل  عــ ف ذي  لــ ا و  هــ ف ذا  ن هــ مــ ا  ئ ي ل شــ عــ ف ذن  فــ ه،  لــ ت ا ق ي ن ال  ملــ رض  عــ ت ي ق، وال أن  ري حــ غــ ب اال  مــ ذ  أخــ ي
ر  ملنكـ ا ل  هـ أ ل  تـ ق ا  مـ ه، وأ يـ رض عل فـ ذا  هـ ف روا  و كث وا أ ل ق ملنكر  ا ه أهل  ل ا ت ق ما  ه، وأ ي بغي أن يغري عل ن ي

ل ي لذي  ا ملنكر  ا ه من  هلم وهتكهم حرميهم كل موا أ ناس وأخذهم  ل .ا غيريه ت ناس  ل ا  زم 
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ه  نــ ي ع ب ذا  هــ ان  كــ ل املعروف  بــ ر  ألمــ ن ا ر ومــ كــ ملن ا ري  يــ غ ت ن  مــ ا  عــ ن روا ما ا ذكــ مــ وف  ان خــ و كــ لــ ف ا  يضــ وأ
ؤمنني  ملـــ ا ء  ا يب نســـ لـــك إىل ســـ ذ لم، وإن أدى  ه مســـ قولـــ ي اال  مـــ ذا  رب، وهـــ حلـــ ا ل  هـــ أ د  ا ن جهـــ مـــ ا  عـــ ن ا م

لمني يف أن  ملســـ ا ني  بـــ رميهم، وال خــالف  ئهم وهتـــك حـــ ا فك دمـــ هلم وســ وا مـــ أ ذ  خـــ م وأ اد وأوالدهــ اجلهـــ
ة. لسن قرآن وا ل ا ء إىل  ه، وال فرق بني األمرين وكل ذلك جهاد ودعا  واجب مع وجود هذا كل

لمني  ملسـ ا زم  ل ده؟وأ ره وجنـ مـ أ حاب  ود أصـ هـ ي ل ا ل  لطان جعـ ون يف سـ قولـ ت قال هلم ما  بن حزم:وي ا ال  ق
ن  مـــ ل  ى كـــ يف علـــ لســـ ا ل  ا؟ومحـــ زن ل ل لما   ملســـ ا اح  بـــ لمني؟ وأ ملســـ ا ال  طفـــ ى أ يف علـــ لســـ ا ة؟ومحل  اجلزيـــ

مــ د  الم وجــ اإلســ ر ب لــك مقــ ل ذ و يف كــ م وهــ عبــث بــ ل ا علن  اهلم؟وأ طفــ اءهم وأ لمني؟وملك نســ ملســ ا ن 
لصالة؟ ه ال يدع ا ب ا  ن  معل

ه،  نـ م لخوا  نسـ ة، وا الم مجلـ فوا اإلسـ ل ا ، خـ ذا ى هـ رب علـ لصـ ا ازوا  ه، وأجـ ي ام عل قي ل ا : ال جيوز  وا ل ا ق ذن  ف
عة أعشـ قتل تسـ ذن  ا هلم:ف ن ل ق قاتل وهو قوهلم،  ه، وي ي قام عل ي وا بل  ل ا ق يعهم وإن  لمني أو مجـ ملسـ ا ار 

مواهلم كذلك؟ أ ئهم كذلك، وأخذ من   إال واحد منهم، وسىب من نسا

يطهم إىل  زال حنـ ن قل من ذلك، وال  أ اهم عن  ن ل وا سأ ، وإن أوجب اقضوا ن ت ه  ي م عل ا قي ل ا عوا من  ذن من ف
اك  هــ ت ن ا ى  و علــ ال، أ مــ ذ  ى أخــ و علــ دة، أ حــ ة وا رأ مــ ا ى  و علــ د، أ حــ لم وا ل مســ تــ ق ى  م علــ قــف بــ ن أن 

رة بللــ وز، وإن بشــ اال جيــ مــ ذا  ل، وهــ يــ ال دل بــ وا  ، وحتكمــ وا اقضــ ن ت ك  ن ذلــ مــ يء  ني شــ بــ وا  رقــ ف ان  فــ م، 
نكار كل ذلك رجعوا إىل احلق. ا وا   أوجب

ه  نفسـ ب ه  بـ ق  يفسـ ل و  أ م  ق بـ يفسـ ل ه  نـ ب ه وا تـ ن ب ه وا اجر زوجتـ فـ ل ا ر  ئ ا جلـ ا ه  ن لطا ن غصـب سـ ونسأهلم عمـ
رض فــ م  أ ة؟  لفاحشــ ل ه  تــ ن ب ده وا ه وولــ تــ مرأ ه وا الم نفســ ن إســ مــ عة  و يف ســ هــ د  أ را أ ن  مــ دفع  يــ ه أن  يــ عل

 ذلك منهم؟

ه  يـ رض عل فـ ل  بـ : وا ل ا ق لم، وإن  ا مسـ قوهلـ ة ال ي مـ وا بعلي تـ أ ه  هلـ ه إسالم نفسه وأ ي : فرض عل وا ل ا ق ذن  ف
ملال كذلك. ا زم ذلك كل مسلم يف كل مسلم ويف  قاتل، رجعوا إىل احلق، ول نع من ذلك وي  أن ميت

ك لواجب أن وقع شيء من اجلور وإن قل أن ُي بن حزم:وا ا ال  فان ق ه،  نع من لم اإلمام يف ذلك، وُمي
لقذف  ا وا زن ل ا امة حد  ق إ و من األعضاء وال  بشرة، أ ل ا لقود من  ل نع، وراجع احلق، وأذعن  مت ا
فاذ شيء  ن إ نع من  مت ا ان  عه، ف مام كما كان ال حيل خل يل إىل خلعه، وهو إ ه، فال سب ي واخلمر عل

قامة غريه مم ه، ومل يراجع وجب خلعه، وإ ي واجبا  عل ل ا ه تعاىل من هذه  قول ل ن يقوم باحلق 
يع شيء من واجبا   لعدوان)وال جيوز تضي وا على اإلمث وا عاون تقوى وال ت ل لرب وا ا وا على  عاون (وت

ئع لشرا  ).ا
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ومكرهك، وأثرة عليك،  ويف لفظ ابن حبان (امسع وأطع، يف عسرك •
P218Fوإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك، إال أن تكون معصية هللا بواحا).

٢١٩ 

أجيب عن هذه الزيادة بأربعة أجوبة األول ضعفها كما قال فائدة : 
الدارقطين، والثاين نسخها بأحاديث األمر بالتغيري للمنكر، والثالث 

 احلد وليس بالباطلتأويلها بأن املراد إن أخذ املال باحلق وضرب اللهر ب
، الرابع أن هذا ورد يف أحاديث الفنت ووجوب لزوم اخلالفة واحملرم

خري من اتباع دعاة الفرق والفنت  فهو الواحدة حىت وإن وقع فيها ظلم 
كما يف حديث (إن كان هللا يف األرض خليفة فالزمه وإن أخذ مالك 

 وضرب ظهرك)! 

  

ة اجلــور وتــرك العمــل هلــ -٤٦ زال أئمــ  م إذا تعــذر تغيــريهمبــاب يف اعتــ
وقال تعاىل {وال تركنوا إىل الذين  واإلصالح حسب االستطاعة
نـــــار} ل وا فتمســـــكم ا ا ، وقـــــال {ظلمـــــ إن أريـــــد إال اإلصـــــالح مـــــ

 :استطعت} 
عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا  •

ويؤخرون عليه وسلم قال (ليأتني عليكم أمراء يقربون شرار اخللق، 
الصالة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم، فال يكن هلم عريفا وال 

 P219F٢٢٠.رواه ابن حبان يف صحيحه شرطيا وال جابيا وال خازنا)

                                                            
 . ٤٤٧٦رواه ابن حبان يف الصحيح ح رقم   ٢١٩
 . ٤٤٩٦رواه ابن حبان يف الصحيح ح رقم  ٢٢٠
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بدأ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (عن ابن عمر وعن أيب هريرة  •
 ، فطوىب للغرباء) رواه مسلمغريبا كما بدأاإلسالم غريبا، وسيعود  

 P 220F٢٢١. هريرةوهذا لفظ أيب
مرفوعا (إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، وعن ابن مسعود  •

فقيل من هم يا رسول اهللا؟ قال (الذين يصلحون إذا فطوىب للغرباء) 
، ومل يسق الداين بذسناد صحيحالرتمذي واآلجري و رواه  فسد الناس)

الرتمذي لفله كامال واقتصر على أوله وقال (حسن صحيح غريب 
 P 221F٢٢٢.ابن مسعود)من حديث 

ويف رواية من حديث عوف املزين (الذين يصلحون ما أفسد الناس  •
P222Fمن بعدي من سنيت) رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح.

٢٢٣ 
 

 الفصل الثالث : حقوق األمة على السلطة وواجباتا :      

وقال تعاىل برعاية شئو�ا  اعن األمة وقيامه باب يف مسئولية السلطة -٤٧
يأمركم أن تؤدوا األمانا  إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن {إن اهللا 

حتكموا بالعدل}، وقال {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال} وقال 
 : {أوفوا بالعقود}

(كلكم راع النيب صلى اهللا عليه وسلم قالابن عمر عن عن  •
وكلكم مسئول عن رعيته، فاإلمام راع وهو مسئول عن 

 223F٢٢٤.ي ومسلمرواه البخار  رعيته)
                                                            

 . ١٤٦و ١٤٥رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ٢٢١
، وأبو عمرو الداين يف السنن الواردة يف ١، واآلجري يف الغرباء ح رقم  ٢٦٢٩يف اجلامع ح رقم رواه الرتمذي  ٢٢٢

 . ١٢٧٣، وانلر سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين رقم  ٢٨٨الفنت ح رقم 
 وقال (حديث حسن صحيح) وهو من صحيفة كثري املزين وقد ضعفوه. ٢٦٣٠رواه الرتمذي يف اجلامع ح   ٢٢٣



120 
 

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (والذي نفس حممد عن أيب هريرة  •
بيده، إن على األرض من مؤمن إال أنا أوىل الناس به، فأيكم ما ترك 
دينا أو ضياعا فأنا مواله، وأيكم ترك ماال فللعصبة من كان)، ويف 
أو لفظ (أنا أوىل الناس باملؤمنني يف كتاب اهللا، فأيكم ترك ماال 

 P224F٢٢٥.رواه البخاري ومسلم ضيعة فأنا وليه)
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (من ترك عن جابر بن عبد اهللا  •

رواه البخاري  ماال فلورثته، ومن ترك كال أو عياال، فذيل وعلي)
 P225F٢٢٦.ومسلم

 
وقال  تصرف يف شئون األمة إال بذذ�اباب يف أنه ليس للسلطة أن ت -٤٨

 :تعاىل {وشاورهم يف األمر}
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم  •

قام خطيبا حني جاءه وفد هوازن بعد حنني تائبني فقال (أيها الناس 
إن إخوانكم قد جاءونا تائبني، وإين قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، 
فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن 

طيه إياه من أول ما يفيء اهللا علينا فليفعل)، يبقى على حله حىت نع
فقال الناس : قد طيبنا ذلك يا رسول اهللا! فقال (إنا ال ندري من 
أذن منكم، ممن مل يأذن، فارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم)، 
فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، مث رجعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا 

P226F) رواه البخاري.بواعليه وسلم، وأخربوا أ�م قد طي

٢٢٧ 
                                                                                                                                                                          

 .  ١٨٢٩، ومسلم ، ح رقم  ٥١٨٨البخاري ، ح رقم  ٢٢٤
 . ١٦١٩، ومسلم يف الصحيح ح رقم  ٢٢٩٨رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٢٢٥
 . ٨٦٧، ومسلم يف الصحيح ح رقم  ٤٧٨١رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٢٢٦
 . ٤٣١٩رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٢٢٧
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وقال  اوهو أوجب مهامه مة لتحقيق األمن والعدلوقاية لأل باب السلطة -٤٩

تعاىل {وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلا  ليستخلفنهم يف 
األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى 

 :هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا} 
النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (إمنا اإلمام جنة أيب هريرة عن عن  •

يقاتل من ورائه، فذن أمر بتقوى اهللا وعدل، فذن له بذلك أجرا، وإن 
 227F٢٢٨.رواه البخاري ومسلم قال بغريه فذن عليه منه)

أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم  عن أم سلمة رضي اهللا عنها أن •
والنجاشي وعلل ذلك بقوله (إن يف شة أصحابه باهلجرة إىل احلب

P228Fال يللم عنده أحد) رواه ابن إسحاق. أرض احلبشة ملكا

٢٢٩ 
مهمة اإلمام اليت وظيفة و  وعن علي رضي اهللا عنه أنه حدد •

 هي أقل ما جيب عليه القيام با لتجب عليهم با الطاعة
(حق على اإلمام أن حيكم مبا  كما قال رضي اهللا عنه،  له

دي األمانة، فذن فعل ذلك كان حقا على أنزل اهللا، وأن يؤ 
رواه ابن  املسلمني أن يسمعوا وأن يطيعوا وجييبوا إذا دعوا)

 229F٢٣٠.بذسناد صحيح أيب شيبة
ا •  (أيها الناس، ال يصلحكم إال أمري بر أو فاجر. وقال أيًض

يعمل  فقال: هذا الرب عرفناه، فما بال الفاجر؟ قالوا:
للفاجر، ويبلغ اهللا األجل، وتأمن سبلكم،  ىوميل، املؤمن

                                                            
 . ١٨٤١، ومسلم  ٢٩٥٧صحيح البخاري ح  ٢٢٨
موصوال  ٩/٩ومن طريقه البيهقي يف السنن  ١/٣٤٣روه ابن إسحاق يف املغازي مرسال كما يف سرية ابن هشام  ٢٢٩

 بذسناد صحيح عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أم سلمة به.
 .بذسناد صحيح  ٥١رقم  ١٠٩، والسنة للخالل ص٦/٤١٨ابن أيب شيبة يف املصنف  ٢٣٠
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وتقوم أسواقكم، ويقسم فيئكم، وجياهد عدوكم، ويؤخذ 
 230F٢٣١.رواه ابن أيب شيبة  للضعيف من القوي)

احلد األدىن من  )هـ١٢٢  (ذكر القاضي إياس بن معاوية  فائدة :
البد هلم من أن  (البد للناس من ثالثة أشياء: واجبا  اإلمام فقال

تار حلكمهم حىت يعتدل احلكم بينهم، وأن يقام تأمن سبله م، وُخي
هلم بأمر البعوث اليت بينهم وبني عدوهم، فذن هذه األشياء إذا قام 

وكثريًا مما ، با السلطان احتمل الناس ما سوى ذلك من أثره
 231F٢٣٢.يكرهون)

 

 باب يف عجز السلطة أو تفريطها باجلهاد ال يسقط وجوبه عن األمة -٥٠
، وقال تعاىل {وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم}

 :وقال {وحرض املؤمنني على القتال ال تكلف إال نفسك}
عبة وعــن عــن  • رة وعــن املغــرية بــن شــ ابر بــن مســ ة وعــن جــ معاويــ

ابر بــــن عبــــد اهللا ان  جــــ نــــيب وعــــن ثوبــــ ل نهم عــــن ا رضــــي اهللا عــــ
اهرين علـى (ال تزال طائفة مـن أمـيت صلى اهللا عليه وسلم  ظـ

ر اهللا وهــم كــذلكاحلــ أيت أمــ  )ق ال يضــرهم مــن خــذهلم حــىت يــ
ةوهـــذا حـــديث ثوبـــان يـــ ابر بـــن عبـــد اهللا ، ويف روا زال (جـــ ال تـــ
مـــــــيت  ة مـــــــن أ اتلون علـــــــى احلـــــــقطائفـــــــ اهرين إىل يـــــــوم  يقـــــــ ظـــــــ

ة ة مـــن أمـــيت  ،)القيامـــ زال طائفـــ ـــ ة (ال ت ـــ ولفـــظ حـــديث معاوي
الفهم  أمر اهللا ال يضــرهم مــن خــذهلم أو خــ ة بــ أيت قائمــ حــىت يــ

                                                            
 . ٧/٥٦٢مصنف ابن أيب شيبة  ٢٣١
 بذسناد صحيح . ١/٣٥٥أخبار القضاة   ٢٣٢
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نــــــاس)،  ل اهرون علــــــى ا ر اهللا وهــــــم ظــــــ مــــــ اريأ مــــــن  رواه البخــــــ
P232F.عنهم مجيعا ومسلم حديث معاوية واملغرية،

٢٣٣ 
ام أمحـــــد عـــــن هـــــذه و   • ئل اإلمـــــ ه الاهـــــدون، وقـــــد ســـــ راد بـــــ ملـــــ ا

لـــروم كـــل مـــن  اتلون ا لـــذين يقـــ ة املنصـــورة فقـــال:(هم ا الطائفـــ
233Fقاتل املشركني فهو على احلق).

٢٣٤ 
 

وقال تعاىل  أمانة ال توىل لغري كفؤ للقيام مبسئولياتا باب يف أن السلطة -٥١
{إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانا  إىل أهلها وإذا حكمتم أن حتكموا 

 :بالعدل} 
عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له حني  •

سأله اإلمارة (يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف، وإ�ا أمانة، وإ�ا خزي 
 )، وأدى الذي عليه فيهاحبقها وندامة يوم القيامة، إال من أخذها

 P234F٢٣٥.رواه مسلم
سئل عن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  •

الساعة فقال (إذا ضيعت األمانة فانتلر الساعة؟ فقال وكيف 
 P235F٢٣٦.رواه البخاري إضاعتها؟ فقال : إذا وسد األمر إىل غري أهله)

بـــن حجـــر يف أصـــل لفـــظ وسد(فائـــدة :      افظ ا ال احلـــ لهقـــ  امللـــك أن وأصـــ
236F).جملسه ليعلو عليها جيلس وسادة له جيعل كان

٢٣٧ 
                                                            

عن معاوية، ومسلم ح رقم  ٣٦٤١عن املغرية بن شعبة، وح رقم  ٣٦٤٠رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٢٣٣
عن  ١٩٢٣عن جابر بن مسرة، و ١٧٣عن معاوية،  ورقم  ١٠٣٧عن املغرية، وح رقم  ١٩٢١عن ثوبان، و  ١٩٢٠

 جابر بن عبد اهللا.
 . ١٩٢/  ٢لإلمام أمحد  مسائل ابن هانئ ٢٣٤
 . ١٨٢٥رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ٢٣٥
 . ٥٧رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٢٣٦
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يخ اإلســـالم قـــال و لفتـــاوىشـــ بـــن تيميـــة يف ا نة دلـــت وقـــد( ا  اهللا رســـول ســـ
ة أن علــى ةأ الواليــ ا جيــب مانــ ه مثــل ،أداؤهــ ه اهللا يرضــ ذر ألىب قولــ  يف عنــ
ارةاإل ا( مــــ ة إ�ــــ نــــ ا ،أما ة يــــوم وإ�ــــ ز  القيامــــ ة يخــــ مــــ  أخــــذها مــــن إال ،وندا

لـذ وأدى ،حبقها ه يا ا عليـ ار  وروى ،مسـلم رواه )فيهـ  صـحيحه يف يالبخـ
رة أيب عـــن ه اهللا يرضـــ هريـــ نـــيب نأ عنـــ ل ة ضـــيعت إذا(قـــال ا نـــ انتلر األما  فـــ

اعة ا قيــل ،الســ ا اهللا رســول يــ اعتها ومــ  غــري إىل األمــر وســد إذا قــال ؟إضــ
237F).هذا معىن على املسلمون أمجع وقد )الساعة فانتلر أهله

٢٣٨ 

(يا عبد عن عبد الرمحن بن مسرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له  •
مارة، فذنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت الرمحن بن مسرة ال تسأل اإل

P238Fعليها). إليها، وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت

٢٣٩ 
 من( قالعن ابن عباس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  •

 بذلك أوىل فيهم أن يعلم وهو املسلمني من عامال استعمل
 ورسوله اهللا خان فقد نبيه وسنة اهللا بكتاب وأعلم منه
 239F٢٤٠.البيهقي بذسناد حسنرواه  )املسلمني ومجيع

 اهللا رمحه بكر أبو يل قال :قال سفيان أيب بن يزيد عنو  •
 أن عسيت قرابة لك إن يزيد يا :الشام إىل بعثين حني
 رسول فذن، عليك أخاف ما أكرب وذلك ،بالوالية تؤثرهم
 املسلمني أمر من ويل منقال ( وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 اهللا يقبل ال اهللا لعنة فعليه حماباة أحدا عليهم فأمر شيئا

                                                                                                                                                                          
 .١/٢٠٥) فتح الباري ٢٣٧(
 . ٢٨/٢٥٠) فتاوى ابن تيمية ٢٣٨(
 . ١٦٥٢، ومسلم ح رقم ٧١٤٧و ٧١٤٦رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٢٣٩
 وقال صحيح اإلسناد. ٤/١٠٤بذسناد حسن يف املتابعا ، وله متابع يف مستدرك احلاكم  ١٠/١٨البيهقي  ٢٤٠



125 
 

 أحدا أعطى ومن، جهنم يدخله حىت عدال وال صرفا منه
 لعنة فعليه، حقه بغري شيئا اهللا محى يف انتهك فقد اهللا محى
 240F٢٤١.رواه أمحد وصححه احلاكم )اهللا

 وسلم عليه اهللا صلى النيب  إنقاال عن احلسن وابن سريين •
يف غزوة ذا   اجليش على أمريا العاص بن عمرو بعث حني

 إين(قال ، وكان حتت إمرته كبار املهاجرين السالسل
 أن لعله ولكنه، منه إيل أحب هو من دعأو  الرجل ألبعث
)، ويف مكيدة قال أو - سفرا وأشد، عينا أيقظ يكون

رواه عبد الرزاق  بأسانيد حسنة  رواية(وأبصر باحلرب)
 241F٢٤٢.لغريها

وكان عمر يتحرى األكفأ حىت وإن مل يكن األصلح يف دينه  •
رواه  )عليه وإمثه املنافق بقوة نستعنييقول (وكان وتقواه، 
 242F٢٤٣.الطربي

هـ مث ٢١بعث عمر عمار بن ياسر أمريا على الكوفة سنة و •
جاءه وفد من أهل العراق فسأهلم عنه أجمزي هو؟ فقال 
جرير البجلي (واهللا ما هو مبجزيء، وال كاف، وال عامل 

                                                            
من طريق أجود وأقام إسناده وقال  ٤/١٠٤وفيه راو مل يسم، واحلاكم يف املستدرك  ١/٦رواه أمحد يف املسند  ٢٤١

 صحيح اإلسناد.
شرط الشيخني، إىل احلسن وحممد بن سريين مرسال، ، بذسناد صحيح على ٢٠٦٥٨عبد الرزاق يف املصنف رقم  ٢٤٢

بذسناد صحيح إىل احلسن مرسال، ورواه ابن عساكر يف تاريخ  ٢٦٢١وكذا رواه سعيد بن منصور يف السنن رقم 
 من طرق أخرى، فاحلديث مبجموع طرقه حديث حسن. ٤٦/١٤٦و٢/٢٤دمشق 

 . ٧/٣٢١، وتاريخ ابن كثري  ٣/١٥١ابن جرير  ٢٤٣
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رواه  بالسياسة! فعزله عمر وبعث مكانه املغرية بن شعبه)
 243F٢٤٤.ابن أيب شيبة 

مث قال عمر لعمار (لقد علمت ما أنت بصاحب عمل،  •
ن منن على الذين ولكين تأولت قول اهللا تعاىل{ونريد أ

رواه  استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني}
 244F٢٤٥.ابن أيب شيبة  بذسناد صحيح

كان علي رضي اهللا عنه يشرتط الكفاية والعلم بالسياسة و  •
 يوليه رجل يف الناس استشار ملن يتوىل شئون الدولة، فقد

 قدامة بن جارية له فقال اخلراج أداء من امتنعوا حني فارس
 عامل، الرأي صليب رجل على املؤمنني أمري يا أدلك أال(

ابن  زياد:  قال؟ هو من قال؟ ويل ملا كاف،  بالسياسة
 آالف أربعة يف ووجهه وكرمان فارس فواله هلا هو قالأبيه! 
 كان وما اخلراج وأدوا استقاموا حىت البالد تلك فدوخ
 وسار، والطاعة السمع إىل ورجعوا، احلقوق من عليهم
 يقولون البالد تلك أهل كان حىت، مانةواأل باملعدلة فيهم
 هذا سرية من شروان أنو كسرى بسرية شبهأ سرية رأينا ما

 245F٢٤٦.رواه الطربي )والعلم واملداراة اللني يف العريب
 

 وأن القائم شهيد إن قتل ةاجلائر  القيام على السلطة باب أفضل اجلهاد -٥٢
وقال تعاىل  جيوز منه وما ال جيوزوأحوال اخلروج على اجلائر وما 

                                                            
 . ٣٠٦٥٣ابن أيب شيبة يف املصنف رقم   ٢٤٤
بذسناد صحيح على شرط الشيخني، ورواه  ٣٣٧٤٣و ٣٠٦٨٠رقم   ٥٥٠و  ٦/٢٠٣ابن أيب شيبة يف املصنف ٢٤٥

 . ٤٦/٣٨٠و ٤٣/٤٥٠من عدة طرق، وابن عساكر يف تاريخ دمشق  ٢/٥٤٤ابن جرير الطربي يف تارخيه 
 . ٢/٥٤٥ابن جرير  ٢٤٦
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{وجاهدوا يف سبيل اهللا حق جهاده} وقال {وما لكم ال تقاتلون يف 
 : سبيل اهللا واملستضعفني} 

النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (سيد  جابر بن عبد اهللا عن عن •
رواه  الشهداء محزة، ورجل قام إىل إمام جائر، فأمره، و�اه، فقتله)

 246F٢٤٧.احلاكم وصححه
فقال  هللا عليه وسلم خطبهمالنيب صلى اأيب سعيد اخلدري عن عن  •

أال ال مينعن رجال مهابة الناس أن يقول باحلق إذا علمه، أال وأن (
أبو داود  عند سلطان جائر) -أو عدل  - أفضل اجلهاد كلمة حق

وحسنه، وصححه احلاكم واللفظ له، وعند والرتمذي وابن ماجه 
 P247F٢٤٨.اد صحيح لغريهإسناآلخرين (كلمة عدل)، و 

خطب الفقهاء يف الناس  ه٨٣يوم دير اجلماجم سنة  ويف •
الرمحن بن أيب ليلى الفقيه  حيضو�م على القتال، فقام عبد

(يا معشر القراء، إن الفرار ليس بأحد من الناس  فقال
ا رفع اهللا درجته يف ، بأقبح منه بكم، إين مسعت علّي

يقول ، والصديقنيالصاحلني، وأثابه أحسن ثواب الشهداء 
أيها املؤمنون، إنه من رأى عدوانا  يوم لقينا أهل الشام:

يعمل به، ومنكًرا يدعى إليه، فأنكره بقلبه فقد سلم 
وبرئ، ومن أنكر بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من 
صاحبه، ومن أنكر بالسيف لتكون كلمة اهللا العليا وكلمة 

، ونور اللاملني السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل اهلدى

                                                            
 .٣٧٤: صحيح اإلسناد . وصححه األلباين يف الصحيحة رقم وقال  ٣/١٩٥رواه احلاكم  ٢٤٧
، ٤٠٠١، وابن ماجه ح رقم  ٢١٧٥، والرتمذي يف اجلامع ح رقم  ٤٣٤٤رواه أبو داود يف السنن ح رقم  ٢٤٨

 . ٤٩١،  وصححه األلباين يف الصحيحه ح رقم  ٤/٥٥١واحلاكم 
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فقاتلوا هؤالء احمللني احملدثني املبتدعني،  يف قلبه اليقني.
الذين قد جهلوا احلق  فال يعرفونه، وعملوا بالعدوان فليس 

 ينكرونه).
(أيها الناس، قاتلوهم على دينكم  وقال أبو البخرتي

ودنياكم، فواهللا لئن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم دينكم، 
 وليغلنب على دنياكم).

(يا أهل اإلسالم، قاتلوهم وال يأخذكم حرج  الشعيبوقال 
من قتاهلم، فواهللا ما أعلم قوما على بسيط األرض أعمل 

 بللم، وال أجور منهم يف احلكم، فليكن بم البدار).
(قاتلوهم وال تأمثوا من قتاهلم بنية  وقال سعيد بن جبري:

ويقني، وعلى آثامهم، قاتلوهم على جورهم يف احلكم، 
 يف الدين، واستذالهلم الضعفاء، وإماتتهم الصالة) وجتربهم

 248F٢٤٩.رواه الطربي

 : فائدة

حدثنا أبو بكر بن عياش، قال:كان العلماء  قال أمحد بن حنبل:
 249F٢٥٠.إنه مل خترج خارجة خري من أصحاب اجلماجم واحلّرة يقولون:

قاتل مع اإلمام العدل، سواء كان األول أو إمنا يُ (: قال مالكو 
إال أن تراد  ،فذن مل يكن عدلني فأمسك عنهمااخلارج عليه، 

                                                            
 . ٩/٤٢، وابن كثري  ٣/٦٣٥تاريخ ابن جرير   ٢٤٩
ووقع فيه تصحيف اخلرب، والصواب احلرة، كما يف  ٨٤٢، والسنة للخالل رقم  ٣/١٦٨رواية عبد اهللا العلل ألمحد  ٢٥٠

 العلل.
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هؤالء ال بيعة هلم ك، بنفسك أو مالك أو ظلم املسلمني، فادفع ذل
 250F٢٥١.إذا كان بويع هلم على اخلوف)

 إذا خرج مثل أهل األهواء (قال مالك: قال ابن سلمون الكناين
على املسلمني وأفسدوا وسفكوا الدماء، فأرى أال يقاتلوا إال أن 
ا على املسلمني قتاهلم  يكون اإلمام عدال، فذن كان عدال كان حّق
حىت يردوهم إىل العدل واحلق، فأما إذا كان اإلمام غري عدل فذن 

 للمسلمني أال يقاتلوهم.

دوا أخذ فذذا كان مثل هذا فاقعد يف منزلك، فذذا أرا قال مالك:
 تناشدهم اهللا .بعد أن مالك فقاتل بسيفك عن نفسك 

فذ�م  ،ولو دخلوا مدينة ال يريدون إال اإلمام وحده قال ابن القاسم:
ال يقاتلون إذا كان اإلمام جائرا ظاملا، إال أن يريدوا مع ذلك من يف 
املدينة من املسلمني وأخذ أمواهلم، فذن مثل هؤالء يقاتلون بعد 

 فذن أبوا قوتلوا. املناشدة، 

وروى عيسى عن ابن القاسم أن مالكا سئل عن الوايل إذا قام عليه 
 قائم يريد إزالة ما بيده:هل جيب الدفع عنه؟

غريه فال ودعه وما أما و فنعم، أما مثل عمر بن عبد العزيز  فقال:
 يريد، فينتقم اهللا من ظامل بلامل، مث ينتقم اهللا منهما مجيعا .

وال خيرج فيها بشيء يعان  الَّ أ -يف العتبية  -واب والص قال حيىي:
وحنوه  ،فيها، ومن أيت يف نفسه يريد أخذ نفسه وماله فليدفع عنهما

 .حكى ابن القاسم عن أصحاب مالك
                                                            

 .٤/١٧٢١أحكام القرآن البن العريب  ٢٥١
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إذا  يف خمتصر ابن شعبان، روى ابن القاسم عن مالك أنه قال:و 
بعضهم  مث قام آخر فدعا إىل بيعته فبايعه ،بايع الناس رجال باإلمارة
إذا كان اإلمام عدال، فذن كان مثل هؤالء فال  ،أن املبايع الثاين يقتل

لبيعة للثاين إن كان  ،بيعة له تلزم، إذا كانت بيعته على اخلوف وا
 عدال، وإال فال بيعة له تلزم.

إن تلاهر قوم على إمام عادل وخرجوا عليه باهلوى  قال األبري:
 .جوهدوا حىت يرجعوا إىل احلق- كما فعل أهل الشام   -والعصبية 

من حكم اإلمام  وقال غريه:كل فئة اجتمعت ونصبت إماما وامتنعت
 .العادل فهي باغية

 األئمة على ضروب: قال بعض املتأخرين: :ويف كتاب االستغناء

من مجيع املسلمني بأحواله  افذمام صار إليه األمر عن رض - أ
 تناظر وال وصفاته من عدله، أو صار إليه من غري تشاور وال

قتال عليه إال توليجا ممن وجله إياه، فرضي املسلمون فعله 
فواجب على  ،إذ صار األمر إليه ورأوه لذلك أهال وهديه؛

 املسلمني الذب عن مثل هذا .
وأما من صار إليه األمر بعد الغلبة عليه، دون مشورة،  - ب

واستوطأ له األمر، وظهر عدله كلهوره من اخللفاء الراشدين 
والدعاء له ، ب على املسلمني نصحه ولزوم الطاعة لهفواج

 .بالصالح
وأما من أخذ األمر غلبة من غري مشورة، ودعا الناس إىل  -  

 بيعته، وظهر منه اجلور يف األموال والدماء وغري ذلك، إال أن
وملك وغلب، وأمن الناس معه الفتنة اليت  أاستوطقد  أمره
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وتسلط عوام  تذهب الدين واملال، وتوجب سفك الدماء،
لم أن السمع والطاعة الناس وخواصهم بعضهم على بعض، وعُ 
فقد وجبت طاعته فيما ، له أبعد لسد الشر وذهاب النفوس

إال  أداء الزكاة إذا طلبها، وإن جار،دعا إليه من األحكام و 
أنه ال جيب أن يقصد إىل قتال من قعد عن بيعته، وال جيب 

م دونه، إن قام قائم عليه على املسلمني نصره وال سفك دمائه
ا يدعون إليه. ببس  ب جوره، وأقاموا عليهم إماًم

إذا جار الوايل وظهر  :اجلويين الشافعي وقال اإلمام أبو املعايل
ولو بشهر األسلحة  ،على درئه التواطؤفألهل احلل والعقد  ،ظلمه

 251F٢٥٢.ونصب احلروب)

) (كل بلد ٤٠٢لداودي املالكي ( أمحد بن نصر اوقال  ال هـ
 -أي احلقوق واألحكام  -فيه، أو فيه سلطان يضيع احلدود  سلطان

أو السلطان غري عدل، فعدول املوضع وأهل العلم يقومون يف مجيع 
252Fذلك مقام السلطان).

٢٥٣ 

 من اخلانية يفيف اللباب شرح الكتاب يف الفقه األحناف قال(و
له،  باملبايعة :بأمرين سلطانا يصري السلطان :علماؤنا قال :السري
 .وأعيا�م أشرافهم مبايعة املبايعة يف ويعترب

 بايع فذن ،وجربوته قهره من خوفا رعيته يف حكمه ينفذ أن :والثاين
 فذن، سلطانا يصري ال قهرهم عن لعجزه فيهم حكمه ينفذ ومل الناس
 ألنه، ينعزل ال وغلبة قهر له كان إن :فجار باملبايعة سلطانا صار

                                                            
 .  ١٩٧ – ٢/١٩٥العقد املنلم حباشية  تبصرة احلكام  ٢٥٢
 .١٠٢/ ١٠املعيار املعرب للونشريسي  ٢٥٣
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 قهر له يكن مل وإن يفيد فال، والغلبة بالقهر سلطانا يصري انعزل لو
253F).ينعزل وغلبة

٢٥٤ 

 

وحماسبتهم للموظفني وحتقيق كفايتهم وحاجتهم  باب يف رعاية السلطة -٥٣
 :وحترمي اهلدايا عليهم 

النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (من ويل املستورد بن شداد عن عن  •
فليتزوج، أو ليس عمال وليس له منزل فليتخذ منزال، أو ليس له زوجة 

له خادم فليتخذ خادما، أو ليس له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب 
رواه أبو داود وأمحد وصححه  شيئا سوى ذلك فهو غال أو سارق)

 P254F٢٥٥.ابن حبان واحلاكم
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعمل عن أيب محيد الساعدي عن  •

إيل! فقام رجال على صدقة، فلما رجع قال: هذه لكم، وهذا أهدي 
النيب صلى اهللا عليه وسلم خطيبا فقال (إين أستعمل رجاال منكم 
على أمور مما والين اهللا، فيأيت فيقول : هذا لكم، وهذا هدية أهديت 
يل! فهال جلس يف بيت أبيه وأمه فينلر أيهدى له أم ال؟ والذي 
نفسي بيده ال يأخذ أحدكم منها شيئا بغري حقه، إال جاء به حيمله 

رواه البخاري  رقبته، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد)على 
 P255F٢٥٦.ومسلم

 
                                                            

 . ٤/٢١اللباب شرح الكتاب  ٢٥٤
بذسناد حسن واللفظ له، وصححه ابن حبان  ٤/٢٢٩، وأمحد يف املسند  ٢٩٤٥رواه أبو داود يف السنن ح رقم  ٢٥٥

 واحلاكم. 
 . ١٨٣٢، ومسلم يف الصحيح ح رقم  ٧١٧٤رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٢٥٦
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النيب صلى اهللا عليه  ويف لفظ خمتصر عن أيب محيد الساعدي أن •
 وسلم (استعمل رجال على صدقا  بين سليم، فلما جاء حاسبه)

 P256F٢٥٧.البخاري وابن خزمية وابن حبانرواه 
(من  عن بريدة بن احلصيب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  •

 استعملناه على عمل، فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول)
 P257F٢٥٨.رواه أبو داود وصححه ابن خزمية وابن حبان

(من ظلمه أمريه فال إمرة  يقول يف عماله ووالتهعمر كان و •
 258F٢٥٩.رواه الطربي بذسناد صحيح عليه دوين)

(اللهم، إين أشهدك على أمراء  وخطب الناس فقال •
أبعثهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم،  األمصار أين إمنا

وأن يقسموا فيهم فيئهم، وأن يعدلوا فذن أشكل عليهم 
 259F٢٦٠.رواه الطربي بذسناد صحيح شيء رفعوه إيل)

(إمنا استعملتكم عليهم لتقيموا بم  وكان يقول للعمال •
ل، الصالة، وتقضوا بينهم باحلق، وتقسموا بينهم بالعد

كي إليه عامل مجع بينه وكان يقتص من عماله، وإذا  ُش
ذه خَ ذه به أَ خْ وبني من شكاه، فذن صح عليه أمر جيب أَ 

 260F٢٦١.الطربي بذسناد صحيح مرسال عن عمر به)
                                                            

صحيحه ح  ، وابن حبان يف ٢٣٤٠، وابن خزمية يف الصحيح ح رقم ١٥٠٠رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٢٥٧
 وأصله يف الصحيحني. ٤٥١٥رقم 
 ١/٥٦٣، واحلاكم ٢٣٦٩بذسناد صحيح، وصححه ابن خزمية ح رقم  ٢٩٤٣أبو داود يف السنن ح رقم  ٢٥٨

 وصححه على شرطهما.
 بذسناد صحيح . ٢/٥٦٦ابن جرير  ٢٥٩
 بذسناد صحيح . ٢/٥٦٧ابن جرير  ٢٦٠
ر . وعثمان من ثقا  التابعني إال أنه مل يدرك بذسناد صحيح عن عثمان بن عاصم ، أن عم ٢/٥٦٧ابن جرير  ٢٦١

 عمر .
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ا  -٥٤ اطرتم نصــف مــ وليتهم ومشــ د تــ لــوالة عنــ وال ا بــاب تســجيل أمــ

 زاد يف أمواهلم بعد الوالية وردها لبيت املال :
وسجل ما ، إذا بعث رجال على مدينة كتب ماله عمر كانو  •

واهلمميلــك عليــه اطرهم نصــف أمــ ذذا عــزهلم شــ ا إىل ، ، فــ وردهــ
261Fرواه ابن سعد وأبو عبيد. .بيت مال املسلمني

٢٦٢ 
 

باب يف االشرتاط على الوالة والعمال مبا يضمن عـدم تفـريطهم  -٥٥
 مبسئوليتهم :

ال   • ة بــن ثابـــت قـــ انعــن خزميـــ ر  كــ ه بعــث إذاعمـــ لـــ  شـــرط عما
، رقيقا تلبسوا وال، نقيا تاكلوا وال، برذونا تركبوا أال( عليهم
لنـاس حوائج دون أبوابكم تغلقوا وال ذن، ا تم فـ يئا فعلـ  مـن شـ
 يرجع أن أراد فذذا شيعهم مث، العقوبة بكم حلت فقد ذلك
اء علــــــــى أســــــــلطكم مل إين :قــــــــال  علــــــــى وال، املســــــــلمني دمــــــــ

ــــتكم ولكــــين، أمــــواهلم علــــى وال، أعراضــــهم وا بعث  بــــم لتقيمــــ
ئهم وتقســـموا، الصـــالة وابـــاحلق،  فيـــ نهم وحتكمـــ يـــ ، بالعـــدل ب
 العـرب تضربوا فال أال، إيل فارفعوه شيء عليكم أشكل فذن

ا عليها تعتلوا وال، فتفتنوها جتمروها وال، فتذلوها  )فتحرموهـ
262Fرواه عبد الرزاق وابن أيب شيبة بذسناد حسن.

٢٦٣ 
                                                            

 . ٢٨٢، واألموال ص  ٢٣٣و ٣/٢١٤ابن سعد  ٢٦٢
بذسناد صحيح إىل عاصم بن أيب النجود وهو ثقة روى له اجلماعة، أن عمر   ٢٠٦٦٢عبد الرزاق يف املصنف رقم ٢٦٣

، وابن عساكر يف تارخيه ٣٢٩٢٠رقم  ٦/٤٦١كان إذا بعث عماله..اخل، ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف 
بذسناد صحيح عن عاصم عن ابن خزمية بن ثابت كان عمر إذا استعمل الرجل كتب كتابا وأشهد  ٤٤/٢٧٧

عليه رهطا من األنصار وغريهم مث يقول له إين مل أستعملك على دماء املسلمني وال على أبشارهم وال على 
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ــ -٥٦ ل راء وا ة األمــ نــاس بــذلك بــاب يف مراقبــ ل ة ا والة وعــزهلم عنــد رغبــ
وا فسـريى أربع سنني وحتديد مدة الوالة  وقال تعاىل {وقـل اعملـ

 :اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون} 
ان  عن احلسن البصـري أن • ه كـ إذا اشـتكى عمـر رضـي اهللا عنـ

(هان شيء أصلح به  وكان يقولأهل بلد من أمريهم عزله، 
ان أمــــري)قومــــ بــــدهلم أمــــريًا مكــــ ناد رو  ا أن أ بــــن ســــعد بذســــ اه ا

263Fصحيح.

٢٦٤ 
انو  • ر علــى قــدموا إذا الوفــد كــ ه اهللا رضــي عمــ أهلم عنــ  عــن ســ

 فيقولـون؟  مرضـاكم يعود هل فيقول، خريا فيقولون، أمريهم
 كيــف فيقــول!  نعــم فيقولــون ؟العبــد يعــود هــل فيقــول! نعــم

نيعه ه علــى جيلــس هــل ؟بالضــعيف صــ ذن؟ بابــ الوا فــ لة قــ  خلصــ
264Fرواه الطربي بذسناد صحيح. .عزله ال منها

٢٦٥ 
ه قــــــــال • تم( عــــــــن طــــــــاووس أن عمــــــــر رضــــــــي اهللا عنــــــــ يــــــــ  إن أرأ

تعملت يكم اســ ه، أعلــم مــن خــري علــ  أقضــيت، بالعــدل وأمرتــ
ا الوا ؟علــي مــ ر حــىت ال قــال! نعــم قــ ه يف أنلــ ا أعمــل عملــ  مــ
 265F٢٦٦.رواه عبد الرزاق بذسناد صحيح لطاووس )ال أم أمرته

                                                                                                                                                                          
ناد صحيح عن عاصم عن رجل من األنصار عن خزمية بذس ٤٤/٢٧٦أعراضهم ...اخل، ورواه ابن عساكر  أيضا 

بن ثابت األنصاري رضي اهللا عنه  أن عمر ..اخل ، فاللاهر أن عاصم بن أيب النجود يرويه عن عمارة بن خزمية 
 األنصاري عن أبيه خزمية بن ثابت وهذا إسناد صحيح.

 بذسناد صحيح عن احلسن عن عمر رضي اهللا عنه  . ٣/٢١٥ابن سعد ٢٦٤
 ، بذسناد كويف صحيح . ٢/٥٧٩جرير الطربي يف تارخيه ابن ٢٦٥
، بذسناد صحيح على شرط الشيخني إال أنه مرسل، فلم يسمع طاووس من  ٢٠٦٦٥عبد الرزاق يف املصنف رقم  ٢٦٦

عمر، مع أنه أدرك عهد عثمان، وهو من أصحاب ابن عباس، وأكثر روايته عنه، فيحتمل أنه مسعه من ابن 
 عباس.
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بـــن ســـريين أن • تعمل  عمـــر عـــن ا ااســـ بـــ رة أ  البحـــرين علـــى هريـــ
رة فقدم ه فقـال آالف بعشـ تأثر (عمـر لـ ا األمـوال بـذه اسـ  يـ
ه وعــدو اهللا عــدو رة أبــو قــال! كتابــ  وال اهللا عــدو لســت: هريــ
ه عدو ا مـن عـدو ولكـين، كتابـ ر:  قـال، عادامهـ  أيـن فمـنعمـ
ة، تناجتـــت يل خيـــل: قـــال ؟لـــك هـــي  وأعطيـــة، يل رقيـــق وغلـــ

بوه  - فنلـروه، علي تتابعت ا فوجـدوه -أي حاسـ ، قـال كمـ
، له يعمل أن فأىب ليستعمله عمر دعاه ذلك بعد كان فلما
ال ره فقـــ  منـــك خـــريا كـــان مـــن العمـــل طلـــب وقـــد العمـــل أتكـــ
ا، نـــيب بـــنا نـــيب بـــنا نـــيب يوســـف إن: قـــال؟! يوســـف نـــ بـــو وأ  أ
رة ة بــن هريــ  بغــري وأقضــي، علــم بغــري أقــولأن  أخشــى !أميمــ
تم، مــايل وينتــزع، ظهــري ويضــرب، حكــم رواه  )عرضــي ويشــ

 266F٢٦٧.عبد الرزاق بذسناد صحيح
ه • عدا مـــــع قولـــــ ر ســـــ ه مـــــن عجـــــز وال  وعـــــزل عمـــــ ـــــ (إين مل أعزل

ة)  نــــ ه عمــــر مــــذهبإذ خيا نــــ تمر ال أ  مــــن أكثــــر بالعامــــل يســــ
 267F٢٦٨.سنني أربع

 
عليهم  باب يف منع اإلمام أهله من الواليا  ومضاعفة العقوبة -٥٧

ة  نـــ ي ة مب نـــيب مـــن يـــأ  مـــنكن بفاحشـــ ل اء ا ا نســـ ال تعـــاىل {يـــ وقـــ
 : يضاعف هلا العذاب ضعفني} 

                                                            
، بذسناد صحيح على شرط الشيخني، من رواية حممد بن سريين وهو من  ٢٠٦٥٩ املصنف رقم عبد الرزاق يف ٢٦٧

 أصحاب أيب هريرة، فاللاهر  أنه مسع القصة منه.
 . ٢/٢٤٠فتح الباري  ٢٦٨
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ر  عــن • بــن عمــ الا نــاس �ــى إذا اخلطــاب بــن عمــر كــان :قــ ل  ا
ه مجـع قـال أو أهله إيل دخل شيء عن  �يـت إين( فقـال أهلـ
ذا عـــن ذا كـــ نـــاس، وكـــ ل ا وا لـــيكم ينلـــرون إمنـــ  إىل الطـــري نلـــر إ

ذن، اللحــــم تم فــــ وا وقعــــ تم وإن، وقعــــ ــــ ابوا هب  ال واهللا وإين، هــــ
ا شـــيء يف وقـــع مـــنكم برجـــل أوتـــى ه �يـــت ممـــ نـــاس عنـــ ل  إال ا

 شاء ومن فليتقدم شاء فمن، مين ملكانه العقوبة له أضعفت
 268F٢٦٩.رواه عبد الرزاق بذسناد صحيح !)فليتأخر

ة ( • يـــ نـــاس �ـــى إذا عمـــر كـــانويف روا ل  أهـــل مجـــع شـــيء عـــن ا
ه لنــاس �يــت إين فقــال بيتــ ذا ا ذا كــ لنــاس نإو ، وكــ  لينلــرون ا
لــيكم دا أجـــد ال اهللا وأمي، اللحــم إىل الطـــري نلـــر إ  مـــنكم أحـــ
 269F٢٧٠.رواه ابن أيب شيبة )ضعفني العقوبة له أضعفت إال فعله

بــــال اشــــرتيت( :قــــال عمــــر بــــن اهللا عبــــدوعــــن  • ا إ  إىل وأجنعتهــــ
ا، احلمـــى ا قـــدمت مسنـــت فلمـــ  اخلطـــاب بـــن عمـــر فـــدخل، بـــ
ه اهللا رضــــي بــــال فــــرأى، الســــوق عنــــ ا إ نــــ  هــــذه ملــــن فقــــال، مسا
ا: يقـول فجعـل، عمر بن اهللا لعبد قيل ؟اإلبل  بـن اهللا عبـد يـ
ه قـال! املـؤمنني أمـري بـنا بخ بخ عمر  : فقلـت، أسـعى فجئتـ
ا ا لــك مــ ملــؤمنني أمــري يــ ا قــال ؟ا  : قلــت قــال؟ اإلبــل هــذه مــ
ا وبعثـت، اشـرتيتها أنضاء إبل ا ابتغـي احلمـى إىل بـ  يبتغـي مـ

 بنا إبل اسقوا! املؤمنني أمري بنا إبل أرعوا فقال، املسلمون
ملـــؤمنني أمـــري ا! ا  مالـــك رأس علـــى أغـــد عمـــر بـــن اهللا عبـــد يـــ

                                                            
 بذسناد على شرط الصحيحني. ٢٠٧١٣عبد الرزاق يف املصنف رقم   ٢٦٩
 . ٣٠٦٤٣ابن أيب شيبة يف املصنف رقم ٢٧٠
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ه واجعــل ناد  )املســـلمني مــال بيـــت يف باقيـــ لبيهقـــي بذســـ رواه ا
 270F٢٧١.صحيح

بــــن عــــن • نم مــــن عــــتتفاب جلــــوالء شــــهد ( قــــال عمــــر ا  املغــــ
أربعني ـــــ ا ب فـــــ ل ا، أ ـــــى قـــــدمت فلمـــــ يـــــت :قـــــال عمـــــر عل ـــــو أرأ  ل
ار علــــى عرضــــتُ  نــــ ل فتــــده :لــــك فقيــــل ا ه مفتــــدي أكنــــت ا ؟ بــــ
ا واهللا :قلـــت ه مفتـــديك كنـــت إال يؤذيـــك شـــيء مـــن مـــ ، منـــ
ال نـــاس شـــاهد كـــأين :قــ ل ايعوا حـــني ا بـــ الوا ت  بـــن اهللا عبـــد :فقـــ
ه اهللا صــــلى اهللا رســــول صــــاحب عمــــر يــــ بــــن وســــلم عل  أمــــري وا

ملـــــــؤمنني نـــــــاس وأحـــــــب ا ل ه ا يـــــــ ل نـــــــت، إ ان، كـــــــذلك وأ  أن فكـــــــ
وا أن من إليهم أحب عليك يرخصوا  قاسـم وإين، عليـك يغلـ
 ربح لك قريش من تاجر ربح ما أكثر معطيك وأنا، مسئول
ا مث :قـــال، درهـــم ار دعـــ اعوه التجـــ ـــ ت ه فاب ة منـــ ـــ ئ  ألـــف بأربعما
 أيب بن سعد إىل بالباقي وبعث، ألفا مثانني إيل فدفع، درهم
ه  ليقســـمه وقـــاص اتوا يدفعـــ ة، ومـــن مـــ بـــني مـــن شـــهدوا الوقعـــ
 271F٢٧٢.رواه ابن عساكر بذسناد صحيح لورثتهم)

 
 
 
 
 

                                                            
 بذسناد صحيح على شرط مسلم. ٤٤/٢٢٦، وابن عساكر يف تاريخ دمشق ٦/١٤٧نن الكربى البيهقي يف الس٢٧١
 بذسناد حسن صحيح. ٤٤/٣٢٣ابن عساكر يف تاريخ دمشق ٢٧٢
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الفصل الرابع : يف السنن السياسية املالية وحفظ األموال وحقوق األمة فيها وكيف 
توزيعها وقال تعاىل {وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياما وارزقوهم 
منها}، وقال {كي ال يكون دولة بني الغنياء منكم}، وقال {أخذ من أمواهلم 

 ء واملساكني} : صدقة}، وقال {إمنا الصدقا  للفقرا

اة  -٥٨ ة الزكـــ يـــ ام وجبا لطة الشـــرعية بفـــرض األحكـــ ام الســـ بـــاب يف قيـــ
ال تعـــاىل {خـــذ مـــن أمـــواهلم صـــدقة تطهـــرهم وتـــزكيهم بـــا}،  وقـــ

 :وقال {إمنا الصدقا  للفقراء واملساكني..فريضة من اهللا}
عمر قال حني أراد أبو بكر الصديق قتـال أيب هريرة أن عن  •

ل مانعي الزكاة ه إال : كيف تقاتل ا لـ ناس وقـد شـهدوا أن ال إ
دا رســول اهللا! اتلن مــن  اهللا وأن حممــ ر: واهللا ألقــ و بكــ بــ ال أ فقــ

ملــــال، واهللا لــــو  اة حــــق ا ذن الزكــــ اة، فــــ فــــرق بــــني الصــــالة والزكــــ
اتلتهم  قــــ ه لرســــول اهللا ل انوا يؤدونــــ ا كــــ اال أو عناقــــ منعــــوين عقــــ

ه! يـــ ا هـــو إال أن شـــرح اهللا صـــدر أيب  عل ر: فـــواهللا مـــ فقـــال عمـــ
 272F٢٧٣.) رواه البخاري ومسلمل حىت عرفت أنه احلقبكر للقتا

 
 باب جباية السلطة الزكاة من رواتب املوظفني وقسمها على مستحقيها : -٥٩

يأخذ من أهل الديوان صدقة عمر بن عبد العزيز كان و •
يدفعها ا لهالفطر قبل أن يستلموا خمصصاتم، وخيصم

 273F٢٧٤.لفقراء واملساكنيل
 بيت املال :باب املنع من أخذ املوظف راتبني من  -٦٠

                                                            
 . ٢٠، ومسلم ح رقم  ٧٢٨٤و ٦٠٢٤البخاري ح رقم  ٢٧٣
 صحيح على شرط الشيخني . ٥/٢٩٨ابن سعد  ٢٧٤
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أمر أال يأخذ أحد من العمال عن عمر بن عبد العزيز أنه ( •
يف اخلاصة، فذنه ا يف العامة ورزق ارزق -املوظفني أي  –

ا من مكانني يف اخلاصة والعامة،  ليس ألحد أن يأخذ رزًق
ا فلريجعه ًئ  274F٢٧٥.رواه ابن سعد بذسناد صحيح )ومن أخذ شي

 
صوره كلها وقال تعاىل {يا أيها باب يف حترمي الربا والقضاء ببطالن  -٦١

الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا ... فذن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا 
ورسوله فذن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تللمون وال ُتللمون}، وقال 

 {وأحل اهللا البيع وحرم الربا} :
النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف خطبة جابر بن عبد اهللا أن عن  •

حجة الوداع (أال كل شيء من أمر اجلاهلية موضوع حتت قدمي 
رواه  هاتني، أال وإن كل ربا يف اجلاهلية موضوع، قضى اهللا أن ال ربا)

 P275F٢٧٦.البخاري ومسلم واللفظ له
حسب وتقدمي أهل احلاجة باب يف قسم األموال يف الرعية بالسوية  -٦٢

 :م}حاجتهم وقال تعاىل {كي ال يكون دولة بني األغنياء منك
إذا أتاه الفيء كان النيب صلى اهللا عليه وسلم (عن عوف بن مالك   •

، وأعطى العزب حلا اآلهل املتزوج حلني قسمه يف يومه، فأعطى
 P276F٢٧٧.رواه أبو داود وصححه ابن حبان )واحدا

                                                            
 بذسناد صحيح . ٥/٢٩٤ابن سعد يف الطبقا   ٢٧٥
 واللفظ له. ١٢١٨و ٩٢٨، ومسلم يف صحيحه ح رقم  ٦٨٩و ٦٨٨البخاري يف صحيحه ح رقم  رواه ٢٧٦
 . ٤٨١٦، وابن حبان يف الصحيح ح رقم   ٢٩٥٢رواه أبو داود يف السنن ح رقم  ٢٧٧
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 يف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ساوىوعن عائشة رضي اهللا عنها  •
 العطاء للنساء بني (احلرة واألمة) وكان أبو بكر يقسم للحر والعبد.

 P277F٢٧٨.رواه أبو داود 
قدم على معاوية  زيد بن أسلم أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللاعن  •

رضي اهللا عنه فسأله عن حاجته، فقال (عطاء احملررين، فذين رأيت 
رواه  ين)رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ باحملرر 

 P278F٢٧٩.أبو داود
الكبري ، قسم املال بالسوية بني الناسأبو بكر ي كانو  •

والصغري، واحلر والعبد، والذكر واألنثى، فقال له بعض 
وفيهم أهل سوابق ! إنك ساويت بني الناس الصحابة:
  وفضل؟
(أما ما ذكرمت من السوابق والفضل فذلك شيء ثوابه  فقال

رواه  األسوة فيه خري من األثرة)على اهللا، أما هذا فمعاٌش 
 279F٢٨٠.أبو يوسف يف اخلراج وأبو عبيد يف األموال

انفتح يف خالفته معدن بين سليم، فكان يسوي يف قسمته و  •
بني الناس، بني السابقني األولني واملتأخرين، وبني العبد واحلر، 

 والذكر واألنثى، فلما قيل له: لو فضلت أهل السابقة؟
، ووجب أجرهم عليه، ويوفيهم ذلك يف إمنا أسلموا هللافقال (

 280F٢٨١.) رواه ابن سعد اآلخرة، وإمنا هذه الدنيا بالغ
 

                                                            
 . ٢٩٥٢رواه أبو داود يف السنن ح رقم  ٢٧٨
 . ٢٩٥١رواه أبو داود يف السنن ح رقم  ٢٧٩
 . ٢٧٧وال أليب عبيد ص ، واألم ٤٢اخلراج أليب يوسف ص  ٢٨٠
 . ٣٠٦، من طرق كثرية، والكامل يف التاريخ ٣/٢١٣طبقا  ابن سعد  ٢٨١
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ال  -٦٣ ملــــ اء واألرزاق إذا زاد ا ادة يف العطــــ لزيــــ ال تعــــاىل بــــاب يف ا وقــــ
أمر ــــ نوا إن اهللا  {إن اهللا ي ــــال {وأحســــ بالعــــدل واإلحســــان}، وق

 :حيب احملسنني}، وقال {وال تبخسوا الناس أشياءهم} 
اء مـن بيـت املـال كان أبوو  • ذن زاد  بكر يساوي الناس يف العطـ فـ

ال زادهـــم ملـــ لـــوارد علـــى بيـــت ا ةا ال  ، قالـــت عائشـــ ملـــ (قســـم أيب ا
ا  رة، وأمتهــــ رأة عشــــ ملــــ رة، وا رة، واململــــوك عشــــ فــــأعطى احلــــر عشــــ

رين) رين عشــ اهم عشــ اين فأعطــ ثــ ل ام ا لعــ رة، مث قســم يف ا رواه  عشــ
  281F٢٨٢.ابن سعد 

ة • يــــ نــــاس يف  ويف روا ل ان يســــوِّي بــــني ا لعبــــد،  القســــم:(كــــ ر وا احلــــ
 282F٢٨٣.فيه سواء) والذكر واألنثى، والصغري والكبري؛

ه مث  • نة أيب بكـر وقد فاضل عمر رضي اهللا عنـ تبـاع سـ عـزم علـى ا
لهم علـــــــى  اء، بعـــــــد أن فضـــــــ نـــــــاس يف العطـــــــ ل اواة بـــــــني ا يف املســـــــ

ابقتهم وبالئهــــم، فقــــال نــــاس  ســــ ل ئن بقيــــت ألحلقــــن أســــفل  ا (لــــ
 283F٢٨٤.بأعالهم)

ه:و  • ر  قيــل لــ ال كثــ ا ينبغــيإن املــ وه فيمــ لنــاس حــىت أنفقــ ، بأيــدي ا
ه  وما ال ينبغي، فقال ئـ ا أسـعد بأدا نـ عطـوه، وأ (إمنا هـو حقهـم ُأ

ه  ه، ولكــين قــد علمــت فيــ نهم بأخــذه، فــال حتمــدين عليــ يهم مــ لــ إ
 284F٢٨٥.رواه ابن سعد  فضال وال ينبغي أن أحبسه عنهم)

 

                                                            
 . ٣/١٤٤طبقا  ابن سعد   ٢٨٢
 .٣٠/٣٢٠من طرق كثرية، ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ١٦٠ – ٣/١٥٩ابن سعد   ٢٨٣
 من طريق مالك يف املوطأ . ٣/٢٢٩ابن سعد  ٢٨٤
 . ٢٢٧ - ٣/٢٢٦ابن سعد  ٢٨٥



143 
 

باب يف أن األرض هللا وملك لألمة وليس للسلطة التصرف يف شيء  -٦٤
إال ملصلحة األمة وقال تعاىل {وعد اهللا الذين  من ثرواتا ومعاد�او  منها

 آمنوا منكم وعملوا الصاحلا  ليستخلفنهم يف األرض} :
النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (إن اهللا زوى يل ثوبان عن عن  •

األرض، فرأيت مشارقها ومغاربا، وإن ملك أميت سيبلغ ما زوي يل 
 P285F٢٨٦.رواه مسلم منها)

رضي اهللا عنه قال (ال محى إال هللا ولرسوله، واهللا إ�ا عن عمر  •
لبالدهم، قاتلوا عليها يف اجلاهلية، وعليها أسلموا، ولوال إبل الصدقة، 

 P286F٢٨٧.رواه البخاري ما محيت عليهم من بالدهم شربا)
عن عروة بن الزبري قال (أشهد أن رسول اهللا قضى : أن األرض  •

حيا مواتا فهو أحق با) جاءنا بذا أرض اهللا، والعباد عباد اهللا، ومن أ
) رواه أبو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم الذين جاءونا بالصلوا  عنه

 P287F٢٨٨.داود بذسناد صحيح لغريه
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (إن عادي األرض عن ابن عباس  •

رواه البيهقي بذسناد  هللا ولرسوله مث هي لكم فمن أحيا مواتا فهي له)
 P288F٢٨٩.حسن لغريه

 

                                                            
 . ٢٨٨٩رواه مسلم يف صحيحه ح رقم  ٢٨٦
 . ٣٠٥٩رواه البخاري يف صحيحه ح رقم  ٢٨٧
من طريق  ١/١٢٤بذسناد صحيح إىل عروة، ورواه الطرباين يف املعجم الكبري  ٣٠٧٦أبو داود يف السنن ح رقم  ٢٨٨

يثمي رجاله رجال بذسناد حسن، قال اهل ١٨/٣١٨الزبري بن العوام، وله شاهد من طريق فضالة بن عبيد رواه الطرباين 
 الصحيح.

 بذسناد حسن لغريه. ٦/١٤٣رواه البيهقي يف السنن   ٢٨٩
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ا بــــاب يف وقــــف األرض -٦٥ ة كلهــــ ا  علــــى األمــــ ووضــــع اخلــــراج عليهــــ
ملـــال بيـــت ا ال تعـــاىل  ل اء اهللا {واملنـــع مـــن اإلقطاعيـــا  وقـــ فـــ ا أ مـــ

ه وللرسـ اءوا مـن  ل..و على رسوله من أهـل القـرى فللـ لـذين جـ وا
 : }بعدهم

ر أن • ه اهللا رضــي عمــ ة قــدم عنــ أراد اجلابيــ  بــني األرض قســمة فــ
ه فقــــال املســــلمني ــــ اذ ل ــــل معــــ ا ليكــــونن إذا واهللا( :بــــن جب  مــــ
ره يــوم قســمتها إن نــك! إتكــ ل ار ا يم الريــع صــ يــدي يف العلــ  أ
رأة الواحــد الرجــل ىلإ ذلــك فيصــري يبيــدون مث، القــوم  مث، واملــ
ر  قـوم بعدهم يأيت دا اإلسـالم مـن يسـدون ونآخـ  ال وهـم مسـ

يئا جيــدون انلر، شــ را فــ ار، وآخــرهم أوهلــم يســع أمــ ر فصــ  عمــ
اذ قــول إىل ا معــ اكر بــن جبــل رضــي اهللا عنهمــ بــن عســ ) رواه ا

 289F٢٩٠.يف تاريخ دمشق
تدل قــد و  • ر اســ را عمــ اء اهللا علــى {بآيــا  ســورة احلجــ ا أفــ مــ

ه وللرســـ لـــ لقـــرى فل وله مـــن أهـــل ا اءوا مـــن ل..و رســـ والذين جـــ
لنـاس، فلـم يبـق  قـال عمـر}، بعـدهم ة ا توعبت هـذه اآليـ (اسـ

ه حــق وحــظ) ه فيــ لمني إال لــ ناد  أحــد مــن املســ و داود بذســ بــ أ
 290F٢٩١.حيحص

ال  • ر وقـــ ته هـــذهعمـــ (قـــد أشـــرك اهللا  ملـــن اعـــرتض علـــى سياســـ
مته  و قســ ذا الفــيء، فلــ أتون مــن بعــدكم يف هــ لــذين يــ أي  -ا

بلغن  -على الفاحتني يـ مل يبق ملن بعدكم شيء، ولئن بقيـت ل

                                                            
 . ٢/١٩٤ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ٢٩٠
، وابن جرير الطربي يف ٢٢، واألموال أليب عبيد ص ٢٦، واخلراج أليب يوسف ص  ٢٩٦٦ح  ٣/٣٧٥أبو داود  ٢٩١

 .تفسري ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى بذسناد صحيح
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ه) ه يف وجهــ ذا الفـيء ودمــ يبه مــن هــ نعاء نصـ رواه  الراعـي بصــ
 291F٢٩٢.أبو يوسف يف اخلراج

نهم ال (أما واهللا لئن ا وقال أيض • عشت ألرامل العراق، ألدعـ
 292F٢٩٣.رواه أبو يوسف يف اخلراج يفتقرون إىل أمري بعدي)

ال هلـــم  • لعـــراق مث قـــ راج علـــى أرض ا وقـــد أرســـل مـــن يضـــع اخلـــ
ا ال تطيـق،  ا األرض مـ ا محلتمـ (كيف فعلتما؟ انلرا أن تكونـ
ا كبــري فضــل،  ا فيهــ ة، مــ ه مطيقــ را هــي لــ ا أمــ قــاال: ال محلناهــ

ئن ســـلمين اهللا ت ال: لـــ لعـــراق ال فقـــ عـــاىل ألدعـــن أرامـــل أهـــل ا
 293F٢٩٤.رواه البخاري حيتجن إىل رجل بعدي أبدا)

 
باب يف تقسيم األرض بني مستحقيها بالعدل للسكن والزراعة وقال  -٦٦

 تعاىل {إن األرض هللا}، وقال {إين جاعل يف األرض خليفة} : 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قدم املدينة أقطع الناس الدور،  •

يقال هلم بين زهرة : نكب عنا ابن أم عبد! فقال (فلم  فقال حي
 ابتعثين اهللا إذن؟ إن اهللا ال يقدس أمة ال يؤخذ فيها للضعيف حقه)

 P294F٢٩٥.رواه الشافعي بذسناد صحيح
باب يف منع احملميا  واملنع من استخراج املعادن إذا كان ضررها عاما  -٦٧

 ونفعها خاصا :

                                                            
 . ٤٦و  ٢٤اخلراج أليب يوسف ص  ٢٩٢
 . ٣٧اخلراج أليب يوسف ص  ٢٩٣
 .١٥/٣٥٠، وصحيح ابن حبان  ٣٧٠٠صحيح البخاري ح رقم  ٢٩٤
 بذسناد صحيح. ١٧٤٥رواه الشافعي يف املسند ح رقم  ٢٩٥
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 - احملميا  - األمحاء أمر بذباحةعن عمر بن عبد العزيز أنه ( •
خراج املعادن اليت نفعها خاص ملن تللناس، واملنع من اس

 295F٢٩٦.رواه ابن سعد )وضررها عام على الناس ،استخرجها

 

 :عند الشدةباب يف توزيع فضول األموال على أهل احلاجا   -٦٨
يب صلى اهللا عليه وسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن الن •

له فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له، ومن كان  قال (من كان
له فضل زاد فليعد به على من ال زاد له) فذكر من أصناف املال حىت 

 P296F٢٩٧.) رواه مسلمرأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضل
(لو استقبلت من أمري ما عمر رضي اهللا عنه  قالو •

استدبر  ألخذ  فضول أموال األغنياء فقسمتها على 
 297F٢٩٨.رواه ابن جرير الطربي بذسناد صحيح املهاجرين)فقراء 

 
واملدينني من احلقوق املالية للمرضى والزمىن واألسرى والسجناء باب يف  -٦٩

 :املسلمني وغري املسلمني من مواطين دار اإلسالم
 
د أهــل احلــرية و  • يــ د بــن الول احل خالــ ر صــ  علــى أنــهيف عهــد عمــ

ة مــن  ابته آفــ يخ ضــعف عــن العمــل، أو أصــ ا شــ اآلفــا ، (أميــ
ه،  يـــــ ه يتصـــــدقون عل ـــــ ن ار أهـــــل دي افتقر وصـــــ ـــــ ا ف ـــــ ي ان غن أو كـــــ

ه لـــ ال املســـلمني وعيا ه، وعيـــل مـــن بيـــت مـــ تـــ ا  ،طرحـــت جزي مـــ
                                                            

 . ٥/٢٩٦ابن سعد  ٢٩٦
 . ٤٥١٧رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ٢٩٧
 بذسناد صحيح على شرط الشيخني . ٢/٥٧٩ابن جرير  ٢٩٨
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وا إىل غــــري دار  رة ودار اإلســــالم، فــــذن خرجــــ ام بــــدار اهلجــــ قــــ أ
ة علـــــى  لنفقـــــ رة ودار اإلســـــالم فلـــــيس علـــــى املســـــلمني ا اهلجـــــ

 298F٢٩٩.رواه القاضي أبو يوسف عياهلم)
يأمر بدفع عطاء املساجني يز عمر بن عبد العز كان و  •

299Fإليهم

فكانوا يأخذون نصيبهم شهرا بشهر وكسوة ، ٣٠٠
300Fالشتاء والصيف

وأمر بتفقد أحوال من كان منهم ، ٣٠١
ا، ومن ال  له وال مال، وأن يتعاهدوهم، وأن يوفر  ويلمريًض

301Fهلم ما يصلحهم من الطعام واإلدام

وفرض أهل الديوان ، ٣٠٢
من بيت املال، فأقرهم للزمىن والعجزة كما يفرض لألصحاء 

 302F٣٠٣.عمر على ذلك
وأمر مبفاداة أسارى املسلمني وأهل ذمتهم، رجاًال كانوا أو  •

ا ، أحراًرا كانوا أو عبيًد  303F٣٠٤.نساًء
وكتب إىل أحد عماله:(أما بعد، فانلر أهل الذمة فارفق  •

بم، وإذا كرب الرجل منهم وليس له مال فأنفق عليه، فذن  
 304F٣٠٥.ق عليه)كان له محيم فأمر محيمه فلينف

يـبـن عبـد العزيـز عمر كتب و  • ل أمره أن يقسـم  هإىل وا راق يـ يف العـ
ذن زاد شــيء فليســدد ديــون املــدين مــن  لنــاس أرزاقهــم، فــ علــى ا

                                                            
 . ١٤٤اخلراج أليب يوسف ص  ٢٩٩
 . ٢٧٥و ٥/٢٦٩ابن سعد يف الطبقا   ٣٠٠
 . ٥/٢٥٧ابن سعد يف الطبقا   ٣٠١
 بذسناد صحيح . ٢٩٤و ٥/٢٧٦ابن سعد يف الطبقا   ٣٠٢
 . ٥/٢٩٦ابن سعد  ٣٠٣
 . ٢٧٣و ٥/٢٨٦ابن سعد يف الطبقا   ٣٠٤
 بذسناد صحيح . ٥/٢٩٦ابن سعد يف الطبقا   ٣٠٥
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يــــدفع صــــداق مــــن أراد  ذن زاد شــــيء فل فه، فــــ غــــري ســــرف وال ســــ
لــذين  ة ا ذن زاد شــيء فليســلف أهــل الذمــ ه، فــ ال لــ زواج وال مــ لــ ا

305Fرواه أبو عبيد. .عجزوا عن نفقة أراضيهم واستزراعها

٣٠٦ 
ر بـــن عبـــد العزيـــز كتابـــو  • اة  اكتـــب الزهـــري لعمـــ يل الزكـــ ه تفصـــ فيـــ

لــزمىن تحقها، فــذكر ا زة ،ومــن يســ ر ، والعجــ راء، إىل أن ذكــ والفقــ
بيل بـــن الســـ ه، ا وال أهـــل، فيجعـــل هلـــم مـــأوى  ،ومـــن ال مـــأوى لـــ

ازل معلومـــة ام يف منـــ ا ،وطعـــ بيل أوى إليهـــ بـــن الســـ ا ا ر بـــ  .إذا مـــ
306Fرواه أبو عبيد.

٣٠٧ 

 

 :ة حلقوق األطفاليف وجوب رعاية السلطباب  -٧٠
(إنا نفـرض لكـل مولـود يف اإلسـالم)وكتب إىل عن عمر قال  •

307F) رواه ابن سعد.األمصار بذلك

٣٠٨ 
اد حـاجتهم وقد خصص لألطفال الرضـع رواتـب  • زداد بازديـ تـ

ة  - املولود -للمنفوس  وأعمارهم(وجعل إذا طرحته أمه مائـ
ذذا ب ائتني، فــ ه مــ غ بــ ذذا ترعــرع بلــ ال:درهــم، فــ  لــغ زاده، مث قــ

لئن عشت ألحلقن آخر الناس بأوهلم حىت يكونوا يف العطاء 
 308F٣٠٩.رواه أبو يوسف يف اخلراج وأبو عبيد يف األموال سواء)

                                                            
 . ٢٦٥األموال أليب عبيد ص  ٣٠٦
 . ٥٧٤األموال ص  ٣٠٧
 . ٦٤٣وفتوح البلدان للبالذري ص  ٣/٢٢٨ابن سعد  ٣٠٨
 . ٢٢٧و  ٢٢٦ – ٢٢٥، واألموال أليب عبيد ص ٤٦اخلراج أليب يوسف ص  ٣٠٩
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الوقـــ • ا قـــ اء بعـــده كمـــ احلســـن بـــن علـــي  د عمـــل بـــذلك اخللفـــ
تهل صـارخرضي اهللا عنهما رواه  )ا(جيب سهم املولود إذا اسـ

 309F٣١٠.أبو عبيد
 
 

املواليد وإسقاط الوفيا  يف دواوين اإلحصاء وتسجيل باب  -٧١
 بيت املال وقال تعاىل {وكل شيء أحصيناه كتابا} :

قال (أحصوا يل كم يلفظ  النيب صلى اهللا عليه وسلمحذيفة عن عن  •
 310F٣١١.ومسلم ) رواه البخارياإلسالم

311Fويف رواية (أحصوا يل كل من تلفظ باإلسالم). •

٣١٢ 
يأمرهم  اإىل أهل األمصار كتابعمر بن عبد العزيز كتب  •

فيه أن يكتبوا أمساء مواليدهم ليفرض هلم قسمهم من بيت 
ويف ، املال، ويكتبوا أمساء موتاهم لريفعها من بيت املال

 312F٣١٣.(إمنا هو مالكم نرده عليكم) آخر الكتاب
 

باب يف محاية األموال اخلاصة وعدم مصادرة شيء إال بوجه مشروع  -٧٢
طل}، وقال {وال حيل أن وقال تعاىل {وال تأكلوا أموالكم بينكم بالبا

تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}، وقال {وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا 
 منه شيئا أتأخذونه بتانا وإمثا مبينا} :

                                                            
 رد والدته حّيا.، أي جيب له نصيبه من بيت املال مبج١٣٩األموال أليب عبيد ص  ٣١٠
 . ١٤٩، ومسلم ح رقم  ٢٨٩٥رواه البخاري ح رقم  ٣١١
 . ٤٠٢٩ابن ماجه يف السنن ح رقم   ٣١٢
 عن الواقدي بذسناد صحيح . ٥/٢٦٧ابن سعد يف الطبقا   ٣١٣
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النيب  عن أيب محيد الساعدي أيب حرة عن عمه الرقاشي وعن عن •
 مال امرئ إال بطيب نفس منه) ال (ال حيلصلى اهللا عليه وسلم ق
 313F٣١٤.لغريه عن الرقاشي واللفظ له رواه أمحد بذسناد صحيح

 
باب يف محاية حرية التجارة وحرية السوق وعدم التسعري لغري ضرورة  -٧٣

ومنع االحتكار والغش وقال {وأحل اهللا البيع وحرم الربا}، وقال {يا 
أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن 

كم}، وقال {إال أن تكون جتارة حاضرة تديرو�ا بينكم فال تراض من
جناح عليكم أال تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم}، وقال {أوفوا الكيل وال 
تكونوا من املخسرين. وزنوا بالقسطاس املستقيم. وال تبخسوا الناس 

 أشياءهم وال تعثوا يف األرض مفسدين} :
 يب صلى اهللا عليه وسلمالن عن أيب سعيد اخلدري أن الناس أتوا •

أللقني اهللا من قبل أن ( يشكون إليه غالء السعر، فصعد املنرب فقال
، إمنا البيع عن تراضأعطي أحدا من مال أحد من غري طيب نفس، 

ال تضاغنوا، وال تناجشوا، وال حتاسدوا، وال يسوم الرجل على سوم 
اد اهللا أخيه، وال يبيعن حاضرا لباد، والبيع عن تراض، وكونوا عب

 314F٣١٥.رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ له )إخوانا
النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل أن  عن أنس بن مالك عن •

فقال(إن اهللا هو بعد غالء كان يف املدينة السلع هلم يسعر 
الرازق، وإين ألرجو أن ألقى اهللا  ،الباسط ،القابض ،املسعر

                                                            
عن أيب محيد الساعدي، وصححه األلباين يف  ٥/٤٢٥عن أيب حرة الرقاشي عن عمه، و  ٥/٧٢رواه أمحد  ٣١٤

 . ١٤٥٩اإلرواء رقم 
 . ٤٩٦٧، وابن حبان ح رقم  ٢١٨٥رواه ابن ماجه ح رقم  ٣١٥
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رواه أبو  مال) وليس أحد منكم يطلبين مللمة بدم وال
 315F٣١٦.وابن حبان والرتمذي صححهوابن ماجه داود 

عن تلقي  ى�النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ابن عباس أن  •
(ال تلقوا  الركبان، حىت تصل البضاعة للسوق، وقال

316Fرواه البخاري ومسلم. الركبان، وال يبع حاضر لباد)

٣١٧ 
ال يبعن (عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  •

رواه  دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض)ر لباد، و حاض
 317F٣١٨.مسلم

عن (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم �ى  عن ابن عباس •
 تلقي السلع حىت تبلغ األسواق).

 (�ى عن تلقي البيوع). عن ابن عمر ويف رواية  •
عن تلقي �ى النيب صلى اهللا عليه وسلم (عن أيب هريرة  •

(مسلم.كلها  ارواه اجللب)
318F

٣١٩( 
 )319F٣٢٠(.رواه مسلم وقال أيضا(ال حيتكر إال خاطئ) •

 
 

 حاجة مسئولياتا باب يف أنه ليس للسلطة حق يف مال األمة إال قدر -٧٤
 :وقال تعاىل {وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} 

                                                            
، وقال: احلديث حسن صحيح، وابن ماجه ١٣١٤، والرتمذي ح  ٣٤٥٠و٣٤٥١رواه أبو بو داود يف السنن ح  ٣١٦

 : إسناده على شرط مسلم. ٣/١٤، قال ابن حجر يف التلخيص  ٤٩١٩، وابن حبان ح رقم  ٢٢٠٠قم ح ر 
 . ١٥٢١، ومسلم ح  ٢١٥٠صحيح البخاري ح  ٣١٧
 . ١٥٢٢صحيح مسلم ح  ٣١٨
 . ١٥١٩-١٥١٧صحيح مسلم ح  ٣١٩
 . ١٦٠٥صحيح مسلم ح  ٣٢٠
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عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  •
قال وقد أخذ وبرة من سنام البعري فجعلها بني أصبعيه (أيها الناس 

وأشار بالوبرة بني أصبعيه  –إنه ليس يل من هذا املال شيء، وال هذا 
رواه مالك وأبو داود  إال اخلمس، واخلمس مردود عليكم) –

 P320F٣٢١.احلاكموصححه ابن حبان و 
عن علي رضي اهللا عنه قال (مر  إبل الصدقة على رسول اهللا صلى  •

اهللا عليه وسلم، فأهوى بيده فأخذ وبرة من جنب بعري، فقال : ما 
 P321F٣٢٢.رواه أمحد أنا بأحق بذه الوبرة من رجل من املسلمني)

 باب يف عفاف اإلمام عن مال األمة وعدم توريثه شيئا من املال : -٧٥
ث رضي اهللا عنه قال (ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عن عمرو بن احلار  •

عليه وسلم دينارا، وال درمها، وال عبدا، وال أمة، إال بغلته البيضاء، 
 P322F٣٢٣.رواه البخاري وسالحه، وأرضا جعلها صدقة)

عن عائشة رضي اهللا عنها قالت (تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه  •
رواه  شعري)وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثني صاعا من 

 P323F٣٢٤.البخاري
وعن أيب بكر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (إنا ال  •

P324Fنورث ما تركناه صدقة).

٣٢٥ 

                                                            
، ١١/١٩٣حسن، وصححه ابن حبان  بذسناد ٢٦٩٤، وأبو داود يف السنن ح رقم ٢/٤٥٨رواه مالك يف املوطأ  ٣٢١

 ، من حديث عبادة بن الصامت. ٣/٥١واحلاكم 
 . ١/٨٨رواه أمحد يف املسند  ٣٢٢
 . ٤٤٦١رواه البخاري يف الصحيح ح رقم   ٣٢٣
 . ٤٤٦٧رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٣٢٤
 . ١٣٨٠، ومسلم ح رقم  ٣٩٩٨رواه البخاري ح رقم  ٣٢٥
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ه علــى  -٧٦ ذن مل تــف فديونــ ه فــ ام مــن تركتــ داد ديــون اإلمــ بــاب يف ســ
 أهله :

 هحضرتعمر رضي اهللا عنه حني عمرو بن ميمون أن عن  •
لبيت املال، وكانت  اهللا أن يسدد ديونه الوفاة أوصى ابنه عبد

اهللا بن عمر، انلر ما  (يا عبد مثانني ألف درهم، قالستة و 
إن  فحسبوه فوجدوه ستة ومثانني ألفا، قال:، علي من الدين

وىف له مال آل اخلطاب فأده من أمواهلم، وإال فسل يف بين 
عدي بن كعب، فذن مل تف أمواهلم فسل يف قريش وال تعدهم 

325Fرواه البخاري. هذا املال)إىل غريهم، فأدِّ عين 

٣٢٦ 
 

 باب يف قدر ما تفرضه األمة لإلمام من بيت املال : -٧٧
اءعــن  • ا( قــال الســائب بــن عطــ ر أبــو اســتخلف ملــ  أصــبح بكــ

ا يتجـر أثـواب رقبته وعلى ،السوق إىل غاديا ه، بـ  عمـر فلقيـ
بــو اخلطــاب بــن يـــدة وأ ه فقــاال اجلــراح بــن عب يــن :لـــ ا تريــد أ  يـــ

 وليـت وقـد ماذا تصنع قاال! السوق :قال؟ اهللا رسول خليفة
ر يــن فمــن قــال ؟املســلمني أمــ ه قــاال ؟عيــايل أطعــم أ  انطلــق لــ
يئا لـك نقـرض حىت انطلق، شـ ا فـ وافف ،معهمـ ه رضـ  يـوم كـل لـ
اة شــــــطر ناد صــــــحيح إىل  كســــــوة)و  شــــــ ــــــن ســــــعد بذســــــ ب رواه ا
 326F٣٢٧.عطاء

                                                            
 واللفظ له . ٣٧٠٠ح  ٧/٦٠بذسناد صحيح ، والبخاري مع الفتح  ٣/٢٥٧ابن سعد  ٣٢٦
بذسناد صحيح عن عطاء بن السائب، ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ٣/١٣٧طبقا  ابن سعد  ٣٢٧

٣٠/٣٢١. 
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ال أصـــحاب  عـــن محيـــد بـــن هـــالل قـــال • ر قـــ ـــو بكـــ ب ا ويل أ (ملـــ
لم ه وســـ يـــ لى اهللا عل ة رســـول اهللا  رســـول اهللا صـــ وا خلليفـــ (افرضـــ

الوا: ه، قـــ يـــ ا يغن رداه ! نعـــم مـــ ه -بـــ ا  - أي لباســـ إذا أخلقهمـــ
ره  ا، وظهـــ ه -وضـــعهما وأخـــذ مثلهمـــ تـــ ب افر،  - أي دا إذا ســـ

ســـتخلف ان ينفـــق قبـــل أن ُي ا كـــ ه كمـــ ه علـــى أهلـــ ال ، ونفقتـــ قـــ
ر: و بكــ بــ ناد صــحيح إىل محيــد  رضــيت) أ عد بذســ بــن ســ رواه ا
 327F٣٢٨.بن هالل

بـــن  افظ ا ال احلـــ ه قـــ ر فـــرض لـــ بـــو بكـــ ه أ ان يتناولـــ لـــذي كـــ لقـــدر ا حجر(ا
لـــــه  ناد مرســـــل رجا بـــــن ســـــعد بذســـــ باتفـــــاق مـــــن الصـــــحابة، فقـــــد روى ا

ال: ،ثقــا  ه  قــ ا إىل الســوق، فلقيــ بح غاديــ ر أصــ و بكــ بــ تخلف أ ا اســ ملــ
د  ذا وقــ نع هــ اال:كيف تصــ راح فقــ دة بــن اجلــ و عبيــ بــ ر بــن اخلطــاب وأ عمـ

 وليت أمر املسلمني؟

  فقال:فمن أين أطعم عيايل؟

 328F٣٢٩.نفرض لك، ففرضوا له كل يوم شطر شاة) فقالوا:

 329F٣٣٠.(فكان أول وال فرضت له رعيته نفقته)قال ابن األثري 

ثـــاين  ل ة ا وا للخليفـــ لـــذين فرضـــ نهم هـــم ا ا أن الصـــحابة رضـــي اهللا عـــ كمـــ
ر بــن اخلطــاب ال،  ،عمــ ملــ ه مــن بيــت ا ا حيــل لــ ارهم فيمــ بعــد أن استشــ

 330F٣٣١.وقدر حاجته، فأمجعوا على أن يأخذ قو  يومه
                                                            

بذسناد صحيح عن محيد بن هالل، ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ٣/١٣٧طبقا  ابن سعد  ٣٢٨
٣٠/٣٢١. 

 .٢٠٧٠فتح الباري ح  ٣٢٩
 . ٣٠٦الكامل يف التاريخ ص  ٣٣٠
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 باب يف كيف تقدر األمة حاجة اإلمام :  -٧٨
وا  • ا فرضــ ه، كمــ ا بقــدر حاجتــ بــ ت ر را فقــد فــرض الصــحابة لعمــ

ر مــن قبـــل، ،  ه مـــن أليب بكــ ا حيـــل لــ ارهم فيمــ بعــد أن استشـــ
ال، فــــــأمجعوا علــــــى  ملــــــ يــــــت ا ه وقــــــدر (ب أن يأخــــــذ قــــــو  يومــــــ

 331F٣٣٢.) رواه ابن سعدحاجته
ة • ـــــ ي ال هلـــــم: ويف روا ـــــاس فقـــــ ن ل ر ا غلتموين  (مجـــــع عمـــــ قـــــد شـــــ ل

ال؟ ذا املــ ه حيــل يل مــن هــ نــ اذا تــرون أ أمركم، فمــ ال علــي  بــ فقــ
ا أصـ رضي اهللا عنه: لح مـ املعروف، لـيس لحك وأصـ عيالـك بـ

ال غــريه ذا املــ ال القــوم:، لــك مــن هــ ال علــي) فقــ ا قــ  القــول مــ
 332F٣٣٣.رواه الطربي

أل • ة: وهوقد سـ بح خليفـ ال  بعـد أن أصـ ه مـن بيـت مـ ا حيـل لـ مـ
ال تاء وحلــــة يف  املســــلمني؟ فقــــ ا (حلــــة يف الشــــ الصــــيف، ومــــ

ر، وقـــويت وقـــو  أهلـــي كقـــو  رجـــل مـــن  ه وأعتمـــ يـــ أحـــج عل
ا بعــــد رجــــل مــــن  نــــ أفقرهم، مث أ قــــريش، لــــيس بأغنــــاهم وال بــــ

ابم) ا أصـــــــ يبين مـــــــ ناد  املســـــــلمني يصـــــــ ـــــــن ســـــــعد بذســـــــ ب رواه ا
 333F٣٣٤.صحيح

 

                                                                                                                                                                          
 .٢٣٤ – ٣/٢٣٣ابن سعد   ٣٣١
 . ٢٣٤ – ٣/٢٣٣طبقا  ابن سعد   ٣٣٢
 من رواية املؤرخ سيف بن عمر عن حممد بن إسحاق بذسناد على شرط الشيخني . ٢/٤٥٢ابن جرير الطربي  ٣٣٣
 . ٢٨١بذسناد صحيح، واألموال أليب عبيد ص  ٣/٢٠٩ابن سعد  ٣٣٤
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ال مــــن أحــــد وأن اجلميــــع  -٧٩ ملــــ يــــت ا ب ه ال أحــــد أحــــق ب نــــ بــــاب يف أ
 شركاء فيه حبسب استحقاقهم :

العــن  • ر  كــان  مالــك بــن أوس قــ ان ثــالث عمــ حيلــف علــى أميــ
ا بـأحق  (واهللا يقول نـ ما أحد أحق بذا املال من أحد، وما أ

ا مـن أحـد مـن املسـلمني إال ولـه يف هـذا  به من أحـد، واهللا مـ
نعاء ، املال نصيب واهللا لئن بقيت هلم ليأتني الراعي جببـل صـ

ه من هذا املال وهو يرعى مكانه)  334F٣٣٥.حّل
(والذي ال إله إال هو، ما من أحـد مـن  كان يقولويف رواية   •

ه أو  عطيـ ذا املـال حــق ُأ لنـاس  إال لـه يف هــ د  أا ا أحــ ه، ومـ منعــ
أحق به من أحد، وما أنا فيه إال كأحدهم، واهللا لئن بقيـت 
ه) ذا املـال وهـو مكانـ ه مـن هـ  ليأتني الراعي جببل صنعاء حلـ

 335F٣٣٦.رواه أمحد بذسناد صحيح
ر كتـــــــب إىل • لنهـــــــدي أن عمـــــــ ان ا ه  عـــــــن أيب عثمـــــــ يـــــــ ل علـــــــى وا

ان  ه لــيس مــن كــدك، وال مــن  آذربيجــ نــ ة بــن فرقــد! إ بــ ا عت (يــ
ا  اهلم ممـ كد أبيك، وال من كد أمك، فأشبع املسلمني يف رحـ
نعم وزي أهــــل الشـــــرك  تـــــ ل يــــاكم وا لـــــك، وإ بع منــــه يف رحا تشــــ

 336F٣٣٧.رواه مسلم ولبوس احلرير)
 

 باب يف أوجه االستحقاق من بيت املال : -٨٠

                                                            
 . ٢٩٥٠وقال أمحد شاكر : إسناده صحيح ، وأبو داود ، ح رقم  ١/٤٢رواه أمحد  ٣٣٥
 . ٣/٢٢٧ابن سعد  ٣٣٦
 .٢٠٦٩مسلم يف صحيحه ح  ٣٣٧



157 
 

بأحق بذا الفيء مـنكم،  عن عمر رضي اهللا عنه قال(ما أنا •
وما أحد أحق به من أحد، فالرجل وبالؤه، والرجل وعياله، 

 337F٣٣٨.رواه أبو داود وأمحد بذسناد صحيح والرجل وحاجته)
ال ( • ه قـــ ة عنـــ يـــ ه إال أحـــد املســـلمني مـــن مـــاويف روا ذا يف ولـــ  هـــ

فــــ ل ه حنــــن مث، حــــق يءا يـــــ ا علــــى بعــــد ف نــــ  اهللا كتـــــاب يف منازل
ه اهللا صــــــلى اهللا رســــــول وقســــــم يــــــ ه الرجــــــل:وســــــلم عل ، وقدمــــــ
ه والرجــــــل، وبــــــالؤه والرجــــــل لــــــ ه والرجــــــل، وعيا  وإن، وحاجتــــــ
ا أخـــوف ا حمـــذف أمحـــر علـــيكم أخـــاف مـــ ه حيكـــم القفـــ  لنفســـ
ه ويقســم، حبكــم وللنــاس حبكــم ، قســما وللنــاس قســما لنفســ
يــــأتني نفســــي ســــلمت لــــئن واهللا نعاء جببــــل وهــــو الراعــــي ل  صــــ
ابن عساكر مـن طريـق  رواه )غنمه يف وهو اهللا ءيف من حله

 338F٣٣٩.حممد بن إسحاق بذسناد صحيح إىل عمر

ا بـالء وجهـد وعمـل  باب، إمـ فجعل االستحقاق بواحد مـن هـذه األسـ
ال يعــوهلم فيأخــذ مــن  ال، أو عيــ ه مــن بيــت املــ ه العامــل مالــ تحق بــ يســ
ه مـــن بيـــت  ر يســـتحق بـــ ة وفقـــ ه، أو حاجـــ لـــ ال بقـــدر عـــدد عيا ملـــ بيـــت ا

 املال ما يسد به حاجته.

راض اإلمام من بيت املال وسداده له واستقالل أمني باب استق -٨١
 بيت املال يف سلطته:

ان  • ر كـــ ذذا أخـــذ عمـــ ال، فـــ ملـــ تقرض مـــن بيـــت ا إذا احتـــاج اســـ
 339F٣٤٠.عطاءه قبض الدين الذي عليه لبيت املال

                                                            
 ، بذسناد حسن صحيح.  ٢٩٥٠، وأبو داود ح ١/٤٢رواه أمحد يف املسند ٣٣٨
 بذسناد حسن صحيح. ٤٤/٢٣٨ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ٣٣٩
 . ٢٨١، واألموال أليب عبيد ص  بذسناد صحيح ٣/٢٠٩ابن سعد  ٣٤٠
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ران  • اجا إذا كـــان(عـــن عمـــ تـــى  حتـــ يـــت صـــاحب إىلأ ملـــال ب  ا
ه ا، فاستقرضــ رأ فرمبــ ه عســ اه املــال بيــت صــاحب فيأتيــ  يتقاضــ
ه  - عمر له فيحتال، فيلزمه  -أي حييله على مـن يسـدد عنـ
 340F٣٤١.ابن سعد )فقضاه عطاؤه خرج ورمبا

ان و  • ر كــــ لـــــي  يقــــولعمــــ ثلكم؟ مث لــــي ومــــ ا مث (هــــل تــــدرون مــــ
نهم،  افروا فـــدفعوا نفقـــاتم إىل رجـــل مـــ ثلكم مثـــل قـــوم ســـ ومـــ

 أنفق علينا، فهل حيل له أن يستأثر منها بشـيء؟ فقالوا له:
341F).فكذلك مثلي ومثلكم قال: املؤمنني.ال يا أمري  قالوا:

٣٤٢ 
ر عــن • أ مــوىل عمــ ر عــن يرفــ ذا  قــال عمــ (أنزلــت نفســي مــن هــ

تعففت، وإن  تغنيت اســـــــــ يم، إن اســـــــــ تـــــــــ ي ل ة ويل ا ال منزلـــــــــ ملـــــــــ ا
ة(فذذا أيســـــــــــر   يـــــــــــ املعروف)، ويف روا احتجـــــــــــت أكلـــــــــــت بـــــــــــ

342Fرددته).

٣٤٣ 
 

ا وعـــــــدم  -٨٢ بـــــــاب يف صـــــــرف األمـــــــوال علـــــــى مســـــــتحقيها يف وقتهـــــــ
 رهم هلا:تأخريها أو حبسها خشية تبذي

ة بــن خالــد قــدم • ر علــى العــذري عرفطــ أله عمــ ا فســ  وراءه عمــ
ا(فقـال ألون ورائــي مــن تركـت املــؤمنني أمــري يــ  يزيــد أن اهللا يســ
ارهم مــن عمــرك يف ا، أعمــ ية أحــد وطــئ مــ اؤه إال القادســ  عطــ

رة مخـــس أو ألفـــان ة عشـــ ئـــ ا، ما  أحلـــق إال يولـــد مولـــود مـــن ومـــ
ة علــى ريبني مائــ را شــهر كــل وجــ ا، أنثــى أو كــان ذكــ  يبلــغ ومــ

                                                            
 بذسناد صحيح. ٤٤/٣٤٥ابن سعد املصدر السابق ، وابن عساكر يف تاريخ دمشق  ٣٤١
 . ٢٨١بذسناد صحيح ، واألموال أليب عبيد ص  ٣/٢٠٩ابن سعد  ٣٤٢
، وقال ابن كثري  ٣٥٤و ٦/٤، والبيهقي يف السنن  ٦/٤٦٠، وابن أيب شيبة يف املصنف  ٣/٢٧٦رواه ابن سعد  ٣٤٣

 من سورة النساء . ٦إسناد صحيح ، كما يف تفسريه آية 
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ذذا، ستمائة أو مخسمائة على أحلق إال ذكر  له ذا خـرج فـ  هـ
يــــت ألهــــل نهم ب ام يأكــــل مــــن مــــ نهم الطعــــ  يأكــــل ال مــــن ومــــ
ام ا الطعـــــ ه ظنـــــك فمـــــ ـــــ ه؟ ب ـــــ ن ا هقـــــلينف فذ ا ينبغـــــي فيمـــــ  ال ومـــــ
تعان فـــاهللا( عمـــر قـــال !)ينبغـــي ا املســـ ، أعطـــوه حقهـــم هـــو إمنـــ
ه عليه حتمدين فال، بأخذه منهم إليهم بأدائه أسعد وأنا  فذنـ
ا اخلطــاب مــال مــن كــان لــو وه مــ  علمــت قــد ولكــين، أعطيتمــ
ه أن ـــ ه أن ينبغـــي وال فضـــال في نهم أحبســـ ا وحيـــك فـــذين، عـــ  يـــ

لــــد ة بــــن خا لــــيكم أن علــــيكم أخــــاف عرفطــــ  ال والة بعــــدي ي
اء يعــد ذن، مــاال زمــا�م يف العطــ نهم أحــد بقــي فـــ  أحـــد أو مــ
ه فيتكئــون اعتقــدوه قــد يءشــ هلــم كــان ولــده مــن رواه  )عليــ

 343F٣٤٤.ابن سعد
ر كتــبو  • ة إىل عمــ لنــاس أعــط أن( حذيفــ تهم ا  وأرزاقهــم أعطيــ

 اقسـمه، عمـر آلل وال لعمـر هو ليس، عليهم اهللا أفاء الذي
 344F٣٤٥.رواه ابن سعد )بينهم

 
 باب إذا قصر ما فرضته األمة لإلمام عن حاجته : -٨٣

روعــن  • ه عــن ميمــون بــن عمــ بيــ ا( قــال أ ر أبــو اســتخلف ملــ  بكــ
وا ه جعلــ نة  - ألفــني لــ ا يف الســ  فــذن زيــدوين فقــال -أي درمهــ
غلتموين وقــــــــد ،عيــــــــاال يل ارة عــــــــن شــــــــ زادوه قــــــــال! التجــــــــ  فــــــــ

 345F٣٤٦.رواه ابن سعد ة)مخسمائ
                                                            

 .٤٤/٣٥٤، ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ٣/٢٩٨ابن سعد  ٣٤٤
 .٤٤/٣٥٤ ، ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق٣/٢٩٨ابن سعد  ٣٤٥
بذسناد صحيح عن ميمون بن مهران، ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ٣/١٣٧طبقا  ابن سعد  ٣٤٦

٣٠/٣٢١. 
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 باب رد ما زاد عن حاجة اإلمام إىل بيت املال : -٨٤

ستة آالف درهم يف آخر أمره الصحابة أليب بكر  فقد فرض •
 املـال يف السنة، فلما حضرته الوفاة أمر برد الزائد عنده مـن

) لقـد أتعـب مـن بعـده ( إىل بيت مال املسلمني، فقـال عمـر
 346F٣٤٧.رواه ابن سعد بذسناد صحيح

ة • ـــــ ي ه،  ويف روا ـــــ ي ـــــذي مـــــا  ف ل ه ا ـــــو بكـــــر مرضـــــ ب ا مـــــرض أ (ملـــــ
ارة ايل منــذ دخلــت اإلمــ ا زاد يف مــ ال:انلروا مــ ه  ،قــ ابعثوا بــ فــ

 347F٣٤٨.رواه ابن سعد إىل اخلليفة من بعدي)
ا علـــى أن أوفـــ • ال املســـلمني، ويف رواية(لقـــد كنـــت حريصـــ ر مـــ

ان  ا كـ فانلروا ما زاد...فما كان عنده دينار، وال درهـم، ومـ
348Fإال خادم ولقحة وحملب).

٣٤٩ 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 رواه ابن سعد وابن املنذر بذسناد صحيح. ٢٠٧٠من طرق، وقال احلافظ يف الفتح ح  ٣/١٣٩طبقا  ابن سعد  ٣٤٧
 من طرق كثرية بنحوه، وكلها صحيحة. بذسناد صحيح على شرط الشيخني، ورواه  ٣/١٤٣طبقا  ابن سعد ٣٤٨
 . ٢٠٧٠فتح الباري ح  ٣٤٩
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 الفصل اخلامس : السنن احلقوقية والقضائية العامة :    

وال جرمية وال  وق اإلنسان أو تعذيبه ووجوب محايتهحترمي انتهاك حقباب  -٨٥
وقال تعاىل {ولقد كرمنا بين آدم} وقال {من قتل نفسا  عقوبة إال بنص

بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا 
 :، وقال {وكل شيء فصلناه تفصيال}أحيا الناس مجيعا}

خطبة حجة الوداع املتواترة عن النيب صلى اهللا عليه جاء يف  •
والكم وأع مـــــ اءكم وأ ا(إن دمـــــ لم وفيهـــــ راضـــــكم وأبشـــــاركم وســـــ

رام) يكم حــ لم علــ اري ومســ رة رواه البخــ ، مــن حــديث أيب بكــ
 349F٣٥٠.واللفظ للبخاري

ر املــؤمن محــى إال يف حــد   اري كتــاب (ظهــ ه البخــ وبــوب عليــ
 350F٣٥١.أو حق)

عود • لى اهللا  عــن عبــد اهللا بــن مســ لنــيب صــ ه عــن ا رضــي اهللا عنــ
لم (ال  ه وســـــ ـــــ ي ـــــالث عل لم إال بذحـــــدى ث مـــــرئ مســـــ حيـــــل دم ا
النفس نفس بــــــ لــــــ ه املفــــــارق ، ا نــــــ ارك لدي تــــــ ل لــــــزاين، وا يــــــب ا ث ل وا

351F} رواه البخاري ومسلم.للجماعة

٣٥٢ 
عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال (صــنفان مــن أهــل عــن أيب هريــرة  •

 النار مل أرمها، قـوم معهـم سـياط كأذنـاب البقـر يضـربون بـا النـاس ..)
 P352F٣٥٣.رواه مسلم

                                                            
 .١٦٧٩اخلطبة أيام مىن، ومسلم ح  ١٣٢، وانلر كتاب احلج باب  ٧٠٧٨رواه البخاري ح  ٣٥٠
 . ٩احلدود باب  ٦٧٨٥البخاري ح  ٣٥١
 . ١٦٧٦، ومسلم ح رقم  ٦٨٧٨رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٣٥٢
 . ٧١٩٦ – ٧١٩٤رواه مسلم يف صحيحه ح رقم  ٣٥٣
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لمعـــن  • ه وســـ يـــ لى اهللا عل نـــيب صـــ ل ال  ا (لقـــد شـــهد  يف دار قـــ
نعم،  لــ ر ا ه محــ ا أحــب أن يل بــ ا، مــ عبــد اهللا بــن جــدعان حلفــ
الفوا أن يـردوا الفضـول  ولو أدعى به يف اإلسالم ألجبـت، حتـ

ا، وأال يغــــزو ظــــامل مللومــــ ــــى أهلهــــ لبيهقــــي وهــــو  ا)عل رواه ا
 353F٣٥٤.صحيح لغريه

ويف الصحيحن (ال عقوبة فوق عشر ضربا  إال يف حد مـن  •
354Fحدود اهللا).

٣٥٥ 
ه أو قــــال و  • ه إن أجعتـــــ أمون علـــــى نفســـــ ر(ليس الرجـــــل مبــــ عمـــــ

ا مل يفعـــــل) ه مبـــــ ر علـــــى نفســـــ ته أن يقـــــ ه أو حبســـــ بـــــو  أخفتـــــ أ
 355F٣٥٦.يوسف يف اخلراج بذسناد صحيح

ه أو  • ه إن أجعتـــ ال(ليس الرجـــل بـــأمني علـــى نفســـ ة قـــ يـــ ويف روا
 356F٣٥٧.ابن أيب شيبة بذسناد صحيح أخفته أو حبسته)

ر قــال • إال أن محــى ال حتــل ألحــد  (ظهــور املســلمني وعــن عمــ
 357F٣٥٨.حد) خيرجها أو جيرها

بال فرق يف اجلنس واللون والعرق  العدل واملساواة بني الناسوجوب باب  -٨٦
وقال تعاىل {قل أمر ريب بالقسط}، وقال {إن اهللا يأمر بالعدل   والثروة

واإلحسان}، وقال {ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل 

                                                            
 – ٢/٢٧٠بذسناد صحيح مرسال، وهو صحيح بشواهده، وانلر البداية والنهاية  ٦/٣٦٧احلديث رواه البيهقي  ٣٥٤

٢٧١. 
 . ١٧٠٨، ومسلم رقم  ٦٤٥٧صحيح البخاري رقم  ٣٥٥
 بذسناد صحيح عن عمر . ١٧٥اخلراج للقاضي أيب يوسف  ٣٥٦
 ، بذسناد صحيح عن عمر .٢٣٦٦لكبري رقم ، والبخاري يف التاريخ ا٥/٤٩٣ابن أيب شيبة يف املصنف  ٣٥٧
 بذسناد حسن صحيح. ٧/٤١٣رواه عبد الرزاق يف املصنف  ٣٥٨
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خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب املقسطني}، 
 :وقال {إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا} 

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (ال فضل لعريب على أعجمي، وال  •
 P358F٣٥٩.رواه أمحد بذسناد صحيح ألبيض على أسود، إال بالتقوى)

عن النيب صلى اهللا عليه قال (إن اهللا ال ينلر إىل صوركم  عن أيب هريرة •
 P359F٣٦٠.رواه مسلم وأموالكم، وإمنا ينلر إىل قلوبكم وأعمالكم)

 
وقال  باب يف وجوب العدل وحترمي الللم وإقامة احلكم على اجلميع -٨٧

تعاىل {إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع 
معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط}، ، وقال {وأنزلنا اهلوى}

 : وقال {وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل}
النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا جل جالله متيم الداري عن عن  •

(يا عبادي إين حرمت الللم على نفسي، وجعلته بينكم حمرما، قال 
 P360F٣٦١.رواه مسلم فال تلاملوا)

 صلى اهللا عليه وسلم قال له حني أراد أن عن أسامة بن زيد أن النيب •
(أتشفع يف حد من حدود اهللا؟ يشفع يف املرأة القرشية اليت سرقت 

واهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها، إمنا أهلك من  
كان قبلكم أ�م إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم 

 P361F٣٦٢.رواه البخاري ومسلم الضعيف أقاموا عليه احلد)
 

                                                            
 بذسناد صحيح . ٥/٤١١رواه أمحد يف املسند  ٣٥٩
 . ٢٥٦٤رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ٣٦٠
 . ٢٥٧٧رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ٣٦١
 . ١٦٨٨ه ح رقم ، ومسلم يف صحيح ٤٣٠٤و ٢٦٤٨رواه البخاري يف صحيحه ح رقم  ٣٦٢
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سواء أمام القضاء  األصل يف اإلنسانية احلرية وأن اجلميع باب يف كون -٨٨
وقال تعاىل {ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من 

 :الطيبا  وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال} 
حني  -عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن عمر بن اخلطاب قال  •

ضرب ابن عمرو بن العاص القبطي املصري فأمره بالقصاص منه 
رواه  (مىت استعبدمت الناس وقد ولدتم أمهاتم أحرارا) –فاقتص منه 

 P362F٣٦٣.ابن عبد احلكم يف فتوح مصر بذسناد صحيح
  

وقال باب إقامة السلطة القصاص على عماهلا وقصاص اإلمام من نفسه  -٨٩
، وقال تعاىل {كتب عليكم تعاىل {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب}

 :القصاص} 
عن عمر رضي اهللا عنه قال (إين مل أبعث عليكم عمايل ليضربوا  •

أبشاركم، وال ليأخذوا أموالكم، فمن فعل ذلك به، فلريفعه إيل أقصه 
منه)، فقال عمرو بن العاص : أرأيت إن أدب رجل بعض رعيته 
أتقصه منه؟ فقال عمر (أي والذي نفسي بيده، أال أقصه منه، وقد 

رواه أبو  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقص من نفسه؟!)
 P363F٣٦٤.داود وهو صحيح لغريه

 فائدة :

                                                            
 بذسناد صحيح . ١٦٧رواه ابن عبد احلكم يف كتابه فتوح مصر ص  ٣٦٣
 . ٤٥٣٧رواه أبو داود يف السنن ح رقم  ٣٦٤
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 فذنه الناس على هب فجار جور من اإلمام تعمد ما( مالكاإلمام  قال
 وعمر بكر وأبو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أقاد وقد، منه يقاد
364F).أنفسهم من

٣٦٥ 

 

على باب يف تساوي حقوق املواطنة للجميع وأن هلم ذمة اهللا ورسوله  -٩٠
 ال فرق بني ذكر وأنثى ومسلم وغري مسلم دمائهم وأمواهلم وأعراضهم

 :وأن للمؤمنني ذمة اهللا ورسوله باإلميان ولغريهم ذمة اهللا ورسوله باألمان
 
عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (ذمة  •

املسلمني واحدة، ويسعى با أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة 
 P365F٣٦٦.رواه البخاري اهللا، ال يقبل منه صرفا وال عدال)

ن تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويف رواية (املسلمو  •
رواه أبو داود  ويسعى بذمتهم أدناهم، وجيري عليهم أقصاهم)

P366F٣٦٧.والنسائي بذسناد صحيح
P  

(إمنا النساء شقائق  النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعائشة عن عن  •
 P367F٣٦٨.رواه أبو داود والرتمذي وحسنه الرجال)

عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  •
قال(من صلى صالتنا، واستقبل قبلتنا، فذلك املسلم، 

                                                            
 . ٤/٥١٩املدونة لإلمام مالك  ٣٦٥
 .٣١٧٩و ٣١٧٢رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٣٦٦
 . ٤٧٣٨، والنسائي يف السنن ح رقم  ٤٥٣١و ٤٥٣٠رواه أبو داود يف السنن ح رقم  ٣٦٧
 ، وإسناده حسن. ١١٣، والرتمذي يف اجلامع ح رقم  ٢٣٦رواه أبو داود يف السنن ح رقم  ٣٦٨
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رواه  الذي له ذمة اهللا ورسوله، فال ختفروا اهللا يف ذمته)
 368F٣٦٩.البخاري

كتاب النيب إىل مهذان وأهل اليمن(إنكم إن شهدمت أن ويف  •
م الصالة، وآتيتم ال إله إال اهللا، أن حممدا رسول اهللا، وأقمت

الزكاة، فذن لكم ذمة اهللا وذمة رسوله على دمائكم وعلى 
 أموالكم وعلى أرضكم، غري مللومني وال مضيق عليكم)

 369F٣٧٠.رواه ابن أيب شيبة بذسناد حسن
(من قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعبد اهللا بن عمرو عن عن  •

370Fرواه البخاري. معاهدا مل جيد رائحة اجلنة)

٣٧١  
لفظ (من قتل معاهدا له ذمة اهللا ورسوله، فقد أخفر ويف  •

(رواه الرتمذي وصححه. ذمة اهللا، ال يرح رائحة اجلنة)
371F

٣٧٢( 
 كلفه و، أانتقصه و، أمعاهدا ظلم من أالويف حديث آخر( •

 فأنا، منه نفس طيب بغري شيئا منه أخذ أو، طاقته فوق
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وأشار، القيامة يوم حجيجه
 وذمة اهللا ذمة له معاهدا قتل ومن أال، صدره إىل بأصبعه
 372F٣٧٣.أبو داود بذسناد صحيح)اجلنة ريح عليه اهللا حرم رسوله

 
 

                                                            
 .٣٨٤صحيح البخاري ط البغا رقم  ٣٦٩
 وإسناده حسن. ١٧/٥٠، و الطرباين يف املعجم الكبري ٧/٣٤٧ابن أيب شيبة يف املصنف  ٣٧٠
 . ٢٩٩٥صحيح البخاري رقم  ٣٧١
 وقال : حديث حسن صحيح. ١٤٠٣الرتمذي يف اجلامع الصحيح رقم  ٣٧٢
 ، بذسناد صحيح. ٩/٢٠٥، و البيهقي يف السنن ٣٠٥٢أبو داود يف السنن رقم  ٣٧٣
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وقال تعاىل   التعرض لغري املقاتلنيميمحاية حقوق أهل احلرب وحتر باب يف  -٩١
{وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب 
املعتدين}، وقال تعاىل {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 

 : وأسريا}
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا جهز عن بريدة بن احلصيب و  •

، وال  تغدرواجيشا أوصاهم فقال (اغزوا يف سبيل اهللا، ال تغلوا، وال
P373Fرواه مسلم. )متثلوا، وال تقتلوا وليدا

٣٧٤ 
(ال تقتلوا شيخا  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف رواية عن أنس  •

 )، وأحسنوا إن اهللا حيب احملسننيفانيا، وال طفال صغريا، وال امرأة
 P374F٣٧٥.رواه أبو داود

 
{فمن وقال تعاىل باب يف معاملة رعايا الدول األخرى بالعدل واملثل  -٩٢

اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم}، وقال {وآتوهم ما 
أنفقوا.... واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم اهللا حيكم 
بينكم واهللا عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار 

ي أنتم به فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا اهللا الذ
 :مؤمنون}، وقال {إن اهللا يأمر بالعدل}

أي نأخذ ضريبة  - نعشر كنا( قال حدير بن زيادعن  •
 وال معاهدا نعشر وال، اخلطاب بن عمر إمارة يف -العشر 
 أهل جتار قال؟ تعشرون كنتم فمن له فقلت قال، مسلما
 حدير بن زياد وكان قال. أتيناهم إذا يعشروننا كما احلرب

                                                            
 . ١٧٣١رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ٣٧٤
 . ٢٦١٤رواه أبو داود يف السنن ح رقم   ٣٧٥
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رواه عبد الرزاق بذسناد  )اخلطاب بن لعمر عامال
 375F٣٧٦.صحيح

كم تأمرنا نأخذ (عن أيب جملز عن عثمان بن حنيف أنه سأل عمر  •
من جتار أهل احلرب؟ قال كم يأخذون منكم إذا أتيتم بالدهم؟ قالوا 

 376F٣٧٧.رواه ابن أيب شيبة )العشر. قال فكذلك فخذوا منهم
 عنهما اهللا رضي عمر إىل موسى أبو كتب( قال احلسن عن •

. العشر منهم أخذوا احلرب دار دخلوا إذا املسلمني جتار نإ
لينا دخلوا إذا منهم خذ عمر إليه فكتب قال  ذلك مثل إ
لبيهقي وهو صحيح بشواهده )العشر  377F٣٧٨.رواه ا

 
ورد أرزاق من قطع اإلمام اجلائر  ع احلقوقباب وجوب رد امللامل وإرجا  -٩٣

املرضى والزمىن وإجراء األرزاق على  أرزاقهم وصرف ما مضى منها إليهم
ال فرق بني مسلم وغري  املسجونني ودفع أرزاق األسرى إىل أوليائهمو 

وقال تعاىل {وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وقال {وال مسلم 
 : ، وقال {وأحسنوا}تبخسوا الناس أشياءهم}

أرضا من أحيا (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن سعيد بن زيد  •
رواه أبو داود والرتمذي  ليس لعرق ظامل حق)ميتة فهي له، و 

 P378F٣٧٩.وحسنه

                                                            
.كلهم من ١٨٥٥٢رقم  ٩/٢١١، والبيهقي ١٩٣٩٩، رقم ١٠/٣٧٠و١٠١٢٤رقم  ٦/٩٨مصنف عبد الرزاق  ٣٧٦

طريق الثوري بذسناد صحيح، ووقع وهم يف املصنف : خالد بن عبد الرمحن وعبد الرمحن بن خالد، ويف البيهقي 
 خالد بن عبد اهللا، والصواب : عبد اهللا بن خالد العبسي، شيخ كويف ثقة من شيوخ الثوري.

 . ٢/٤١٧مصنف ابن أيب شيبة  ٣٧٧
 . ١٨٥٥٠رقم  ٩/٢١٠البيهقي يف السنن  ٣٧٨
 وقال حسن غريب. ١٣٧٨، والرتمذي يف اجلامع ح رقم  ٣٠٣٧رواه أبو داود يف السنن ح رقم  ٣٧٩
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 بين مروان وخطب فيهم وقالعمر بن عبد العزيز مجع وقد  •
(إين ألحسب أن شطر مال هذه األمة يف أيديكم، فردوا ما 

ال ! ال واهللا رجل منهم:ل فقا! يف أيديكم من هذا املال
ا حىت حيال بني رءوسنا وأجسادنا، واهللا  ،يكونن ذلك أبًد

أما لوال أن  فقال عمر:! ال نكفر آباءنا ونفقر أبناءنا
ألضرعت  ،أطلب هذا احلق له نتستعينوا علي مب

 379F٣٨٠.خدودكم)
أي  -(إن هؤالء القوم  وقد قام يف الناس خطيبا فقال •

قد كانوا أعطونا عطايا، واهللا ما كان هلم  - خلفاء بين أمية
ها، وما كان لنا أن نقبلها، وأرى الذي قد صار أن يعطونا

إيل ليس علي فيه دون اهللا حماسب، أال وإين قد رددتا 
 380F٣٨١.وبدأ  بنفسي وأهل بييت)

كتب إىل قاضيه يف املدينة أيب بكر بن حزم يأمره أن ينلر و •
من  ،يف الدواوين ويستربئها من كل جور جاره اخللفاء قبله

ا رده حق مسلم أو معاهد، وأن يرده  عليه، فذن كان ميًت
 381F٣٨٢.إىل ورثته

وقد روى ابن سعد يف طبقاته روايا  متواترة يف ذلك ومن  •
 ذلك:

                                                            
 بذسناد صحيح .  ١/٦١٥املعرفة والتاريخ  ٣٨٠
بذسناد صحيح . وتأمل قوله ما كان لنا لنقبلها، وانلر كيف يسوغ املفتون املفتونون أخذ  ١/٦١٦املعرفة والتاريخ  ٣٨١

دى مشروعية حقه يف التصرف يف أموال األمة على هواه، وحرمة أخذ جوائزه عطايا السلطان، دون مراعاة مل
 وعطاياه! 

 .  ٥/٢٦٤ابن سعد يف الطبقا   ٣٨٢
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 العزيز عبد بن عمر زال ما :قال موسى بن سليمانعن  •
 .ما  يوم إىل استخلف يوم منذ امللامل يرد

 العزيز عبد بن عمر رأيت :قال سهيل بن اليد عبدوعن  •
 فعل مث، امللامل من بأيديهم كان ما فرد بيته بأهل بدأ

 عمر ولد من برجل جئتم الوليد بن عمر قال، فبعد بالناس
 !بكم هذا ففعل عليكم فوليتموه اخلطاب بن

 العزيز عبد بن عمر رد ملا :سربة أيب بن بكر أبو قالو  •
 فنلر !نفسي من بأول أبدأ ال أن لينبغي إنه قال امللامل
 إىل نلر حىت، منه فخرج متاع أو أرض من يديه يف ما إىل
 أعطانيه امللك عبد بن الوليد كان مما هذا فقال خامت فص
 .منه فخرج املغرب أرض من جاءه مما

 العزيز عبد بن عمر زال ما :قال اهللا عبد بن إسحاق عنو  •
 من أخرج، استخلف أن إىل معاوية لدن من امللامل يرد
 .حقوقا معاوية بن ويزيد معاوية ورثة أيدي

 يف ملامل رد العزيز عبد بن عمر أن :السختياين أيوب عنو  •
 ملا يزكى أن وأمر، املال بيت يف كان ما فرد، األموال بيو 
 إين :آخر بكتاب عقب مث، السنني من أهله عن غاب
 .واحدة لسنة إال يزكى ال ضمار هو فذذا نلر 

لينا كتب :قال الزناد أيب نوع •  العزيز عبد بن عمر إ
 يف ما أنفدنا حىت فرددناها ،أهلها إىل امللامل رد يف بالعراق
لينا محل وحىت، العراق مال بيت  !الشام من املال عمر إ

 البينة بغري أهلها إىل امللامل يرد عمر وكان الزناد أبو قال •
 من وجها عرف إذا ،ذلك بأيسر يكتفي كان ،القاطعة
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 كان ملا البينة حتقيق يكلفه ومل، عليه ردها الرجل مللمة
 بن بكر أيب على يقدم كان ماو ، الوالة غشم من يعرف
 كتاب -وايل وقاضي املدينة  - حزم بن عمرو بن حممد
 إطفاء أو، سنة إحياء أو، مللمة رد فيه إال عمر من
 من خرج حىت خري أو، عطاء تقدير أو، قسم أو، بدعة
 .الدنيا

 إيل كتب :قال حزم بن عمرو بن حممد بن بكر أيب عنو  •
 كل إىل فانلر ،الدواوين يءاسترب  أن العزيز عبد بن عمر
، عليه فرده معاهد أو مسلم حق من قبلي من جاره جور
 .ورثتهم إىل فادفعه ماتوا قد املللمة تلك أهل كان فذن

 بن حممد بن بكر أيب إىل العزيز عبد بن عمر كتابويف   •
 فآس للناس اخرج، بيتك يف واجللوس وإياك: حزم بن عمرو
 آثر الناس من أحد يكن وال، واملنلر اللس يف بينهم
 أمري بيت أهل من هؤالء تقولن وال، أحد من عندك
 اليوم عندي وغريهم املؤمنني أمري بيت أهل فذن !املؤمنني
 أ�م املؤمنني أمري بيت بأهل أظن أن أحرى أنا بل، سواء
 إيل فاكتب شيء عليك أشكل وإذا، نازعهم من يقهرون
 .فيه

 يف قام العزيز عبد بن عمر أن :سليمان أيب بن محاد عنو  •
 معصية يف لنا طاعة ال صوته بأعلى نادى مث دمشق مسجد
 !اهللا
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 :للناس يقول العزيز عبد بن عمر كان:قال سيار عنو  •
، عندي وأنساكم، أمصاركميف  أذكركم فذين ببالدكم احلقوا
 !فليأتين، إذن مين عليه فليس عامل ظلمه من إال

 بن عمر خطبها خطبة آخر إن قال واقد بن اهللا عبد عنو  •
 احلقوا الناس أيها:قال مث عليه وأثىن اهللا محد العزيز عبد

 وإين ال، أعندي وأنساكم بالدكم يف أذكركم فذين، ببالدكم
 ولكنهم خياركم هم أقول ال رجاال عليكم استعملت قد
 إذن فال مبللمة عامله ظلمه فمن، منهم شر هو ممن خري
 خبلت مث وأهلي نفسي املال هذا منعت لئن واهللا، علي له
 !لضنني إذا إين عليكم به

 :العزيز عبد بن لعمر قالف زبر بن العالء بن اهللا عبدوجاء  •
 العصاة يف كنت إين، سنوا  تيعص املؤمنني أمري يا

 ما يل خيرج أن وأمر، عطائي علي فرد قال، عطائي وحرمت
 .السنني من مضى

 العزيز عبد بن عمر استخلف ملا :قال دعلج بن خليدوعن  •
 ما عليكما أرد هلما يقول سريين وابن احلسن إىل أرسل
 علفُ  إن :سريين بنا فقال ؟أعطيتكما من عنكما حبس
 :عمر فكتب !فال ذلك غري وأما، فعلت البصرة بأهل ذلك
 .نساحل وقبل قال !يسع ال املال إن

 أن كتب العزيز عبد بن عمر أن حيىي بن إبراهيم عنو  •
 فمشى، الديوان من عنه قطع ما زيد بن خارجة يعطى
 أمري يلزم أن أكره إين :فقال حزم بن بكر أيب إىل خارجة
 عمهم املؤمنني أمري فذن نلراء ويل، مقالة هذا من املؤمنني
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 فكتب، له ذلك أكره فذين به خصين هو وإن، فعلت بذا
 .لفعلت وسعه ولو ذلك املال يسع ال عمر

 السجون أهل ديوان خنرج كنا قال :حزم بن بكر أيب عنو  •
 وكتب، العزيز عبد بن عمر بكتاب تماأعطي إىل فيخرجون

 ومن، ديوانه أهل فأعط الغيبة قريب غائبا كان من إيل
 يأيت أو، يقدم أن إىل عطاءه فاعزل الغيبة منقطع كان
 إىل فادفعه حياته على ببينة بوكالة عندك يوكل أو، نعيه
382Fرواها كلها ابن سعد. وكيله.

٣٨٣ 
باب يف محاية خصوصية األفراد وبيوتم ومنع السلطة من التجسس  -٩٤

 عليهم وقال تعاىل {وال جتسسوا} :
 بن عمر مع ليلة حرس أنه عوف بن الرمحن عبد عن •

 فانطلقوا بيت يف سراج هلم شب ميشون هم فبينا ،اخلطاب
 فيه هلم قوم على جماف باب إذا منه دنوا إذا حىت، يؤمونه
: الرمحن عبد بيد وأخذ عمر فقال، ولغط مرتفعة أصوا 
 أمية بن ربيعة هو قال! ال قلت قال؟ هذا من بيت أتدري
 :الرمحن عبد قال ؟ترى فما، شرب اآلن وهم ،خلف بن
(وال  فقال اهللا �انا! عنه اهللا �انا ما أتينا قد أرى

رواه  )وتركهم عمر عنهم فانصرف جتسسنا فقدجتسسوا)،
 383F٣٨٤.عبد الرزاق بذسناد صحيح

                                                            
 بأسانيد صحيحة وحسنة ومقبولة . ٢٦٨ـ  ٢٦٠/ ٥ابن سعد يف الطبقا   ٣٨٣
، وابن ٨/٣٣٣بذسناد صحيح، ومن طريقه البيهقي يف الكربى ط عطا  ٢٣١/ ١٠رواه عبد الرزاق يف املصنف  ٣٨٤

من طريق آخر، ووقع يف املصنف  ٣/٦١، ورواه الطرباين يف مسند الشاميني ١٨/٥١عساكر يف تاريخ دمشق 
 املطبوع خلل والصواب زرارة بن مصعب ال مصعب بن زرارة.
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 يشرب الثقفي حمجن أبا أن حدث عمر أن( قالبة أيب عنو  •
 دخل حىت عمر فانطلق، له وأصحاب هو بيته يف اخلمر
 أمري يا حمجن أبو فقال، رجل إال عنده ليس فذذا، عليه

! التجسس عن اهللا �ى قد! لك حيل ال هذا إن املؤمنني
 وعبد ثابت بن زيد له فقال؟ هذا يقول ما: عمر فقال
! التجسس من هذا املؤمنني أمري يا صدق األرقم بن الرمحن
رواه عبد الرزاق بذسناد صحيح  )وتركه عمر فخرج قال

 384F٣٨٥.مرسال وهو صحيح بغريه
أيت ابن مسعود، وكان واليا على  عن زيد بن وهب قال •

الكوفة، فقيل له إن فالنا تقطر حليته مخرا، فقال (إنا قد 
 �ينا عن التجسس، ولكن إن يلهر لنا شيء نأخذ به)

 385F٣٨٦.رواه أبو داود بذسناد صحيح
رواه  وقال عمر بن عبد العزيز (من وار  البيو  فاتركوه) •

 386F٣٨٧.ابن سعد
 

ود بالشبه وترك من أقر على نفسه إذا باب األصل براءة الذمم ودرء احلد -٩٥
رجع عن إقراره يف حدود اهللا دون حقوق العباد وقال تعاىل {واعفوا 
واصفحوا}، وقال تعاىل {إن جاءكم فاسق بنبذ فتبينوا}، وقال {إن 

 بعض اللن إمث} :

                                                            
بذسناد صحيح من حديث    ١٠/٢٣١بذسناد صحيح، ورواه أيضا يف  ٢٣٢/ ١٠ املصنف رواه عبد الزاق يف ٣٨٥

 كيسان أن عمر مرسال، فالقصة صحيحة مشهورة عن عمر.
 ، بذسناد صحيح .١٠/٢٣٢، وعبد الرزاق يف املصنف ٤٨٩٠أبو داود يف السنن ح  ٣٨٦
 . ٥/٢٠٣طبقا  ابن سعد  ٣٨٧
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النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال نعيم األسلمي عن عن  •
، مث فر من إقامة احلد يف شأن الزاين الذي أقر على نفسه

رواه أمحد  عليه (هال تركتموه لعله يتوب فيتوب اهللا عليه)
 387F٣٨٨.وصححه احلاكم

بن عبد الرمحن عن ابن مسعود قال (ادرؤا احلدود عن القاسم  •
388Fوالقتل عن عباد اهللا ما استطعتم)رواه عبد الرزاق.

٣٨٩ 
وكان عمر بن عبد العزيز يقول (ادرءوا احلدود ما استطعتم  •

شبهة، فذن خيطئ الوايل يف العفو، خري من أن خيطئ يف كل 
 389F٣٩٠.رواه أبو نعيم يف العقوبة)

ر الصـــــديقو  • ا بكـــــ بـــــ ة أ تم رجـــــل اخلليفـــــ و بـــــرزة ، شـــــ بـــــ أراد أ فـــــ
علـى أيب ه رضي اهللا عن أن يقتله، فغضب أبو بكراألسلمي 

ه ال لــ د الغضــب، وقــ رزة أشــ د بعــد  بــ ا كانــت ألحــ (ال واهللا، مــ
لم) ه وســــــ ــــــ ي لى اهللا عل ناد  رســــــول اهللا صــــــ ائي بذســــــ رواه النســــــ

 390F٣٩١.صحيح
وا علعثمـــان رصـــد رجـــل و  • ه فقبضـــ ـــ ل ـــد اغتيا ه، يري ـــ ار ي فاستشـــ

تال،  ـــــ ه ق ـــــ ي ـــــروا عل نهم:(فلم ي ان الصـــــحابة رضـــــي اهللا عـــــ عثمـــــ
  391F٣٩٢.رواه ابن شبة بذسناد صحيح فأرسله)

                                                            
 ، وأصل احلديث يف الصحيحني. ٤/٤٠٤احلاكم وصححه ابن حبان، و  ٢١٧و ٥/٢١٦مسند أمحد  ٣٨٨
 . ٧/٤٠٢رواه عبد الرزاق يف املصنف  ٣٨٩
 . ٥/٣١١حلية األولياء  ٣٩٠
 .سبق خترجيه ٣٩١
 بذسناد صحيح . ١٠٢٦/ ٣ابن شبه  ٣٩٢
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الوا: • ة أ�ـــم قـــ يـــ نع ومل يقتلـــك، ولـــو قتلـــك  ويف روا (بئســـما صـــ
ه) له عثمـــان رضـــي اهللا عنـــ ناد  قتـــل، فأرســـ بة بذســـ بـــن شـــ رواه ا

 392F٣٩٣.صحيح
ة • ـــ ي ه : ويف روا (أراد قتلـــي ومل يـــرد  قـــال عثمـــان رضـــي اهللا عنـــ

 393F٣٩٤.رواه ابن شبة بذسناد صحيح اهللا، فرتكه ومل يقتله)
ة • يــ أله:: ويف روا ان ســ ا هــذا؟ أن عثمــ ال الرجــل: مــ أرد   فقــ

 وحيك! عالم تقتلـين؟ سبحان اهللا! فقال عثمان: أن أقتلك.
أفـال رفعـت إيل  فقال عثمان:! ليمنظلمين عاملك با فقال:

املي أرد   ظالمتــــك، فــــذن مل أنصــــفك أو أعــــديك علــــى عــــ
ه اهللا عـين). مث قال عثمان؟ ذلك مين ٌد هـمَّ بـذنب فكفـ  (عبـ
ربه سـوطا،  قال: ا ضـ ه يومـفـواهللا مـ بة  ا.وال حبسـ بـن شـ رواه ا

394Fبذسناد حسن مرسال.

٣٩٥ 
ام برجــــل قــــد أخــــذ يف  • ارق بالشــــ ال : أويت طــــ عــــن الزهــــري قــــ

سرقة، فضربه فأقر به، فسأل ابن عمر فقال (ال يقطع  تمة
بــو يوســف وهــو حســن  اه) رواه أ يــ ربه إ ر بعــد ضــ قــ ا أ ه إمنــ نــ فذ

395Fاإلسناد.

٣٩٦ 
ه  • يــــ لى اهللا عل نــــيب صــــ ل ال : أيت ا ه قــــ عــــن ثوبــــان رضــــي اهللا عنــــ

وسلم بسارق مشلة فقال له (ما أخاله سرق! أسرقت؟) رواه 
396Fأبو يوسف وهو حديث حسن لغريه.

٣٩٧ 

                                                            
 بذسناد حسن.  ١٠٢٦/ ٣ابن شبه  ٣٩٣
 بذسناد حسن .  ١٠٢٧/ ٣ابن شبه  ٣٩٤
 بذسناد حسن مرسال.  ١٠٢٨/ ٣ابن شبه  ٣٩٥
 بذسناد حسن. ١٧٥يوسف يف اخلراج ص  رواه أبو ٣٩٦
 بأسانيد حسنة لغريها . ١٧٥رواه أبو يوسف يف اخلراج ص  ٣٩٧
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ه عــــــن أيب املتو  • ال لــــــ ارق فقــــــ رة بســــــ بــــــو هريــــــ ال : أيت أ كــــــل قــــــ
397F(أسرقت؟ قل : ال! أسرقت؟ قل : ال) رواه أبو يوسف.

٣٩٨ 
رقة  يد(ومن اتـــم بســــ ارون الرشــــ بــــو يوســـف القاضــــي هلـــ ال أ قـــ

ذن  فـــال ينبغـــي أن يعـــزر بالضـــرب والتخويـــف، وغـــري ذلـــك، فـــ
رقة أو حبــــد أو بقتل،وقـــد فُ  ر بســـ قـــ ه مـــن أ أي  -عـــل ذلـــك بــــ

وال حيل أخذه  يس إقراره بشيء،فل -التعذيب أو التخويف 
ه..وال ينبغـــي أن تقبـــل دعـــوى رجـــل علـــى رجـــل يف  ر بـــ قـــ ا أ مبـــ

ة، قتل أو سرقة، ة عادلـ ذقرار  وال يقام عليه حـد إال ببينـ أو بـ
وال حيـــل وال يســـع أن حيـــبس رجـــل  مـــن غـــري تديـــد أو وعيـــد،

ة رجـــل لـــه، لى اهللا  بتهمـــ ان رســـول اهللا صـــ لم ال كـــ ه وســـ يـــ عل
القرف  نــــــاس بــــــ ل تهم  -يأخــــــذ ا لــــــ ع بــــــني  -أي ا ولكــــــن جيمــــــ
ه، يـــ ملـــدعى عل ملـــدعي وا ا ادعـــى  ا ة علـــى مـــ نـــ ه بي فـــذن كانـــت لـــ

398Fوإال أخذ من املدعى عليه كفيل وخلي عنه). حكم با،

٣٩٩ 
ه  • يـــ لى اهللا عل نـــيب صـــ ل ه أن ا ة بـــن حيـــدة رضـــي اهللا عنـــ عـــن معاويـــ

أبو داود  ساعة مث خلى عنه) رواه ،وسلم (حبس رجال يف تمة
ائي، نه والنسـ ه،و  والرتمذي وحسـ للفـظ لـ ارود وا بـن اجلـ واحلـاكم  ا
P399Fوصححه ووافقه الذهيب.

٤٠٠ 

لمملو  فائـــدة: ه وســـ يـــ لى اهللا عل اء   يكـــن للنـــيب صـــ ســـجن، وال للخلفـــ
الراشدين، ونقل ابن القيم عن شيخ اإلسالم ابن تيمية قوله( قـال 

                                                            
 بذسناد مقبول. ١٧٦رواه أبو يوسف يف اخلراج ص  ٣٩٨
 . ١٧٦) اخلراج ص ٣٩٩(
، وابن اجلارود يف املنتقى ح  ٤٨٧٥وحسنه، والنسائي رقم  ١٤١٧، والرتمذي رقم  ٣٦٣٠رواه أبو داود ح رقم  ٤٠٠
كلهم من حديث معمر عن بز بن حكيم عن أبيه عن   ٤/١١٤، واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني  ١٠٠٣ رقم
 جده.
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ة، لم يف تمـــ ه وســـ يـــ لى اهللا عل نـــيب صـــ ل ال  أمحـــد قـــد حـــبس ا  أمحـــد:قـــ
نـــيب  ل امع اخلـــالل أن ا ره .... ويف جـــ بـــني للحـــاكم أمـــ وذلـــك حـــىت يت

ة، ا وليلــ ة يومــ لم حــبس يف تمــ ه وســ لى اهللا عليــ واألصــول املتفــق  صــ
عليها بني األئمة توافق ذلك... واحلـبس الشـرعي لـيس هـو احلـبس 

يق، ه مــــن التصــــرف  يف مكــــان ضــــ ا هــــو تعويــــق الشــــخص ومنعــــ وإمنــــ
ه و  بنفسه، ره،أو بتوكيل مـن يالزمـ هـذا هـو احلـبس علـى عهـد  حيضـ

اء  ازع العلمــ ذا تنــ ر .. وهلــ لم وأيب بكــ ه وســ لى اهللا عليــ رســول اهللا صــ
ا علـــى قـــولني: ام حبســـ ا، هـــل يتخـــذ اإلمـــ  فمـــن قـــال ال يتخـــذ حبســـ

ه بعـــده  يـــ لم وال خلليفت ه وســـ يـــ لى اهللا عل قـــال مل يكـــن لرســـول اهللا صـــ
افظ ولكن يعوقه مبك حبس، ه حـ ام عليـ ة و يقـ أي  -ان من األمكنـ

لـزبريي  -كفيل حيضره  واختلفوا يف مقدار احلبس يف التهمة فقال ا
(وقال املاوردي غري مقدر). هو مقدر بشهر،

400F

٤٠١( 

ة أو  ه حيـبس ثالثـ نـ وقد اختار األكثـر وهـو املعمـول بـه يف مـذهب مالـك أ

 أربعة أيام ال يزاد على ذلك.

رائم وقــد  اء علــى أن وايل اجلــ ة الع -نــص الفقهــ لنيابــ ادل ا ا يعــ و مــ ة وهــ امــ

ر احلـديث  ا لـيس للقاضـي  -والتحقيقا  يف العصـ ه مـن الصـالحيا  مـ لـ

ومن ذلك كما يف التبصرة (تعجيل حبس املتهوم ـ وهو املشبوه واملشـهور 

ترباء والكشـف ـ  ا ـ لإلسـ ة ولـيس كـل مـن اتـم ممـن لـيس مـن أهلهـ بالتهمـ

                                                            
 .  ١٠٢ -١٠١) الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ٤٠١(
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راه خبــالف  ا يــ ه شــهر أو حبســب مــ ة التحقيــق ـ ومدتــ أي احلــبس علــى ذمــ

 401F٤٠٢.القاضي)

ة  ا أطـال حبسـه مخسـ ه متهمـ ان املـدعى عليـ لـدماء (إن كـ وقال يف دعـوى ا

402Fعشر يوما إىل الثالثني، وإن كان غري متهم فاليومني وحنومها).

٤٠٣ 

را، بـنص القـرآن  ان معسـ ة إذا كـ يـ وال حيبس أحـد بالـدين وال بـاحلقوق املال

403Fيف قوله تعاىل(فذن كان ذو عسرة فنلرة إىل ميسرة).

٤٠٤ 

يم (وا لقــ بــن ا ال ا ه ال قــ نــ د الشــرع أ نة وقواعــ ه الكتــاب والســ لــذي يــدل عليــ

ذن  ادر مماطــــل، فــــ ه قــــ نــــ ة أ نــــ ر بقري حيـــبس يف شــــيء مــــن ذلــــك، إال أن يلهــــ

ببها،وهي مـن جـنس احلـدود،فال  ا تسـوغ بعـد حتقـق سـ ة، وإمنـ احلبس عقوبـ

جيوز إيقاعها بالشبهة، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لغـرمي املفلـس 

ويف دينه(خذوا ما وجـدمت ولـيس لكـم إال ذلـك)، الذي مل يكن لديه ما ي

ه وال مالزمتـــه، ه لـــيس هلـــم حبســـ نـــ ومل حيـــبس رســـول اهللا  وهـــذا صـــريح يف أ

ر بعــده،  و بكــ بــ دا يف ديــن قــط،وال أ ه أحــ لم طــول مدتــ ه وســ لى اهللا عليــ صــ

                                                            
 . ١٥٠ – ١٤٩/  ٢) تبصرة احلكام ٤٠٢(
 . ١٥١/  ٢) تبصرة احلكام ٤٠٣(
 . ٢٨٠) البقرة ٤٠٤(
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وال عمر، وال عثمان، وال علي، وكان علي يقول: ال حيبس يف الدين إنه 

404Fاألمة). ظلم، وهذا احلكم عليه مجهور

٤٠٥ 

 
هلم ما للمسلمني باب يف حقوق أهل الذمة ووجوب رعاية شئو�م وأنه  -٩٦

وعليهم ما عليهم ومراعاة مصلحة أهل الذمة ووضعه اجلزية عنهم 

 وتسميتها صدقة :

وقال تعاىل {ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم 

 {وقولوا للناس حسنا} : من ديارهم أن تربوهم وتقسطوا إليهم}، وقال

عن علي رضي اهللا عنه قال (من كانت له ذمتنا فدمه   •

كدمنا، وديته كديتنا)، ويف رواية عنه (إمنا بذلوا اجلزية 

رواه الشافعي  لتكون دماؤهم كدمائنا، وأمواهلم كأموالنا)

 405F٤٠٦.والدارقطين

الذمة  أعطيناهم إمناوعن عرفة بن احلارث رضي اهللا عنه ( •

 بدا ما فيها يقولون كنائسهم وبني بينهم خنلي أن على

 عدو أرادهم وإن، يطيقون ال ما حنملهم ال وأن، هلم

 أن إال أحكامهم وبني بينهم وخنلي، ورائهم من قاتلناهم

 وحكم اهللا حبكم بينهم فنحكم بأحكامنا راضني يأتوا

بن  عمرو قال، فيها هلم نعرض مل عنا غيبوا وإن، رسوله
                                                            

 واختصار .بتصرف  ٦٣ – ٢٦) الطرق احلكمية ٤٠٥(
 وضعف إسناده. ٣/١٤٧، والدارقطين  ٧/٥٢٣رواه الشافعي يف األم  ٤٠٦
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البخاري يف تارخيه والطرباين والبيهقي  )صدقتالعاص 

 406F٤٠٧.بذسناد صحيح

 وكل والوسي والنصراين اليهودي دية(قال الزهري عنو  •

 النيب عهد على كانت وكذلك قال، املسلم دية مثل ذمي

 كانت قد، وعثمان وعمر بكر وأيب وسلم عليه اهللا صلى

 بلغين إنه: للزهري قلت، قال معمر الذمة ألهل تامة الدية

 خري إنالزهري  فقال، آالف أربعة ديته قال املسيب بنا أن

 فدية{ تعاىل اهللا قال، اهللا كتاب على عرض ما األمور

رواه عبد الرزاق وابن أيب شيبة بذسناد  })أهله إىل مسلمة

 407F٤٠٨.صحيح عن الزهري

 وكل والنصراين اليهودي دية( قال رضي اهللا عنه علي عنو  •

 ).املسلم دية مثل ذمي

مسعود أيضا قال(من كان له عهد أو ذمة فديته وعن ابن  •

 408F٤٠٩.روامها عبد الرزاق وابن أيب شيبة دية احلر املسلم)

                                                            
، والبيهقي  ٨/٣١٨واألوسط  ١٨/٢٦١، و الطرباين يف املعجم الكبري ٧/١٠٩رواه البخاري يف التاريخ الكبري  ٤٠٧

 إسناده صحيح.٥/٣٤٤، وقال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة ٩/٢٠٠يف السنن الكربى 
عن معمر عن الزهري، وهذا إسناد صحيح، والزهري من أعلم الناس بالسنن  ١٠/٩٥رزاق يف املصنف رواه عبد ال ٤٠٨

، وله ٨/١٠٢بذسناد صحيح عن الزهري قوله، ورواه البيهقي  ٥/٤٠٧والسري، ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف 
 الزهري سواء. شاهد عند أيب داود يف املراسيل بذسناد صحيح عن ربيعة بن عبد الرمحن مثل مرسل 

 ٥/٤٠٦بأسانيد يقوي بعضها بعضا، وكذا رواه ابن أيب شيبة يف املصنف  ١٠/٩٧رواه عبد الرزاق يف املصنف  ٤٠٩
 من طريقني عن ابن مسعود رضي اهللا عنه.
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 من قبلك من انلروكتب عمر بن عبد العزيز إىل عامله ( •

 عنه وولت، قوته وضعفت، سنه كرب  قد الذمة أهل

، يصلحه ما املسلمني مال بيت من عليه فأجر، املكاسب

، سنه كرب  مملوك له كان املسلمني من رجال أن فلو

 أن عليه احلق من كان،  املكاسب عنه وولت، قوته وضعفت

 أن بلغين أنه وذلك، عتق أو مو  بينهما يفرق حىت يقوته

 الذمة أهل من بشيخ مر عنه اهللا رضي عمر املؤمنني أمري

 أخذنا كنا أن أنصفناك ما فقال، الناس أبواب على يسأل

 أجرى مث قال، كربك يف ضيعناك مث شبيبتك يف اجلزية منك

رواه أبو يوسف وأبو عبيد  )يصلحه ما املال بيت من عليه

 409F٤١٠.وابن سعد بذسناد حسن

 من يف الصدقةجابر بن زيد عن  أبو الشعثاء سئلوقد  •

، ذمتهم وأهل املسلمني من املسكنة أهل يف فقال؟ توضع

 يف يقسم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان قد(وقال

 410F٤١١.رواه ابن أيب شيبة )واخلمس الصدقة من الذمة أهل

                                                            
، وابن سعد يف  ٥٠و  ٤٦ورجال إسناده ثقا ، واألموال أليب عبيد ص  ١٢٦انلر اخلراج أليب يوسف ص  ٤١٠

 .١/١٤٤ذسناد حسن خمتصرا، وأورده ابن القيم يف أحكام أهل الذمة ب ٥/٣٨٠الطبقا  
بذسناد حسن صحيح، رجاله رجال مسلم يف صحيحه، إال أن احلديث املرفوع  ٢/٤٠٢ابن أيب شيبة يف املصنف  ٤١١

 مرسل.



183 
 

مضت السنة أن يردوا يف حقوقهم ومواريثهم (قال الزهري:  •

إىل أهل دينهم، إال أن يأتوا راغبني يف حد حيكم بينهم فيه 

 411F٤١٢.) رواه الطربي يف التفسريبكتاب اهللا

ادةعـــن  • لنعمـــان بـــن عبـــ لتغلـــيب ا ه ا نـــ  اخلطـــاب بـــن لعمـــر قـــال أ
 علمـت قـد مـن تغلـب بين إن املؤمنني أمري يا( عنه اهللا رضي

ذزاء وإ�ــــم ،شــــوكتهم لعــــدو بــــ ذن، ا ــــ اهروا ف لعــــدو عليــــك ظــــ  ا
ؤنتهم اشــتد  ذن، مــ يهم أن رأيــت فــ يئا تعطــ ، فافعــل قــال شــ
ال يهم تضـــــــاعف أن علـــــــى فصـــــــاحلهم قـــــــ رواه  )الصـــــــدقة علـــــــ

افعي عقيــــب هــــذا احلــــديث  ال الشــــ لبيهقــــي مث قــــ افعي وا الشــــ
ياق  ذا السـ (وهكذا حفظ أهل املغازي وساقوه أحسن مـن هـ
ا  الوا : حنــن عــرب ال نــؤدي مــ ة فقــ الوا : رامهــم علــى اجلزيــ فقــ
يؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يؤخذ بعضكم من بعض، 
لمني،  ذا فــرض علــى املســ ر : ال هــ ال عمــ يعنــون الصــدقة، فقــ

ة، ففعــل فقــ ذا االســم، ال باســم اجلزيــ ا شــئت بــ زد مــ الوا : فــ
 412F٤١٣.فرتاضى هو وهم على أن ضعف عليهم الصدقة)

 اخلطـاب بـن عمـر سـأل أنه( زرعة بن النعمانويف رواية عن  •
 رضي عمر وكان، تغلب بين نصارى يف وكلمه عنه اهللا رضي
ه اهللا نهم يأخــذ أن هــم قــد عنــ ة مــ وا، اجلزيــ بالد يف فتفرقــ لــ  - ا

لـــروم  و ا لفـــرا  حنـــ وا ا لنعمـــان فقـــال -وقطعـــ ا: لعمـــر ا  أمـــري يـــ
أنفون عرب قوم تغلب بين إن املؤمنني ة مـن يـ  وليسـت، اجلزيـ
ا أمــوال هلــم ة وهلــم، ومــواش حــروث أصــحاب هــم إمنــ  يف نكايــ

                                                            
 . ٤٢رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه سورة املائدة  ٤١٢
 . ٩/٢١٦سنن البيهقي  ٤١٣
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 اهللا رضـي عمر فصاحلهم، بم عليك عدوك تعن فال، العدو
ه يهم أضــــعف أن علــــى عنــــ ناد  )الصــــدقة علــــ يــــد بذســــ بــــو عب أ
 413F٤١٤.حسن

 
ال  -٩٧ اد وقــــ ها مــــن االعتــــداء واإلفســــ لطة جيوشــــ بــــاب يف منــــع الســــ

 تعاىل {وال تعتدوا}، وقال {وال تفسدوا يف األرض} :
ه وجنـــده فيقـــول هلـــم (ال  • ادة جيوشـــ ر يوصـــي قـــ بـــو بكـــ ان أ كـــ

وا طفــــال صــــغريا، وال  لــــ وا، وال تقت لــــ وا، وال متث وا، وال تغلــــ ختونــــ
رأة، وال مـــــ يخا كبـــــريا، وال ا تعقـــــروا خنـــــال، وال حترقـــــوه، وال  شـــــ

اة، وال بعــريا،  را، وال تــذحبوا بقــرة، وال شــ وا شــجرا مثمــ تقطعــ
وا أنفســهم يف  وام قــد فرغــ قــ ه، وســوف متــرون علــى أ إال ملأكلــ

414Fالصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له).

٤١٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 . ١/٢٠٩ل بذسناد حسن، وأحكام أهل الذمة أبو عبيد يف األموا ٤١٤
 .٢/٥٠، وابن عساكر يف تاريخ دمشق  ٢٨٠، والكامل يف التاريخ  ٤/٤٦تاريخ الطربي  ٤١٥
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 الفصل السادس : يف السنن السياسية التشريعية العامة :

أعلم بشئون دنياها وعمارتا وما يصلح هلا مة باب يف كون األ -٩٨
واالستفادة من جتارب األمم وعلومها وقال تعاىل {هو أنشأكم من 
األرض واستعمركم فيها}، وقال {وال تفسدوا يف األرض بعد 

 : إصالحها}، وقال {واعملوا صاحلا}
عن النيب صلى اهللا عليه عن عائشة وأنس رضي اهللا عنهما  •

 415F٤١٦.رواه مسلم ر دنياكم)بأم (أنتم أعلموسلم قال 
مر  عن طلحة بن عبيد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم •

على قوم يستصلحون زراعتهم فقال(إن كان ينفعهم ذلك 
 416F٤١٧.رواه مسلم فليصنعوه)

 اهللا عليه وسلم قال (لقد مهمتعن النيب صلى جدامة بنت وهب و  •
وال  ذلكوفارس يصنعون الروم أن أ�ى عن الغيلة، حىت ذكر  أن 

 417F٤١٨.رواه مسلم )يضر أوالدهم
 

السياسي والقضائي األمر واحلكم االجتهاد يف باب يف حق األمة يف  -٩٩
{وشاورهم يف األمر}، وقال {حيكم به ذوا وقال تعاىل  والتشريعي املقيد

وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به  عدل منكم}، وقال {
لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر 

 منهم} :

                                                            
 . ٢٣٦٣رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ٤١٦
 . ٢٣٦١صحيح مسلم ح  ٤١٧
 . ٢٦١٢رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ٤١٨



186 
 

قال النيب صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن العاص وأيب هريرة عن عن  •
اجتهد حكم ففأصاب فله أجران، وإذا فاجتهد احلاكم  (إذا حكم

 418F٤١٩.البخاري ومسلمرواه  فأخطأ فله أجر واحد)
معاذ بن جبل حني بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم قاضيا على عن  •

قال بكتاب اهللا!  (مبا تقضي إذا عرض لك قضاء؟ : اليمن وسأله

قال فذن مل  قال بسنة رسول اهللا! قال فذن مل جتده يف كتاب اهللا؟

رواه أبو  قال أصبت) قال أجتهد رأيي وال آلوا! جتده عن رسول اهللا؟

 P419F٤٢٠.داود والرتمذي وأمحد وصححه ابن القيم واحتج به

بريدة بن  وكذلك احلكم السياسي االجتهادي كما يف حديث •

زهلم على حكم ن(إذا حاصر  أهل حصن وأرادوا منك أن ت احلصيب

اهللا ورسوله، فال تنزهلم على حكم اهللا ورسوله، فذنك ال تدري 

وحكم  زهلم على حكمكمأتصيب حكم اهللا فيهم أم ال، ولكن أن

P420Fرواه مسلم. )أصحابك

٤٢١ 

حكم سعد بن معاذ يف بين قريلة فقال له عن أيب سعيد اخلدري قال  •

النيب صلى اهللا عليه وسلم (لقد حكمت فيهم حبكم امللك من فوق 

 P421F٤٢٢.رواه البخاري ومسلم سبع مساوا )

                                                            
 . ١٧١٦رقم ، ومسلم ح  ٦٩١٩رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٤١٩
 .٢٤٢و ٥/٢٣٠، وأمحد يف املسند ١٣٢٧، والرتمذي ح رقم  ٣٥٩٣رواه أبو داود يف السنن ح رقم  ٤٢٠
 . ١٧٣١رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ٤٢١
 . ١٧٦٨، ومسلم ح رقم  ٣٠٤٣رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٤٢٢
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للنيب صلى اهللا عليه قالوا األنصار  عن عاصم بن عمر والزهري أن •

مع من حاصروا املدينة  م أراد عقد الصلحيو حني استشارهم وسلم 

مرك اهللا به ال أ ئاأشي؟ أم أمرا حتبه فنصنعهيا رسول اهللا يوم اخلندق (

تصنعه لنا؟ قال : بل شيء أصنعه  أم شيئا ؟بد لنا من العمل به

 P422F٤٢٣.بأسانيد مرسلة صحيحة رواه ابن إسحاق لكم..)

(ما رآه املسلمون حسنا فهو قال مسعود ابن زر بن حبيش عن عن  •
واه أمحد  )، وما رآه املسلمون سيئا فهو عند اهللا سيءعند اهللا حسن
وصححه والطرباين ويف لفله (قبيحا .. فهو قبيح)، واللفظ له، 

وزاد (وقد رأى الصحابة مجيعا أن يستخلفوا أبا بكر رضي اهللا  احلاكم
 P423F٤٢٤.عنه)

 
حكام الناس ومراعاة رضاهم وأعرافهم ألباب يف اعتبار السلطة  -١٠٠

 :وقال تعاىل {خذ العفو وأمر بالعرف}وعاداتم فيما ال نص فيه 
ال (لوال أن عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق •

فأخاف أن تنكر  – كفربأو  -قومك حديث عهدهم باجلاهلية 
رواه البخاري  إبراهيم) ، ولبنيته على أساسالبيت قلوبم، لنقضت

P424Fومسلم.

٤٢٥ 

                                                            
عن عاصم بن عمر بن قتادة  –خلندق يف خرب غزوة ا ٤/١٨١كما عند ابن هشام   -رواه ابن إسحاق يف السرية   ٤٢٣

ومن طريق الزهري ومها إمامان يف املغازي وقد أرساله فهو صحيح، وله شاهد من حديث أيب هريرة عند الطرباين يف 
 (فيه حممد بن عمرو وحديث حسن وبقية رجاله ثقا ). ٦/١٩١قال اهليثمي يف جممع الزوائد  ٦/٢٨املعجم الكبري 

وقال صحيح اإلسناد ووافقه  ٣/٨٣، واحلاكم  ٩/١١٢، والطرباين يف املعجم الكبري  ١/٣٧٩ رواه أمحد يف املسند ٤٢٤
 الذهيب.

 . ١٣٣٣، ومسلم ح رقم  ١٥٠٩ - ١٥٠٧و ١٢٦رواه البخاري يف الصحيح ح رقم  ٤٢٥
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وقال (ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه) رواه البخاري  •
P425Fومسلم.

٤٢٦ 
، فقال النيب صلى أثنوا عليه خرياعن أنس بن مالك قال مروا جبنازة ف •

نوا عليه شرا، فقال النيب أثف اهللا عليه وسلم (وجبت)، ومروا بأخرى
هذا قال ( بت؟صلى اهللا عليه وسلم (وجبت)، فقال عمر : ما وج

أثنيتم عليه خريا، فوجبت له اجلنة، وهذا أثنيتم عليه شرا، فوجبت له 
P426F.رواه البخاري ومسلم )األرضأنتم شهداء اهللا يف النار، 

٤٢٧ 
قال (خري عن عوف بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم و  •

رواه  أمرائكم الذين حتبو�م.. وشر أمرائكم الذين تبغضو�م).
 P427F٤٢٨.مسلم

(أحتبه ألمك قال ال! قال وال  -ملن أراد أن يأذن له بالزنا  -وقال  •
P428F.رواه أمحد بذسناد صحيح )الناس حيبونه ألمهاتم

٤٢٩ 
وعزل عمر سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنهما حني اشتكى منه  •

 429F٤٣٠.أهل العراق وقال (هان شيء أن أبدهلم أمريا مكان أمري)
مث حني حضرته الوفاة رشحه يف الستة للخالفة وقال (إن أصابته   •

اخلالفة وإال فليستعن به اخلليفة من بعدي فذن مل أعزله أو أنزعه من 
  430F٤٣١.رواه البخاري عجز وال خيانة)

 

                                                            
 . سبق خترجيه ٤٢٦
 . ٩٤٩، ومسلم ح رقم  ١٣٠١رواه البخاري ح رقم  ٤٢٧
 سبق مطوال .، و  ١٨٥٥رواه مسلم يف الصحيح ح رقم  ٤٢٨
 . ٣٧٠، وصححه األلباين يف الصحيحة رقم  ٥/٢٥٦رواه أمحد  ٤٢٩
 سبق خترجيه . ٤٣٠
 سبق خترجيه . ٤٣١
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ئوليا  علــــى  بــــاب يف الفصــــل بــــني  -١٠١ الســــلطا  وتوزيــــع املســــ

اء ال  األكفــــــــــ ملــــــــــ يــــــــــت ا لطة ب اء وســــــــــ لطة القضــــــــــ وختصــــــــــيص ســــــــــ
 :باالستقالل

قام أبو بكر بعد استخالفه مباشرة جبعل أمني األمة أبا وقد  •
ال ملـــ ا علـــى بيـــت ا نـــ راح أمي يـــدة بـــن اجلـــ ر ،  عب ار عمـــ ا اختـــ كمـــ

اء ناد علـــــى القضـــــ اء مرســـــال بذســـــ بـــــن ســـــعد عـــــن عطـــــ . رواه ا
 431F٤٣٢.صحيح

 
 باب يف الرفق باألمة ومعرفة حقوقها وما جيب هلا وعليها :  -١٠٢

(وأوصي اخلليفة من عن عمر أنه قال وهو على فرش املو   •
وحيفـظ هلـم ، بعدي باملهـاجرين األولـني أن يعـرف هلـم حقهـم

نهم، حرمتهم وأن ، وأوصيه باألنصار خريا أن يقبـل مـن حمسـ
ار خـريا، يعفو عن مسيئهم يه بأهـل األمصـ ذ�، وأوصـ م ردء فـ

نهم إال ، وغيظ العدو، وجباة املال، اإلسالم وأن ال يؤخذ مـ
لهم عـــن رضـــاهم يه بـــاألعراب خـــريا، فضـــ فـــذ�م أصـــل ، وأوصـــ

وتـرد ، أن يؤخذ من حواشي أمواهلم، ومادة اإلسالم، العرب
رائهم لى اهللا ، علــى فقــ ة رســول اهللا صــ ة اهللا وذمــ يه بذمــ وأوصــ

لم أن يــويف هلــم بعهــدهم ه وســ ، مــن ورائهــم وأن يقاتــل، عليــ
 432F٤٣٣.رواه البخاري وال يكلفوا إال طاقتهم)

                                                            
بذسناد صحيح عن عطاء بن السائب، ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ٣/١٣٧طبقا  ابن سعد  ٤٣٢

٣٠/٣٢١. 
، وابن حبان يف صحيحه ١١/١٠٩، وعبد الرزاق يف املصنف  ٣٧٠٠، ح  ٧/٦١صحيح البخاري مع الفتح  ٤٣٣

 . ٦٩١٧رقم
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انو  • ر كــ ر مــن أربــع( يقــول اخلطــاب بــن عمــ  لســت اإلســالم أمــ
 :أبدا لشيء تاركهن وال مضيعهن

وةــــ  لقـــ ه اهللا مـــال يف ا اه إذا حـــىت، ومجعـــ عناه مجعنـــ  حيـــث وضـــ
مـــــر يـــــدينا يف لـــــيس عمـــــر آل وقعـــــدنا، اهللا أ ه عنـــــدنا وال أ  منـــــ
 .شيء
لـــــذين واملهـــــاجرونــــــ  وا الســـــيوف ظـــــالل حتـــــت ا  وال أال حيبســـــ

ا وأكون، عياالتم وعلى عليهم اهللا يفء يوفر وأن، جيمروا نـ  أ
 .يقدموا حىت للعيال

وا الذين واألنصارـ  يبا وجـل عـز اهللا أعطـ اتلوا، نصـ لنـاس وقـ  ا
ة نهم مـــــن يقبـــــل أن كافـــــ اوز حمســـــ يئهم عـــــن ويتجـــــ  وان، مســـــ
 .األمر يف يشاوروا

ادة العـرب أصـل هم الذين واألعرابـ   تؤخـذ أن اإلسـالم ومـ
نهم ا علـــــى صـــــدقتهم مـــــ نهم يؤخـــــذ وال، وجههـــــ ار مـــــ نـــــ  وال دي
رائهم علـــــى يـــــرد وأن، درهـــــم اكينهم فقـــــ ) رواه الطـــــربي ومســـــ

 433F٤٣٤.بذسناد مقبول
نـــــاسو  • ل ان يقـــــول ل ربوا ( كـــــ تعمل علـــــيكم عمـــــايل ليضـــــ إين مل أســـــ

والكم، وال ليشتموا أعراضكم، أبشاركم ولكـين ، وال ليأخذوا أمـ
تعملتهم بـــيكم اســـ نة ن ه ، ليعلمـــوكم كتـــاب ربكـــم وســـ فمـــن ظلمـــ

ه علــيَّ  ة فــال إذن لــ ه مبللمــ ه، عاملــ ه منــ قصَّــ ا إيلَّ حــىت ُأ  )لريفعهــ
لعــــاص رو بــــن ا ر  فقــــال عمــــ ان أمــــري مصــــ يــــت  إن أدب   :وكــــ أرأ

ه؟! ه منـ صـ فقـال عمـر: أمري رجًال من رعيته أتقصُّـ ِق ه ومـايل ال ُأ
ه لم ، منــــ ه وســــ يــــ لى اهللا عل يــــت رســــول اهللا صــــ قــــص مــــن وقــــد رأ ُي

                                                            
 ، بذسناد مقبول.  ٢/٥٧٩ابن جرير الطربي يف تارخيه ٤٣٤
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ه ؟ اد: نفســـــــــ ـــــــــ راء األجن مـــــــــ ـــــــــب إىل أ ربوا املســـــــــلمني  وكت ال تضـــــــــ
تـــــذلوهم فـــــ، ف ْك ائي  روهم)وال حترمـــــوهم فُت ـــــو داود والنســـــ ب رواه أ

  434F٤٣٥.وأمحد وابن سعد بأسانيد صحيحة
ال: • ر بــن اخلطــاب فقــ ر إىل عمــ أتى رجــل مــن أهــل مصــ ا أمــري  فــ يــ

ر: ال عمــ ذ بــك مــن الللــم! فقــ ال  املــؤمنني عائــ اذ! فقــ عــذ  مبعــ
بقته القبطي: فجعـل يضـربين ، سابقت ابن عمرو بن العاص فسـ

ــــن األكــــرمني! بالســــوط ويقــــول: ب ا ا ــــ ن ر إىل عمــــرو  أ ــــب عمــــ فكت
ه أمره بالقــدوم عليــ ه.، يــ ه معــ ر: ويقــدم بابنــ ال عمــ أيــن  فقــدم فقــ

ذ الســوط فاضــرب املصــري؟ ربه بالســوط، خــ ويقــول ، فجعــل يضــ
بـــن األليمـــني! نـــس: عمر:اضـــرب ا ال أ ربه و  قـــ حنـــن فـــواهللا لقـــد ضـــ

ربه ه.، حنـــب ضـــ ه يرفـــع عنـــ نـــ ا أ نـــ ي ه حـــىت متن ا أقلـــع عنـــ ال  فمـــ مث قـــ
 أمري املـؤمنني: ضع على صلعة عمرو! فقال: يا عمر للمصري:

ه! ال  إمنا ابنه الذي ضربين وقد اشتفيت منه أو استقد  منـ فقـ
ــــدمت ــــدتم  ،عمر:(مــــذ كــــم تعب ــــاس وقــــد ول ن ل تعبدمت ا أو مــــىت اســــ
رارا؟) ـــ. أمهـــاتم أحـــ ملـــؤمنني مل أعلـــم ومل ا فقـــال عمـــرو: ي أمـــري ا

 435F٤٣٦.. رواه ابن عبد احلكم بذسناد صحيحيأتين
الو  • ه فقــ ة لــ ر خطبــ يكم بتقــوى اهللا  أوصــى يف آخــ (أال وإين أوصــ

 436F٤٣٧.رواه ابن سعد والعدل يف القسم)، يف احلكم

                                                            
وقال أمحد شاكر:  ١/٤١بذسناد صحيح على شرط مسلم ، وأمحد  ٢١٣ – ٣/٢١٢القصة رواها ابن سعد  ٤٣٥

 . ٨/٣٤، والنسائي  ٤٥٣٧اود ح رقم حسن اإلسناد ، وأبو د
 . ٧٣بذسناد صحيح، ومناقب عمر البن اجلوزي  ١٦٧فتوح مصر ص  ٤٣٦
 . ٣/٤٥ابن سعد  ٤٣٧
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يه علــــــى العراقوكتــــــب إىل أيب • (حبســــــب  موســــــى األشــــــعري قاضــــــ
لعـــدل أن ينصـــف يف احلكـــم ويف ال لم الضـــعيف مـــن ا  قســـم)املســـ

 437F٤٣٨.رواه الطربي بذسناد صحيح
ملــــو  • تــــني فــــيكم تركــــت قــــد إين( وقــــال وهــــو علــــى فــــراش ا ثن  مل ا

 )القسـم يف والعـدل، احلكـم يف العدل :الزمتمومه ما خبري تربحوا
 438F٤٣٩.رواه ابن أيب شيبة بذسناد صحيح

 
ه  -١٠٣ يـــــ ام أو خـــــرج عل يمن اعـــــرتض علـــــى اإلمـــــ نة فـــــ بـــــاب يف الســـــ

وا فأصـلحوا بتأويل  وقال تعاىل {وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلـ
لـيت تبغـي حـىت  اتلوا ا بينهما فذن بغت إحـدامها علـى األخـرى فقـ

 :تفيء إىل أمر اهللا} 
لم يف قســــمة  • ه وســــ ــــ ي لى اهللا عل نــــيب صــــ ل ــــى ا اعــــرتض رجــــل عل

ائم لغنـ ه:، ا ال لــ د اعــدل! فقــ ا حممــ ا  يـ واهللا إن هـذه لقســمة مــ
ا ا وجـــ، عـــدل فيهـــ ا أريـــد فيهـــ ه ومـــ يـــ لى اهللا عل ه اهللا! فقـــال صـــ

لــــك! لم (وي ومــــن يعــــدل إذا مل أكــــن أعدل؟لقــــد خبــــت  وســــ
ر دعـــين أقتـــل هـــذا ، وخســـر  إن مل أكـــن أعـــدل) فقـــال عمـــ

افق ــــــــــ ملن تــــــــــل ، ا ق ــــــــــاس أين أ ن ل اذ اهللا أن يتحــــــــــدث ا فقال(معــــــــــ
قـــــــرآن، أصـــــــحايب ل اوز ، إن هـــــــذا وأصـــــــحابه يقـــــــرءون ا ال جيـــــــ
ا ميـــرق الســـهم مـــن الرميـــ، حنـــاجرهم ه كمـــ ويف ، ة)ميرقـــون منـــ

ه-رواية عند مسلم  لنـيب ، (فأراد خالـد بـن الوليـد قتلـ ال ا فقـ
لم ه وســـ يـــ لى اهللا عل لي) ( صـــ ه أن يكـــون يصـــ ال  -ال لعلـــ فقـــ

                                                            
 بذسناد صحيح . ٢/٥٦٦ابن جرير  ٤٣٨
 ، بذسناد صحيح على شرط مسلم. ٣٠٦٠٩ح  ٦/١٩٤ابن أيب شيبة يف املصنف  ٤٣٩
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لــــد: بــــه؟ خا ا لــــيس يف قل انه مــــ  وكــــم مــــن مصــــل يقــــول يف لســــ
لم  ه وســـــ ـــــ ي لى اهللا عل ر أن أنقـــــب عـــــن فقـــــال صـــــ (إين مل أومـــــ

 439F٤٤٠.رواه البخاري ومسلم وال أشق بطو�م)، قلوب الناس
ان  كتـــب و  • ار اكتابـــعثمـــ ه ، وهـــو حمصـــور، إىل األمصـــ يـــذكر فيـــ

ه الشـروط ، أنه التزم مبا عاهد عليه من جاءوه يشـرتطون عليـ
ا ًئ ي ه شـــ ـــ ي لـــذي عاهـــدتم عل ،  وفيـــه(وال أعلـــم أين تركـــت مـــن ا

أقيموها على من  كانوا يزعمون أ�م يطلبون احلدود فقلت:
ب أقيموها على من ظلمكم من قري، علمتم تعداها يف أحد

الوا:، أو بعيــد روم يــرزق وقــ وف، احملــ ال يــ وال يعتــدى يف ، رواملــ
مـــــس وال يف الصـــــدقة ة، اُخل نـــــ قـــــوة واألما ل ر ذو ا وتـــــرد ، ويـــــؤمَّ
ه، ملامل الناس إىل أهلها فكـل ، فرضيت بـذلك واصـطرب  لـ

ا  :(وهم خيريونـين إحـدى ثـالث: اوفيه أيض، ذلك فعلت) إمـ
ا ًب وا أ أو صـ بته خطـ ه غـري ، يقيدونين بكـل رجـل أصـ مـرتوك منـ

ا غرييوإم، شيء رون أحًد لون ، ا أعتزل األمر فيؤّم وإما يرسـ
ــــربءون مــــن  ت ة في ــــ ن اد وأهــــل املدي ــــ اعهم مــــن األجن إىل مــــن أطــــ

لـــــذي جعـــــل اهللا يهم مـــــن الســـــمع والطاعـــــ يل ا فلســـــت ، ةعلـــــ
يهم بوكيـــل تكرهتهم مـــن قبـــل علـــى الســـمع ، علـــ ومل أكـــن اســـ

ه وأما الذي خيريونين ، ولكن أتوها طائعني، والطاعة ا كلـ فذمنـ
ـــ لتأمي ـزع وا ـــ ن ل نة ، فملكـــت نفســـي ومـــن معـــي، رـا وكرهـــت ســـ

ــــــدماء ل ة وســــــفك ا فأنشــــــدكم اهللا أال ، الســــــوء وشــــــقاق األمــــــ

                                                            
 .  ١٠٦٤-١٠٦٢خمتصرا، ومسلم ح  ٣١٣٨البخاري ح  ٤٤٠
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ا بالعــــدل)، تأخــــذوا إال احلــــق وتعطــــوه مــــين نــــ ن رواه  وخــــذوا بي
 440F٤٤١.الطربي وابن شبة

قال:(إين أدعوكم إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى  ويف رواية •
لم ه وســ تموأمــروا ، اهللا عليــ بــ يكم مــن أحب اتيح ، علــ وهــذه مفــ
 441F٤٤٢.رواه ابن شبة فادفعوها إىل من شئتم)، بيت مالكم

او  • لمني لنفســيلقـ وال املســ تحل أمــ وال ألحــد مــن ، (إين ال أســ
ا شـيء، وما قـدم علـي إال األمخـاس، الناس ّل يل منهـ ، وال حيـ

 442F٤٤٣.رواه الطربي فويل املسلمون وضعها يف أهلها دوين)
تأذنوه بالقتـــال و  • ال ملـــن اســـ ناد -قـــ بـــن ســـعد بذســـ ا عنـــد ا كمـــ

بــدا) -صــحيح  اتلهم أ قــ ا(ال أكــون ، (ال واهللا ال أ ال أيضــ وقــ
ه  لم يف أمتـــــ ه وســـــ يـــــ لى اهللا عل أول مـــــن خلـــــف رســـــول اهللا صـــــ

 443F٤٤٤.رواه أمحد بذسناد صحيح بسفك الدماء)
عار • وا شـ ه ورفعـ  ال( وقد خرج اخلوارج على علـي رضـي اهللا عنـ

ــــــي فقــــــال! هللا إال حكــــــم هإ عل ــــــ نهم، هللا إال حكــــــم ال ن  ولكــــــ
رة ال يقولـون  يعمـل، فـاجر أو بـر أمـري مـن للنـاس بـد وال! إمـ

ه يف ملـــــؤمن إمارتـــــ تمتع، ا ا ويســـــ افر فيهـــــ لـــــغ، الكـــــ ب ه اهللا وي يـــــ  ف
 444F٤٤٥.رواه ابن أيب شيبة بذسناد صحيح )األجل

                                                            
بذسناد آخر، وهي مع ما يف إسنادها من ضعف إال إ�ا  ٤/١١٦٤، وحنوه ابن شبه  ٦٨٦/ ٢ريخ الطربي تا ٤٤١

مطابقة متام املطابقة يف هذا القدر  املذكور هنا ملا جاء يف الروايا  األخرى الصحيحة إال أ�ا أجود سردا 
 وتفصيال وأحسن سياقا للحادثة.

 .  ١١٩٣/ ٤ابن شبه  ٤٤٢
 .  ٢/٦٥١الطربي  ٤٤٣
 بذسناد صحيح . ٤٨٣مسند أمحد رقم  ٤٤٤
 بذسناد كويف صحيح. ٣٧٩٠٧مصنف ابن أيب شيبة رقم  ٤٤٥
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 رجل جاء إذ املنرب على طالب أيب بن عليويف رواية (بينما  •
ام مث! هللا إال حكم ال فقال  مث! هللا إال حكـم ال فقـال آخـر قـ
ار! اهللا حيكمـون املسـجد نواحي من قاموا وا بيـده فأشـ  اجلسـ
ا يبتغـى حق كلمة! هللا إال حكم ال نعم  اهللا حكـم، باطـل بـ
ا :خـالل ثـالث عنـدي لكم، اآلن فيكم ينتلر تم مـ ا كنـ  معنـ
ا يذكر أن اهللا مساجد مننعكم لن ه فيهـ نعكم وال، امسـ ا منـ ئـ  في
ا دينا مــع أيــديكم كانــت مــ يــ اتلكم وال، أ اتلوا حــىت نقــ  مث تقــ
 445F٤٤٦.رواه ابن أيب شيبة بذسناد صحيح )خطبته يف أخذ

ا ثــالث: قــالو  • نــ ا،  (هلــم علي ا مل يقاتلونــ ال مــ بــدأهم بقتــ أال ن
ه، وأال حنــــرمهم  ه امســـ نعهم مســـاجد اهللا أن يـــذكروا فيـــ وأال منـــ

دينا) يــ ع أ ا دامــت أيــديهم مــ يبة  مــن الفــيء مــ بــن أيب شــ رواه ا
 446F٤٤٧.بذسناد صحيح

يهم  • الوقــد اشــرتط علــ ا، وال فقــ ا حرمــ  (علــى أال تســفكوا دمــ
وا ذميـ ة رضـي  وقـد سـألت .ا)تقطعوا سبيال، وال تللمـ عائشـ
ا؟! اتلهم إًذ ا:فلم قـــــ ال عبـــــد اهللا بـــــن شـــــدادف اهللا عنهـــــ ا  قـــــ هلـــــ

لــدماء،  بيل، وســفكوا ا وا الســ يهم حــىت قطعــ لــ ا بعــث إ (واهللا مــ
 447F٤٤٨.رواه أمحد وأبو يعلى وصححه احلاكم الذمة)واستحلوا 

                                                            
 بذسناد كويف صحيح. ٣٧٩٣٠مصنف ابن أيب شيبة رقم  ٤٤٦
بذسناد صحيح من طريق سلمة بن كهيل عن كثري بن منر أنه مسع عليا وهو  ٧/٥٦٢مصنف ابن أيب شيبة  ٤٤٧

إال كثري هذا فقد ذكره ابن حبان يف ثقاته، ورواه ابن جرير يف التاريخ  خيطب، وهو إسناد على شرط البخاري،
 بذسناد صحيح من طريق ليث ابن أيب سليم عن أصحابه عن علي . ٣/١١٥من طريق كثري، ويف  ٣/١١٤
وقال :  ٢/١٥٣واحلاكم يف املستدرك  ٤٧٤ح  ١/٣٦٧وأبو يعلى املوصلي  ٨٧ – ١/٨٦رواه أمحد يف املسند  ٤٤٨

:إسناده صحيح وهو كما قال، ٧/٢٩٢صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وقال ابن كثري يف البداية والنهاية 
 :رجاله ثقا .وقد أنكر  عائشة قتل علي هلم حىت أخربوها٢٣٧ – ٦/٢٣٥وقال اهليثمي  يف جممع الزوائد 
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ئلو  • ــــي ســــ وار  عــــن عل الاخلــــ الفوا إمامــــ( ج، فقــــ ا عــــدًال إن خــــ
م  ذن هلــ اتلوهم، فــ ائًرا فــال تقــ ا جــ الفوا إمامــ اتلوهم، وإن خــ فقــ

(  448F٤٤٩.رواه الطربي يف تذيب اآلثار بذسناد صحيح مقاًال
ةو  • يـــ ادل  يف روا ام عـــ وا علـــى إمـــ بوهم، ولكـــن إن خرجـــ (ال تســـ

اتلوهم، ذن  فقــ اتلوهم، فــ ائر فــال تقــ ام جــ وا علــى إمــ وإن خرجــ
 449F٤٥٠.رواه ابن أيب شيبة بذسناد صحيح هلم بذلك مقاال)

 عبـــد بـــن عمـــر إىل وايل خراســـان اهللا عبـــد بـــن اجلـــراح كتـــبو  •
يـــــك ســـــالم :العزيـــــز ذن، وبعـــــد عل  قـــــد قـــــوم خراســـــان أهـــــل فـــــ
 فـذن ،والسـوط السيف إال يصلحهم ال وإنه ،رعيتهم ساء 
ملــــؤمنني أمــــري رأى لــــك يف يل يــــأذن أن ا ه فكتــــب ؟فعــــل ت يــــ ل  إ
ملـــؤمنني أمـــري عمـــر اهللا عبـــد مـــن :العزيـــز عبـــد بـــن عمـــر  إىل ا
يـــــك ســـــالم: اهللا عبـــــد بـــــن اجلـــــراح ا عل مـــــ  بلغـــــين فقـــــد بعـــــد؛ أ
تهم ســاء  قــد خراســان أهــل أن تــذكر كتابــك ه ،رعيــ نــ  ال وأ
ألين، والســوط الســيف إال يصــلحهم  فقــد !لــك آذن أن وتســ
عـــــدل يصـــــلحهم بـــــل كـــــذبت ل يهم ذلـــــك فابســـــط واحلـــــق ا  فـــــ
 450F٤٥١.رواه ابن عساكر )والسالم

 فرجـع، اخلـوارج العزيـز عبـد بـن عمـر خاصـم( قـال مغـرية عن •
وا أن منهم طائفة وأبت، منهم رجع من  عمـر فأرسـل، يرجعـ
ره خيــل علــى رجــال  حيــركهم وال، يرحلــون حيــث ينــزل أن وأمــ

                                                                                                                                                                          
بالقصة، كما أنكر  على عثمان عندما بلغها خرب كاذب أنه قتل الوفد الذين جاؤوا معرتضني على سياسته، 

 . ٨/٥٧وكذلك أنكر  على معاوية قتله عدي بن حجر .انلر البداية والنهاية 
 . ١٢/٣٠١فتح الباري  ٤٤٩
 بذسناد صحيح . ٧/٥٥٩مصنف ابن أيب شيبة  ٤٥٠
 . ١/٧٦٠ابن عساكر يف تاريخ دمشق كما يف املختصر  ٤٥١
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ذن، يهـــيجهم وال وا فـــ ـــ ل يهم فاســـط األرض يف وأفســـدوا قت  علـــ
اتلهم وا مل هـــم وإن، وقـــ لـــ  فـــدعهم األرض يف يفســـدوا ومل يقت
 451F٤٥٢.رواه ابن أيب شيبة بذسناد صحيح )يسريون

ـــز عبـــد بـــن لعمـــر اخلـــوارج قالـــتو  • ا تســـري أن تريـــد( العزي نـــ  في
ا فقـــال؟اخلطاب بـــن عمـــر بســـرية اتلهم هلـــم مـــ ا واهللا!اهللا قـــ  مـــ
ه اهللا صـــلى اهللا رســـول أختـــذ أن زد  يـــ ا وســـلم عل رواه  )إمامـــ

 452F٤٥٣.ابن أيب شيبة
ـــز عبـــد بـــن لعمـــر اخلـــوارج قالـــتو  • ا تســـري أن تريـــد( العزي نـــ  في

ا فقـــال؟اخلطاب بـــن عمـــر بســـرية اتلهم هلـــم مـــ ا واهللا!اهللا قـــ  مـــ
ه اهللا صـــلى اهللا رســـول أختـــذ أن زد  يـــ ا وســـلم عل رواه  )إمامـــ

 453F٤٥٤.ابن أيب شيبة
ر  • ة إىل عمــ ة مــن أهــل الكوفــ ـه مجاعــ اء األشــعث ومعــ ـ وقــد جــ

ـن أيب  عد بــ ه عــزل ســ ـاصيطلبــون منــ ة، وقــ ه ، أمــري الكوفــ فعزلــ
تهم ـــ ـــد رغب ـــزوال عن ر ن ه بســـعد، عمـــ ـــ ر ، مـــع ثقت أهلم عمـــ مث ســـ

اء  فقـال نعكم حقكـم وأســ ار ومـ يكم فجـ ام علــ ان اإلمـ (إذا كـ
فقال  إن رأينا جوًرا صربنا. صحبتكم ما تصنعون به؟ قالوا:

ر: ـ ه إال هــــو عمــــ ــــ ل ــــذي ال إ ل ال تكونــــون شــــهداء يف  ال واهللا ا
اكماألرض حــىت تأخــذوهم كأخــذه يــ ربوهم يف احلــق ، م إ وتضــ

 454F٤٥٥.رواه ابن شبة بذسناد جيد وإّال فال)، كضربم إياكم

                                                            
 بذسناد صحيح. ٣٧٩٠٨ابن أيب شيبة يف املصنف رقم  ٤٥٢
 . ٣٧٩٢٢ابن أيب شيبة يف املصنف رقم  ٤٥٣
 . ٣٧٩٢٢ابن أيب شيبة يف املصنف رقم  ٤٥٤
  ابن حبان وهو يف ثقا –بذسناد جيد على شرط البخاري إىل هارون بن عبد اهللا احلضرمي   ٣/٨١٦ابن شبة  ٤٥٥

 عن ُعفيف بن معد يكرب وهو معدود يف الصحابة كما يف اإلصابة.  –
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ة الراشــــدة -١٠٤ لعــــدل واخلالفــــ ارة بعــــودة ا ال تعــــاىل  بــــاب البشــــ وقــــ

تخلفنهم  لحا  ليســ وا الصــ نكم وعملــ وا مــ لــذين آمنــ {وعــد اهللا ا
لـــذكر أن  لزبـــور مـــن بعـــد ا ا يف ا نـــ ب يف األرض}، وقـــال {ولقـــد كت
تبدل  وا يســـ ا عبـــادي الصـــاحلون}، وقـــال {وإن تتولـــ األرض يرثهـــ

 : غريكم مث ال يكونوا أمثالكم}
اعــن  • ه مرفوعــ ار رضــي اهللا عنــ  اجلــور يلبــث ال( معقــل بــن يســ

ا، يطلـــع حـــىت قلـــيال إال يبعـــد  شـــيء اجلـــور مـــن طلـــع فكلمـــ
لعـــدل مـــن ذهـــب ه ا لـــ  يعـــرف ال مـــن اجلـــور يف يولـــد حـــىت، مث
بــــارك اهللا يــــأيت مث، غــــريه ا، بالعــــدل وتعــــاىل ت اء فكلمــــ  مــــن جــــ
ه اجلــور مــن ذهــب شــيء العــدل  مــن العــدل يف يولــد حــىت مثلــ
 455F٤٥٦.رواه أمحد بذسناد حسن )غريه يعرف ال

لنبوة).وقال (مث تكون خالفة على  • 456Fمنهاج ا

٤٥٧ 
لم وسئل  • ه وسـ لى اهللا عليـ لنـيب صـ عن عبد اهللا بـن عمـرو أن ا

تح أوال دينتني تفــ ئل(أي املــ ة القســطنطينية ســ ال أو روميــ ؟ فقــ

                                                            
عن الزبريي عن خالد بن طهمان عن نافع عن معقل، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  ٥/٢٦رواه أمحد يف املسند  ٤٥٦

 ، وقال : فيه خالد بن طهمان وثقه أبو حامت وابن حبان، وقال خيطئ ويهم، وباقي رجاله ثقا ٣٥٦/ ٥
احلافلان الذهيب وابن حجر عن ابن طهمان صدوق، وقد رمي باالختالط وهلذا ضعفه ابن معني، إال أن الرتمذي 
حسن له حديثا من رواية أيب أمحد الزبريي وكذا صححه له احلاكم حديثا من روايته عنه، فاللاهر أن مساعه منه  

 كان قبل اختالطه.
 سبق خترجيه . ٤٥٧
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ـــــل أوال) ة هرق ـــــ ن لـــــدارمي  : مدي يبة وا ـــــن أيب شـــــ ب رواه أمحـــــد وا
 457F٤٥٨ .وصححه احلاكم

زء احلــــديثي  ة هــــذا اجلــــ راغ مــــن مراجعــــ لفـــ رة أواســــطمت ا نة  مجــــادى اآلخــــ ســــ
 ه يف مدينة اسطنبول حرسها اهللا باإلسالم.١٤٣٣

 

 

 

 

 

                                                            
، واحلاكم يف ااملستدرك  ٤/٢١٩، وابن أيب شيبة يف املصنف ٤٨٦، والدارمي رقم  ١٧٦/ ٢سند رواه أمحد يف امل ٤٥٨
 وصححه . ٤/٥٩٨


