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 فقه الشأن العام

ت مفاهيم والى اين وصل ةالفقهيوعن مذاهبه   اإلسالمي سي ااثناء البحث عن تطور الفكر السي
الشورى ؟ ودور الفقيه  أهميةمنها ما ن التساؤالت ظهرت مجموعة م السياسة والدولة والمجتمع 

  ؟ وكيف يتجلى اهتمام الفقهاء به؟ما مفهوم الشأن العام  مع الحاكم .

 [ 162{]األنعام:ُقْل ِإنَّ َصالِت َوُنُسِكي َوََمَْياَي َوََمَاِت َلِلَِِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ يقول هللا تعالى:}

  مفهوم الشأن العام ومجاالته

التخلأأع عأأن القيأأام بأأأمور الشأأأن العأأام و  التأأدار ر التأأي تهأأم امهأأور األمأأة : مجموعأأة الشأأأن العأأام 
ر نمأأأا التخلأأأع عأأأن الفأأأرا   الفرديأأأة اإلسأأأالم ديأأأن الجماعأأأة   الناإلثأأأم علأأأى األمأأأة امعأأأاء  قأأأع ي  

ع نية اإلثم يقأع علأى الفأرد و،أدذ  الن الشأأن العأام يحقأ  ممألحة األمأة والمقاصأد مأن الشأر عة وال
  نستطيع أن نقول أنه فقه الحياة..

 تيارات اصال،ية وفكر ة كث رة و تيارات اسالمية كث رة  و  ،ركات فيكان الشأن العام ،اضرا 
  والعمل الشعبي بالشأن العام ميهي ثمرة من ثمرات اهتمام كث ر من قطاعات العمل اإلسالو 

االنتخابات رناءًا على هذذ البرامج  الن علماء اإلسالم لم  خوض،تى أن هذذ الحركات كانت ت
  .يكونوا غا ب ن عن الشأن العام وعن الفكر العام

الغأأ و  باإلضأأافة لأأدورالأأذين يبتعأأدون عأأن الفقأأه العأأام وعأأن الشأأأن العأأام  هأأم فقهأأاء السأألطة وكأأان 
الأأبع  ،تأأى دفأأع   عنأأد الحأأاكم و أأأتمرون بأأه علمأأاء ابأأارة عأأن مأأوظف نال اعأأل مأأنالفكأأرا الأأذا 

 عتبأأر الحأأديث فأأي و يقمأأر الأأدين علأأى مسأأا ل األفأأراد وعلأأى الشأأعا ر وعلأأى ال بأأادات فقأأ  يعنأأي  
   والحقيقة كما قال بع  المفكر ن منهم :للدين تسيسافقه الشأن العام 

 :ولأرو ،امد الغ الي يق
ألن الدين ابارة عن معرفة وابادة    ؤسس على صالح الدنيا وليس العكسم  صالح الدين ان 

ومأكله ومشربه وأمنه هذا ليس لديه امكانية وال وقت لكي تكون لديه  فمن ال يؤمن على مسكنه
  .صالة الجا ع والخا ع ال تمح ألنها ليس ف ها ،ضورو  معارف ولكي يكون لديه ابادات 

هناك ارتباط عضوا ووث   ر ن صالح الدنيا والشأن العام وب ن ال بادات وب ن الفقه.. ليس 
هناك انفمام ر ن فقه الشأن العام وصالح أمور الدنيا ألنه من مقاصد الشر عة الحفاظ على 

موضوع تس يس الدين هذا تعب ر خطأ . و على الدينًا ،فاظالعقل الحفاظ على اإلنسان لكي يكون 
السياسة من الفروع الن ال يمكن أن نقطع الملة ر ن السياسة وب ن و سالم أصول وفروع  لإل ألن

تدع مال قيمر ومال هللا هلل  العالقة ر ن الدين والسياسة عالقة  أن الدين  هذا كالم ير د 
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ُسِكي ُقْل ِإنَّ َصالِتي َونُ العالقة ر ن السياسة والدين عالقة مؤكدة في الفكر اإلسالمي }و عضو ة  
ِ َربِّ اْلَعاَلِمينَ  [ الن السياسة والفروع والفقهيات هي ا ء من 162{]األنعام:َوَمْحَياَي َوَمَماِتي َلِلَّ

  اإلسالم.
 يقول : السمهورا باشا وهو فقيه الشر عة اإلسالمية والقانون اإلسالمي والقانون المدنيونجد 

ليست عالقة الأدمج والو،أدة وليسأت عالقأة تكون بالعالقة القا مة وهى  التم    ر ن الدين والسياسة
اإلسأأالم منهأأام شأأامل للأأدين والأأدنيا  للأأدين والدولأأة  للدولأأة واجخأأرة  للفأأرد والمجمأأوع ف االنفمأأال 

  .واجخر دون أن يكون هناك كفر وإيمان في المسا ل السياسية ومسا ل الدولة ونظام الحكم
اعأل الفأرد منعأ ال عأن األمأة أو  أوكونون األمة  وبالتالي اخرام الفرد من األمأة األفراد هم الذين ي

اإلسأأالم ديأأن الجماعأأة والجماعأأة تتكأأون مأأن األفأأراد  جناسأأتبدال أ،أأدهما بأأاجخر هأأذا مأأن الخطأأأ 
سبحانه وتعالى اعل الناس شعوبا وقبا ل ل تعارفوا واألمأة هأي مجمأوع األفأراد  ولأذل  صأالح وهللا 

 .رد يؤدا الى صالح الجماعة وصالح الجماعة يسهم في صالح الفردالف
 الحضارات  ر ن صراعو ر ن القوميات  المراع أو ربي يقوم على نظر ات المراع طبقيالفكر الغف

 رو الحواأ اإلسالم يرف  نظر ة المراع و ضع ردال منها نظر ة التدافعر نما 
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجدُ َوَلْوال َدْفُع اَلِلَِّ النَّاَس بَ ْعَضُهم بِبَ ْعٍض } ُدِِّ  [ 40{]الحج: َّلَّ
الشعب الطبقات و ،راك ااتماعي يعالج مناط  الخلل والظلم ر ن األفراد والجماعات و : التدافع و 
في اطار األمة الدولة الذا يع د التوازن الى العالقة ر ن الفرقاء المختلف ن  ولذل  التنوع والتعدد و 

 .التعدد في المذاهب الفكر ة في المذاهب السياسيةكسنة وقانون من قوان ن هللا سبحانه وتعالى  
 : عالقة علماء الدين بالسلطة 

ارتباط ر ن الفتوى وب ن العلوم وفقه الفتوى هو لون من العلوم االاتمااية الا لم يكن هناك 
العالقة ر ن اإلسالم وب ن  الن االاتمااية ال يمكن أن يكون هناك مفتي بالمعنى الحقيقي

اإلسالم ف،قا قها وقوان نها ثارتة  التي  ،تى العلوم الطبي ية وثيقة المعارف المختلفة والمتعددة
 .عالىيتعامل مع الطبيعة باعتبارها مخلوقا هلل سبحانه وت

على عالقة بالعلوم االاتمااية صحيحة ،تى يكون المفتي الفتوى كعلم وكفقه ال يمكن أن تكون و 
  .ال يمكن ع ل الفتوى عن الشأن العام ... لذل واالقتمادية والسياسية والب ئية 

 توظع الفتاوى لمملحة الحاكم ضد الشعب في كث ر من الدول العربية  تم في اغلب الدول
االستبداد ير د أن يع ل الدين عن الحياة و   المفتي الموظع يفتي على مقاس النظم االستبداديةو 

  مع علوم الحياة. دين الجماعة وأن العلوم اإلسالمية هي علوم متكاملةفأما اإلسالم 
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الكث ر من وخاصة ان  في هذذ المر،لة ة ضرور و   واابة  االهتمام بالعلوم الشراية واالاتمااية
في الكليات  يدرسما و    لفت في العمر المملوكي والعمر العثمانيالكتب التي كانت تدرس أ  

  الشراية يؤدا الى تخر ج المفتي وغ ر المفتي من علماء الشر عة.
يعملون فق  على ترسيخ نظر ات  ايضاً  في العالم العربي واالاتماع أساتذة العلوم السياسيةو 

   ،تى  أنهم بع دًا عن الواقع االاتماعي الذا ي يشه العرب والمسلمون  هايعتمدونسياسية غربية 
 واستمروا  منظور اسالمي وف قمروا في تطو ر العلوم االاتمااية لات األصول الغربية 

 .  رهاو و تطأ يأخذونها كما هي دون محاولة ربطها بالواقع
  :يقول  أستال الفكر السياسي في اامعة زايد التيجاني عبد القادر

لم يكونوا تكو نًا علميًا اسالميًا كاماًل  رل هم لهبوا أساتذة العلوم السياسية والعلوم االاتمااية  
الى العلوم الغربية مفرغ ن تمامًا من المكون اإلسالمي  ولذل  فاقد الشيء ال يعطيه  ما نتوق 

لوم الشراية و تفرغ تمامًا ولكن اليه هو أن يتم تو، د المعرفة اإلنسانية  فال ينقطع طالب الع
ينبغي أن يمهد له بمعرفة بع  العلوم االاتمااية األساسية ،تى يتعرف على قضايا المجتمع  

وعلى كيانها والمحافظة عل ها   ف نبغي أن نتمس  بالتراث ونتمس  أيضًا بإقامة األمة نفسها
 .وواودها

الفمل ر ن اإلسالم والدين وب ن  علمنة السياسة أانتيجة هو  دخل الفكر ايضاً  الخلل الذان ا
في اإلسالم نسمي ر نما المملحة بالمعنى البراغماتي  يعتمد في أوروبا واصبح الفكر السياسة  
في أوروبا نرب  المملحة بإطار منظومة القيم واألخالق  و المملحة الشراية المعتبرة   المملحة

اعادة العالقة  جب و الشراية   اسمه السياسة وفي االسالميتحدثون عن السياسة بشكل مطل   
لمانية وصراع فكر الع رتأث ر التي ترااعت كث راً  الشر عةالسياسة واللحمة ر ن اإلسالم وب ن 

في السياسة الشراية  كتب فيه ارن  غني تراثر نما نمل    لغربلاالعمى  تقل دالالحضارات و 
  .والكواكبي وغ رهم والغ الي عرب مثل ارن خلدون وكث ر من علماء ال كتب فيه ارن تيميةو القيم 

 : وظيفة العلماء التاريخية
لتكن منكم أمة يدعون الى الخ ر و أمرون بالمعروف  أا اماعات منظمة مؤهلة  في موااهة 

في موااهة الحكام الظلمة  في مقاطعة العلماء ألمراء الجور والظلم والفساد واإلفساد  االستبداد  
أري ،امد الغ الي  أنه كتاب في مقاومة االستبداد في فقه  لألماما،ياء علوم الدين  نجد في كتاب

ى هللا عليه وسلم التي يطلب ف ها من المقاومة لالستبداد  أنت عندما تقرأ أ،اديث رسول هللا صل
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العلماء أن ال يذهبوا الى األمراء  و عتبرهم أنهم شر العلماء  وأن أفضل األمراء هم الذين يذهبون 
الى العلماء  أنت عندما تقرأ ان ال يمح للعالم أن يدخل قمر أو ر ت الحاكم الظالم ألن هذذ 

جد ال يمح أن يبنى على أرض مغتمبة  وإلا ،تى المس أرض مغتمبة  رن ت بمواد مغتمبة 
رني على أرض مغتمبة فال تجوز فيه المالة  رل يقول أرو ،امد الغ الي ،تى الشارع  الشارع 

  مقاومة االستبداد.العام الا كانت أرضه مغتمبة فال يمح للناس أن تدخله  نحن أمام فقه 
  العلماء فسأد األمأراء وإلا فسأد األمأراء فسأدت الحيأاة ألنه الا فسد األكبريتحملون الوزر  *العلماء

 األعظأمالكارثأة و الذين يبعدون العلماء عن الشأن العأام   ايضاً  وكذل  القمور من ،كام االستبداد
والتأأأأي تضأأأأعها الحكومأأأأات  منأأأأاهج التعلأأأأيم التأأأأي تخأأأأرم مأأأأوظف ن تأأأأابع ن للسأأأألطة والسأأأألطان  فأأأأي

فكر مطايأأا لأأنظم االسأأتبداد ولأأنظم القهأأر والديكتاتور أأة ال عالقأأة لهأأم بأأالالعلمأأاء واصأأبح   ةالمسأأتبد
مأن العلمأاء مأن أفتأى رتحأر م التظأاهر  ووقأع ضأد الثأورات العربيأة  الثورا الذا ااء بأه اإلسأالم 

عأأأة ولأأأي واسأأتندوا الأأأى اعتبأأأارات دينيأأأة أن التظأأاهر فتنأأأة  اسأأأتندوا الأأأى مبأأأدأ سأأد الأأأذرا ع  مبأأأدأ طا
 األمر بمورة مطلقة  

القرآن ممطلح ولي األمر وإنما ورد فيه ممطلح أولي األمر أا القيادة الجمااية   يرد فيلم 
ثم من هو ولي األمر الذا تر دون طاعته وهو لم يأت بالشورى  والشورى فر ضة اسالمية  ارن 
القرطبي ينقل عن مفسر ن للقرآن في قضية الشورى يقول: الشورى من قواعد الشر عة  قواعد 

األ،كام يعني ليست رخمة  ومن ال يستش ر أهل العلم والدين فع له وااب وهذا الشر عة وع ا م 
  .مما ال خالف فيه

واأأه الأأأدنيا غ أأر اتجأأأاذ التأأار خ  غ أأأر معنأأى الحضأأأارة  أعأأاد صأأأياغة  السأأأالم غ أأر  اإلسأأالم ثأأأورة
فأأي عهأأد رسأأول هللا صأألى هللا عليأأه وسأألم كانأأت الشأأورى واابأأة ومل مأأة  الرسأأول يقأأول اإلنسأأان  

المحابة يقولأون أنهأم بأايعوا ألري بكر وعمر لو ااتمعتما في مشورة ما خالفتكما هو المعموم   و 
  .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

الرسول صلى هللا عليه وسألم وهأو ر أيس الدولأة ال يعأ ن أم أرا للجأيو اال بشأورى األمأة  يقأول  لأو 
عبأأدع عبأأد هللا رأأن مسأأعود  ال يسأأتطيع أن كنأأت مأأؤمرًا أ،أأدًا دون مشأأورة المأأؤمن ن ألمأأرت ارأأن أم 

   .اال بالمشورة  يع ن أم راً 
ااء اإلسالم ليضع عن الناس اصرهم واألغالل التي كانت عل هم  ااء ليحطم الق ود وليس 
لنكون أسرى لهؤالء الحكام الظلمة التابع ن الذين استأاروا وأاروا أرض اإلسالم لألاانب 

   وثروات اإلسالم لألاانب.
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 األخالق في السياسة

:   كل مولود يولد على الفطرة فأرواذ الرسول صلى هللا عليه وسلم فقالأن اإلنسان كا ن أخالقي 
األخالق النب لة التي رك ت عل ها و يهودانه أو ينمرانه أو يمجسانهعع فالفطرة هي القيم األص لة 

 .يان وقد ارتبطت هذذ العق دة والشر عة واألركان ال بادية كلها رهذذ القيماميع األد
السياسة  وهذذادارة الحكم بما يحق  الممالح و درأ المفاسد عن البالد وال باد  تعني السياسة و 

 :منهج الحياة الذا ر ن هللا سبحانه وتعالى بقولهو ا ء أساسي من الدين 
ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ    ِ َوِللرَّ  [ 24]األنفال:ع اْسَتِجيُبوا َلِلَّ

ِ َأن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلونَ لَم َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن  َكُبَر قال: }  [ 2{ ]المع: َمْقًتا ِعنَد َّللاَّ
 [. 4{ ]القلم :  ٍق َعِظيمٍ َوِإنََّك َلَعَلى ُخلُ هللا سبحانه وتعالى يمع رسوله الحب ب : } وقال

في اإلسالم ال يمكن أن تبرر الغاية الوس لة يجب أن تكون الوس لة مشروعة كما يجأب أن تكأون و 
 .الغاية مشروعة

كيف أخأدم دينأي وأخأدم شأعبي  يقأول: اعرف   الر اسة ليست غاية انما هي وس لة لخدمة الشعبف
ْتَنا} يْ َل اْلَمَمياِت ُثيمَّ َوَلْوال َأْن َثبَّ ِْ يْ َل اْلَحَيياِض َو ِْ ا َقِلييال ِإًذا َذَذْقَنياَك  َك َلَقْد ِكْدَت َتْرَكُن ِإَلْيِهْم َشيْيًً

هللا سبحانه وتعالى مأن خاللهأا الأذين  يرشد[ هذذ اجية 75-74{ ]اإلسراء :ال َتِجُد َلَك َعَلْيَنا َنِصيًرا
بأنأأأأه الا أنأأأأتم تتبنأأأأون الفكأأأأر  لى هللا عليأأأأه وسأأأألم يتبنأأأأون الفكأأأأر اإلسأأأأالمي و،تأأأأى رسأأأأول هللا صأأأأ

 . اإلسالمي الرد أن تتبنون الح  والحقيقة وال تركنوا الى الظلمة
  وفي العادة يحدث توازن ر ن هذذ وهي الممالح واألخالق والقانون معادلة ثالثية السياسة  تحكم

وفي بع  األوقات تعلو   ففي بع  األوقات تعلو الممالح على األخالق األبعاد الثالثة 
قوان ن األمم المتحدة والقانون الدولي  وتظهربع  األبعاد القانونية على الممالح وعلى األخالق 

 ، ثما يراد لها أن تستخدم. األخالقتستخدم و أو تدخالت األمم المتحدة  ...اإلنساني 
لتدخل الا ما االقانون الدولي اإلنساني يعطي الح  للمنظمات الدولية وللدول فرادى أو اماعات ف

  شعروا أن هناك ممارسة سياسية في دولة مع نة أو ممارسة عسكر ة تهدد السلم واألمن الدول  ن

االلتزام باألخالق يعني التزام بالمبدأ سواء كان لي أو لغيري كما يقول رب في اإلسالم 

ْقَوى{العالمين  [  8] المائدة :  }َوالَ ََيِْرَمنَُّكْم َشنَ َئاُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْ َرُب لِلت َّ

بل إن هللا سبحانه وتعالى عاتب الرسول صلى هللا عليه وسلم حينما خاصم يهوديا صحابي وكان 

ُ ۚ َواَل َتُكن لِِّْلَخائِِنَي َخِصيًما ِإَّنَّ أَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب ِِبْلَْقِِّ   }: الحق مع اليهودي   لَِتْحُكَم بَ ْيَ النَّاِس ِبَا َأرَاَك اَلِلَّ

 [ 105{]النساء:
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فالدفاع عن النفس وااب انساني     الحرب وفي وقت السلمفي وقت باألخالق اإلسالم لت م ي
  .مل بقيم غ ر أخالقيةعفاإلسالم ال ي  من قتل دون ماله أو دون نفسه فهو شه دعع  

العمل العام أو العمل السياسي هو عمل أخالقي ألنه و أن الدين كله أخالق   نعرف  يجب أن
  لممالح اإلنسانا ء من المنظومة األخالقية التي اقتر،ها الفقهاء    وهىلخدمة ممالح الناس

 و،  المل   هذذ الحقوق الخمسة هي ممالح ضرور ة    ،  النفس  و،  الدين  و،  النسل
القضية األخالقية في اإلسالم ليست هي قضية الضعع  انما هي قضية العدل  قضية الر،مة  

  .والر،مة نفسها هي مع القوة  وإال اإلنسان المظلوم العاا  المسك ن
األخالق في اإلسالم قوة  ولكن قوة فمن هنا   إلا كانت األمة مستضعفة فكيف يكون لها ر،مةف

بعدل  قوة بإنماف  قوة بكرامة  كما قال س دنا أرو بكر  الشر ف أا القوا  ض يف عندا 
 .له الح ،تى آخذ منه الح   والض يف عندا قوا ،تى آخذ 

 
 هللالحمد 

 اللكودمحمد 
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 المراجع:

-الدكتور علي القره داغي األمين العام لالتحاد العالمي للعلماء المسلمين، ونائب رئيس المجلس 

 األوروبي لإلفتاء والبحوث، 

  احاديث نبوية عن العلماء والسالطينملحق: 

 أتى ومن: …»لقا ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن عنه، هللا رضي هريرة، أبي عن والبيهقي، داود، أبو أخرج 

 «.بعًدا هللا من ازداد إال دنًوا السلطان من عبد ازداد وما افتتن، السالطين أبواب

 جهنم في إن: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: عنه، هللا رضي هريرة، أبي عن عدي، ابن وأخرج 

اء هللا أعدَّه مرة، سبعين يوم كل منه تستعيذ واديًا  أبغض وإن أعمالهم، في المرائين للقرَّ

 «.السلطان عالم هللا إلى الخلق

 تعالى هللا إلى القراء أبغض إن: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: هريرة، أبي عن ماجه، ابن وأخرج 

 «.األمراء يزورون الذين

 هللا رسول قال قال: عنه، هللا رضي هريرة، أبي عن «الفردوس مسند» في الديلمي وأخرج 

 «.لص أنه فاعلم كثيرة؛ مخالطة السلطان يخالط العالم رأيت إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص

 إن: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن عنه هللا رضي عباس ابن عن ثقات، رواته بسند ماجه ابن وأخرج 

 من فنصيب األمراء، نأتي ويقولون القرآن، ويقرؤون الدين، في سيتفقهون أمتي من أناًسا

 يجتنى ال كذلك الشوك، إال القتاد من يجتنى ال كما ذلك، يكون وال بديننا. ونعتزلهم دنياهم،

 «.الخطايا إال قربهم من

 رسول مولى عنه هللا رضي وبانث عن ثقات، رواته بسند «األوسط» في الطبراني وأخرج 

 على تقم لم ما نعم،: »الثالثة في قال ثم فسكت، أنا؟ البيت أهل من هللا، رسول يا قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 المراد «والترهيب الترغيب» في المنذري الحافظ قال.« فتسأله أميًرا تأتي أو سدة، باب

 .ونحوه السلطان باب هنا، بالسدة

 بعدي سيكون: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال وصححه، والحاكم ئي،والنسا وصححه، الترمذي وأخرج 

 منه، ولست مني، فليس ظلمهم، على وأعانهم بكذبهم، فصدقهم عليهم دخل فمن أمراء،

 يصدقهم ولم ظلمهم، على يِعْنهم ولم عليهم، يدخل لم ومن الحوض. عليَّ  بوارد وليس

 «.الحوض عليَّ  وارد وهو منه، وأنا مني، فهو بكذبهم،

 والديلمي، والعقيلي، نعيم، وأبو تاريخه، في والحاكم مسنده، في سفيان بن الحسن وأخرج 

 العلماء: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: عنه هللا رضي مالك، بن أنس عن تاريخه، في والرافعي

 الرسل خانوا فقد السلطان خالطوا فإذا السلطان، يخالطوا لم ما هللا عباد على الرسل أمناء

 «.وهمواعتزل فاحذروهم،
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 هللا رسول قال قال: عنه، هللا رضي جبل بن معاذ عن والديلمي، تاريخه، في الحاكم وأخرج 

 نار في به يعذب لون كل في شريكه كان إال طوًعا، سلطان صاحب أتى عالم من ما: »ملسو هيلع هللا ىلص

 «.جهنم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: عنه، هللا رضي جبل بن معاذ عن «الثواب» في الشيخ أبو وأخرج :

 يده، في لما وطمعًا إليه، تََملُّقًا السطان؛ باب أتى ثم الدين، في وتفقه القرآن الرجل رأق إذا»

 «.جهنم نار في خطاه بقدر خاض

 آخر في يكون: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: عنهما، هللا رضي عباس، ابن عن الديلمي، أخرج 

بون علماء الزمان  وال الدنيا في الناس ويُزه ِدون يرَغبون، وال اآلخرة في الناس يُرغ ِ

 «.ينتهون وال األمراء غشيان عن وينَهون يزَهدون،

 يحب هللا إن: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: عنه، هللا رضي الخطاب، بن عمر عن الديلمي وأخرج 

 خالطوا إذا العلماء ألن األمراء؛ خالطوا إذا العلماء ويمقت العلماء، خالطوا إذا األمراء

 «.اآلخرة في رغبوا العلماء خالطوا إذا واألمراء ،الدنيا في رغبوا األمراء

 تزال ال: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: الحسن، عن « الفتن » كتاب في الداني عمرو أبو وأخرج 

 «.أمراَءها قراُؤها يمارِ  لم ما وكنفه، هللا يد تحت األمة هذه

 قال: نه،ع هللا رضي الخطاب، بن عمر عن «األصول نوادر» في الترمذي الحكيم وأخرج 

 إِلَيهِ  َوإِن ا لِِلَِّ  إِن ا: » فقال بلحيته، فأخذ وجهه، في الحزن أعرف وأنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أتاني

 كثير، غير الدهر، من بقليل بعدك مفتتَنة أمتك إن لي: فقال آنفًا، جبريل أتاني راِجعون،

ائهم قِبَل من قال: ذلك؟!، أين ومن قلت:  فال حقوقهم، اسالن األمراء يمنع وأمرائهم، قرَّ

اء وتتبع يعطونها،  قال: منهم؟ يسلم من يسلم فبمَ  جبريل، يا قلت: األمراء، أهواء القرَّ

 «.تركوه منعوه وإن أخذوه، لهم الذي أعطوا إن والصبر، بالكف

 سيكون: »يقول ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمع أنه عنه: هللا رضي الحارث، بن هللا عبد عن الحاكم، وأخرج 

 دينه من أخذوا إال شيئًا، أحًدا يعطون ال اإلبل، كمبارك أبوابهم ىعل الفتن سالطين، بعدي

 «.مثله

 هللا رسول قال قال: عنه، تعالى هللا رضي السلمي، األعور أبي عن الديلمي، وأخرج– 

 «.السلطان وأبواب إياكم،: »ملسو هيلع هللا ىلص

 قال قال: عنهما، هللا رضي عمر، ابن عن والديلمي، مسنده في سفيان بن الحسن وأخرج 

 هللا، من أبعدهم منها الناس أقرب فإن وحواشيها، السلطان أبواب اتقوا: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا ولرس

 وتركه الورع عنه وأذهب وباطنة، ظاهرة قلبه في الفتنة جعل هللا، على سلطانًا آثر ومن

 «.حيران
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 قوم سيكون: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: عنهما، هللا رضي عباس، ابن عن عساكر، ابن وأخرج 

 أتيتم لو فيقول: الشيطان، يأتيهم الدين، في ويتفقهون القرآن، يقرؤون تي،أم من بعدي

 إال القتاد من يجتنى ال كما ذلك، يكون وال بدينكم! واعتزلوهم دنياكم، من فأصلح السلطان،

 «.الخطايا إال قربهم من يجتنى ال كذلك الشوك،

ب من: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: عنه، هللا رضي أنس، عن الديلمي، وأخرج–   ذي من تقرَّ

 «.باًعا منه هللا تباعد ذراًعا، سلطان

 إلى مشى من: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: عنه، هللا رضي الدرداء، أبي عن الديلمي، وأخرج 

 بقدر جهنم نار خاض عليه، والسالم بلقائه، إليه تملقًا نفسه، ذات من طوًعا، جائر سلطان

 به يحلل لم عضده على شدَّ  أو هواه، إلى مال فإن منزله، إلى عنده من يرجع أن إلى خطاه،

 «.لهبمث عذب إال العذاب، من بنوع النار في يعذب ولم مثلها، عليه كان إال لعنة هللا من

 قرأ من: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: عنهما، هللا رضي عمر، ابن عن الشيخ، أبو وأخرج 

 قلبه، على هللا طبع يديه، في لما طمعًا سلطان صاحب أتى ثم الدين، في وتفقَّه القرآن،

ب  «.ذلك قبل به يعذَّب لم العذاب، من بلونين يوم كل وعُذ ِ

 قرأ من: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: عنه، هللا رضي معاذ، عن تاريخه، في الحاكم وأخرج 

 نار في خطاه بقدر خاض يديه في لما طمعًا سلطان صاحب أتى ثم الدين في وتفقَّه القرآن

 «.جهنم

 ومجالسة إياكم: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: عنه، هللا رضي علي، عن الديلمي، وأخرج 

 «.أمره نتحمدو ال فإنكم ومعونته وإياكم الدين، ذهاب فإنه السلطان،

 هللا رسول قال قال: عنهما، هللا رضي عباس، ابن عن والطبراني شيبة، أبي ابن وأخرج– 

 ومن كاد، أو سلم، اعتزلهم ومن نجا، ناوأهم فمن وتنكرون، تعرفون أمراء ستكون إنها: »ملسو هيلع هللا ىلص

 «.هلك خالطهم

 ال من أمتي من التابعين أفضل: »مرفوًعا عنه، هللا رضي علي، حديث من «الفردوس» وفي 

 «.السالطين أبواب يقرب

 رجل هللا، من الخلق أبعد: »ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال قال: الباهلي، أمامة أبي عن عساكر، ابن وأخرج 

 «.عليه صدقهم جور من قالوا فما األمراء، يجالس

 اللسان عليم منافق كل أمتي على أخاف ما أخوف إن: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال.» 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن عنهما، هللا رضي هريرة، وأبي سعيد أبي حديث من اريالبخ عند ورد 

 تأمره بطانة بطانتان: له كانت إال خليفة؛ من استخلف وال نبي، من هللا بعث ما: »قال

 «.هللا عصمه من والمعصوم عليه، وتحضه بالشر، تأمره وبطانة عليه، وتحضه بالمعروف


