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بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة

كثريا طيبًا مبارًكا فيه كما حيب ربنا ويرضى ،والصالة
احلمد هلل ً
محدا ً
والسالم على سيد األولني واآلخرين وخرية اخللق أمجعني ،نبينا حممد
وعلى آله وصحبه ،ومن سار على هنجهم إىل يوم الدين ،أما بعد:
فإن أعظم ما كلف به العباد أداء األماانت إىل أهلها ،وذلك أن
األمانة مبعناها العام يندرج حتتها مجيع حقوق هللا وحقوق النفس ،وحقوق
العباد .فعبادة هللا عز وجل وحده دون شريك ،وطاعة هللا ورسوله ووالة
األمر والتحاكم إىل الكتاب والسنة وأداء ما أوجب هللا من العبادة يف
الصالة والزكاة والصيام واحلج وغري ذلك من الواجبات كما شرع هللا عز
وجل كل ذلك من األماانت ،بل هذا أعظم األماانت قال عز وجل:
ضنَا ْاألَمانَةَ َعلَى ال ا ِ
ض وا ْْلِبَ ِ
ْي أَ ْن
{إِ اان َع َر ْ
ال فَأَبَ َْ
َ
س َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
ََْي ِملْنَ َها َوأَ ْش َف ْق َن ِم ْن َها َو َمحَلَ َها ِْ
ول}(.)1
وما َج ُه ً
سا ُن إِناهُ َكا َن ظَلُ ً
اْلنْ َ
وااللتزام ابملعامالت كما شرع هللا عز وجل وأابح أمانة ،وأداء كل من
الراعي والرعية حق اآلخر أمانة ،وتولية األصلح للوالية من أئمة الصالة
واملؤذنني والقضاة واألمراء والقواد وغريهم أمانة ،بل هذه من أعظم األماانت.
وأداء الودائع من األموال وغريها أمانة ،وحفظ ما استودع اإلنسان من
سر أمانة ،ومحل النفس على ما فيه صالحها وسعادهتا يف الدنيا واآلخرة
( )1سورة األحزاب ،آية.27 :
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أمانة ،إذ النفس وديعة عند اإلنسان جيب أن حيملها على ما فيه سالمتها
واستقامتها وجينبها مواطن العطب واهلالك ،إىل غري ذلك مما أوجب هللا عز
وجل على العباد القيام به وأداءه من حقوقه وحقوق خلقه .والتقصري يف
ذلك أو يف شيء منه يعد من اخليانة فاإلخالل يف إقامة الصالة ،أو يف إيتاء
الزكاة ،أو يف الصيام أو احلج ،أو يف بر الوالدين أو يف غري ذلك من
اِ
ين
العبادات واملعامالت والوالايت وغريها خيانة ،قال تعاىلََ { :ي أَي َها الذ َ
آ ََمنُوا َل ََتُونُوا ا
ول َوََتُونُوا أ ََم َاانتِ ُك ْم َوأَنْ تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن}( ،)1وقال
اَّللَ َوال ار ُس َ
« :إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة ،قيلَ :ي رسول هللا وما

إضاعتها؟ قال إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة»(.)2
وسأتناول يف هذا البحث الكالم على عظم األمانة ،وأنواع األماانت
والتحذير من اخليانة من خالل الكالم على قوله تعاىل يف سورة النساء:
اَّلل َيْمرُكم أَ ْن تُ َؤدوا ْاألَم َاان ِ
ك
ت إِ َىل أ َْهلِ َها} إىل قولهَ { :ذلِ َ
َ
{إِ ان اَ َ ُ ُ ْ

سائال املوىل عز وجل أن يرزقين اإلخالص يف
س ُن ََتْ ِو ًيل}(ً )3
َخ ْي ٌر َوأ ْ
َح َ
القول والعمل وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
املؤلف

( )1سورة األنفال ،آية.72 :
( )2سيأيت خترجيه.
( )3اآليتان .85-85
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وجوب أداء األماانت إىل أهلها
واحلكم بْي الناس ابلعدل

اَّلل َيْمرُكم أَ ْن تُ َؤدوا ْاألَم َاان ِ
ت إِ َىل أ َْهلِ َها َوإِ َذا
َ
قال هللا تعاىل{ :إِ ان اَ َ ُ ُ ْ
ْي الن ِ
اَّللَ نِ ِع اما يَ ِعظُ ُك ْم بِ ِه إِ ان ا
ااس أَ ْن َْحْ ُك ُموا ِابل َْع ْد ِل إِ ان ا
َح َك ْمتُ ْم بَ َْ
اَّللَ
ِ
ِ
ريا}.
َكا َن ََس ًيعا بَص ً
قال القرطيب(« :)1هذه اآلية من أمهات األحكام تضمنت مجيع الدين
والشرع».
سبب النزول:

نزلت هذه اآلية يف عثمان بن أيب طلحة حني أخذ منه النيب  مفتاح
الكعبة.
اَّلل َيْمرُكم أَ ْن تُ َؤدوا ْاألَم َاان ِ
ت إِ َىل
َ
عن جماهد يف قوله تعاىل{ :إِ ان اَ َ ُ ُ ْ

أ َْهلِ َها} قال :نزلت يف ابن أيب طلحة قبض النيب  مفتاح الكعبة منه،
فدخل الكعبة يوم الفتح ،فخرج وهو يتلو هذه اآلية ،فدعا عثمان فرد إليه

( )1يف «اجلامع ألحكام القرآن» .788/8
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املفتاح ،وقال« :خذوها َيبين طلحة أبمانة هللا ل ينزعها منكم إل

ظامل»(.)1
إيل
وعن شيبة بن عثمان بن أيب طلحة قال« :دفع النيب  املفتاح َّ
وإىل عثمان ،وقال« :خذوها َيبين طلحة خالدة اتلدة ل َيخذها منكم
إل ظامل»(.)2

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية(« :)3فإن النيب  ملا فتح مكة ،وتسلم
مفاتيح الكعبة من بين شيبة طلبها من العباس ،ليجمع له بني سقاية
احلاج وسدانة البيت ،فأنزل هللا هذه اآلية ،فدفع مفاتيح الكعبة إىل بين
شيبة».

أيضا برواية أطول مما ذكر
( )1أخرجه الواحدي يف أسباب النزول ص  .508وقد ذكره ً
ص 508-501وأخرجه ابن مردويه من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس
فيما ذكره السيوطي يف «لباب النقول» ص  25وهي طريق ضعيفة.
وقال العجلوين يف «كشف اخلفاء» « :115/5رواه الطرباين يف الكبري واألوسط عن ابن
عباس رضي هللا عنهما رفعه بسند فيه عبدهللا بن املؤمل وثقه ابن معني».
( )2أخرجه الواحدي يف املوضع السابق.
خمتصرا الطربي عن ابن جريج وعن الزهري يف «جامع البيان»
وقد أخرج السبب
ً
 157-155/5اآلاثر  ،5512 ،5519وقال ابن كثري« :ذكروا أن سبب نزول
اآلية يف شأن عثمان بن أيب طلحة وهذا من املشهورات أن هذه اآلية نزلت يف ذلك
أوال» تفسري ابن كثري»  ،755/7وانظر «السرية النبوية» .88/1
ً
( )3يف «جمموع الفتاوى» .719/75
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معاين املفردات واْلمل:
قوله تعاىل{ :إِ ان ا
اَّللَ ََي ُْم ُرُك ْم أَ ْن تُ َؤدوا ْاأل ََم َاان ِت إِ َىل أ َْهلِ َها}.

قوله{ :إِ ان ا
اَّللَ ََي ُْم ُرُك ْم} «إن» حرف توكيد ونصب ،ولفظ اجلاللة
«هللا» امسها منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

ظاهرا ،فقال{ :إِ ان ا
اَّللَ ََي ُْم ُرُك ْم} ،ومل يقل
وقد ذكر عز وجل امسه ً
وتذكريا للخلق بعظمته ووجوب
تعظيما لنفسه عز وجل،
«إين آمركم»،
ً
ً
طاعته وتعظيمه ،ألن له األلوهية ،فاألمر أمره ،والشرع شرعه.
قوله { ََي ُْم ُرُك ْم} األمر هو طلب الفعل على وجه االستعالء.

ومعىن على وجه االستعالء ،أي :ممن هو عال حقيقة ،له أن أيمر من
دونه ،وكل أوامر هللا عز وجل على هذا النحو ،ألنه عز وجل عال على
خلقه ،وهو خالقهم ومالكهم ومدبرهم ،وأوامره هلم عز وجل حممولة على
الوجوب ،وقد خيرج األمر عن الوجوب بقرينة إىل الندب أو اإلابحة ،وأمر
هللا عز وجل ينقسم إىل قسمني:
أمر شرعي ،كما يف هذه اآلية ،وكما يف قوله تعاىل{ :إِ ان ا
اَّللَ ََي ُْم ُر
اْلحس ِ
ِ ِ
ان}( )2()1وقوله تعاىل{ :قُ ْل أ ََم َر َرِِّب ِابل ِْق ْس ِط}(.)3
ابل َْع ْدل َو ِْ ْ َ
وغري ذلك.
( )1سورة النحل ،آية.50 :
( )2انظر «جمموع الفتاوى» « ،71/50شرح الطحاوية» .982/7
( )3سورة األعراف ،آية.75 :
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اد َش ْي ئًا أَ ْن يَ ُق َ
وأمر كوين ،كما يف قوله تعاىل{ :إِ اَّنَا أ َْم ُرهُ إِذَا أ ََر َ
ول لَهُ

()1
ِ
يها}(.)3()2
ُك ْن فَ يَ ُكو ُن}  ،وقوله تعاىل{ :أ ََم ْرَان ُم ْت َرف َ

واخلطاب يف قولهََ { :ي ُْم ُرُك ْم} عام جلميع املسلمني؛ والة األمر من
احلكام واألمراء وغريهم من أصحاب الوالايت الكبرية والصيرية وعامة
املسلمني(.)4
قوله{ :أَ ْن تُ َؤدوا ْاألَم َاان ِ
ت إِ َىل أ َْهلِ َها}.
َ

قوله {أَ ْن تُ َؤدوا} «أن» مصدرية ،والفعل «تؤدوا» منصوب هبا،
وعالمة نصبه حذف النون .و«أن» والفعل بعدها يف أتويل مصدر يف حمل
جر( )5والتقدير :إن هللا أيمركم أبداء األماانت إىل أهلها.
األماانت :مجع أمانة ،وهي كل ما اؤمتن عليه اإلنسان( )6من األعمال
واألقوال واألموال واألحوال ،مأخوذة من األمن ،وهو طمأنينة النفس وعدم

( )1سورة يس ،آية.57 :
( )2سورة اإلسراء ،آية.59 :
( )3انظر «جمموع الفتاوى» « ،71/50شرح الطحاوية» .982/7
( )4انظر «جامع البيان» « ،151-150/5النكت والعيون» « ،100/5احملرر
الوجيز» « ،582/1اجلامع ألحكام القرآن» .789/8
( )5انظر «مشكل إعراب القرآن» .705/5
( )6انظر «الوسيط» « ،25/7أحكام القرآن» البن العريب « ،185-180/5احملرر
الوجيز» « ،582/1اجلامع ألحكام القرآن» .782/8
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اخلوف ،قال تعاىل عن يعقوب أنه قال { َه ْل آ ََمنُ ُك ْم عَلَْي ِه إِال َك َما
أ َِم ْن ت ُكم علَى أ ِ
َخ ِيه ِمن قَبل}( ،)1وقال تعاىل{ :وِمن أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب
ُ ْ َ
َ ْ
ْ ُْ
ك وِم ْن هم من إِ ْن ََتْم ْنه بِ ِدينَا ٍر َل ي َؤ ِِدهِ
ِِ
ِ
َُ
ُ
َم ْن إِ ْن ََت َْم ْنهُ بِق ْنطَا ٍر يُ َؤ ِده إِل َْي َ َ ُ ْ َ ْ
ت َعلَْي ِه
إِل َْي َ
ك إِال َما ُد ْم َ

قَائِ ًما}( ،)2سواء كانت األماانت مما بني هللا

وبني خلقه ،وهي األمانة العظمى ،قال هللا تعاىل{ :إِ اان
َعلَى ال ا ِ
ض وا ْْلِبَ ِ
ْي أَ ْن ََْي ِملْنَ َها
ال فَأَبَ َْ
س َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
َو َمحَلَ َها ِْ
ول}( )3أو مما بني اخللق مع بعضهم
وما َج ُه ً
سا ُن إِناهُ َكا َن ظَلُ ً
اْلنْ َ
ضنَا ْاأل ََمانَ َة
َع َر ْ
َوأَ ْش َف ْق َن ِم ْن َها

البعض( )4ويدخل يف ذلك دخوًال أوليًا أماانت الوالايت.

كما جاء يف سبب نزول اآلية .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية(« :)5أما
أداء األماانت ففيه نوعان :أحدمها :الوالايت ،وهو كان سبب نزول اآلية...
والقسم الثاين من األماانت :أماانت األموال ..من األعيان والديون اخلاصة
والعامة ،مثل رد الودائع ،ومال الشريك ،واملوكل واملضارب ،ومال اليتيم،
ووفاء الديون وبدل القرض وصدقات النساء ،وأجور املنافع وحنو ذلك.» ..

( )1سورة يوسف ،آية.91 :
( )2سورة آل عمران ،آية.28 :
( )3سورة األحزاب ،آية.27 :
( )4انظر «جامع البيان» « ،154/5التفسري الكبري» .555/50
( )5يف «جمموع الفتاوى» .798-719/75
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وقال ابن كثري يف كالمه على اآلية(« :)1وهذا يعم مجيع األماانت الواجبة
على اإلنسان من حقوق هللا عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات
والكفارات والنذور والصيام وغري ذلك ،مما هو مؤمتن عليه ال يطلع عليه
العباد ،ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغري ذلك مما أيمتنون
به بعضهم على بعض من غري اطالع بينة على ذلك».
أيضا أمانة تعليم العلم الذي علمه هللا اإلنسان ،بل إن
ويدخل يف ذلك ً

هذا من أعظم األماانت قال هللا تعاىل{ :وإِ ْذ أَ َخ َذ ا ِ
اِ
ين أُوتُوا
َ
اَّللُ ميثَا َق الذ َ
ِ
اب لَتُ بَ يِِنُ ناهُ لِلن ِ
ااس َوَل تَ ْكتُ ُمونَهُ}( )2وغري ذلك(.)3
الْكتَ َ

ومن ذلك أداء الشهادة ،ألن أداء الشهادة من األمانة ،ومن ذلك حفظ
السر وغري ذلك.
قوله{ :إِ َىل أ َْهلِ َها } أي :إىل من أمرمت أبدائها إليهم ال إىل غريهم،
فالعبادة تؤدي خالصة لوجه هللا تعاىل ،وهي األمانة العظمى ،فمن أشرك مع

اِ
ين آ ََمنُوا
هللا غريه أو كفر ابهلل فقد خان األمانة ،قال تعاىلََ { :ي أَي َها الذ َ
َل ََتُونُوا ا
ول َوََتُونُوا أ ََم َاانتِ ُك ْم َوأَنْ تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن(.})4
اَّللَ َوال ار ُس َ

( )1يف «تفسريه» .755/7
( )2سورة آل عمران ،آية.552 :
( )3انظر «تفسري املنار» .525-520 /8
( )4سورة األنفال ،آية.72 :
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ومن أعظم األماانت الوالية على مصاحل املسلمني قال  أليب ذر يف
الوالية« :إهنا أمانة ،وإهنا يوم القيامة خزي وندامة ،إل من أخذها حبقها،

وأدى الذي عليه فيها(.»)1
ومن كان مؤمتنًا على عمل من أعمال األمة ومصاحلها وجب أن يؤدي
إليها ما اؤمتن عليه ابلقيام به على الوجه املطلوب :كاحلكام والقضاة واألمراء
واملدرسني واملوظفني وغريهم ،ومن أهم ذلك أن تسند األعمال يف األمة إىل
من يصلح لذلك ،ألن من أعظم اخليانة هلل ولرسوله وللمؤمنني أن يسند
األمر إىل غري أهله ،وذلك من عالمات الساعة.
قال « :إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة» ،قيل :اي رسول هللا وما

إضاعتها؟ قال« :إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة»(.)2
وإن ائتمنك زيد أو عمرو على عمل وجب أن تؤديه إليه أبن تقوم به
على الوجه املطلوب.
وإن ائتمنك على قول كسر أفضى به إليك وجب أن حتفظه ،قال :
«إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي للمرأة وتفضي إليه ،مث

ينشر سرها»(.)3

( )1أخرجه مسلم يف اإلمارة .5579
( )2أخرجه البخاري يف العلم  ،85وأمحد  495/7من حديث أيب هريرة ،وانظر
«السياسة الشرعية ،ص « ،59جمموع الفتاوى» .797-712 /75
()3أخرجه مسلم يف النكاح  ،5142وأبو داود يف األدب  ،1520وأمحد – 95/4
من حديث أيب سعيد .
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وكذا إذا ائتمنك على قول حتملته كشهادة ،أو سالم أو حنو ذلك ،وجب
أتديته كما حتملته.
وإن ائتمنك على مال من نقود أو غري ذلك وجب أداؤه إليه من الديون
ض ُك ْم بَ ْع ً
وغريها ،قال تعاىل{ :فَِإ ْن أ َِم َن بَ ْع ُ
ضا فَ لْيُ َؤ ِِد الا ِذي ْاؤُُتِ َن أ ََمانَتَهُ
َولْيَ ت ِاق ا
اَّللَ َرباهُ}(.)1

ْي الن ِ
ااس أَ ْن َْحْ ُك ُموا ِابل َْع ْد ِل}.
قوله تعاىلَ { :وإِذَا َح َك ْمتُ ْم بَ َْ

الواو عاطفة ،فاجلملة معطوفة على ما سبق ،و«إذا» ظرفية شرطية متعلقة
بـ «أيمركم».
أي :وأيمركم إذا حكمتم بني الناس أن حتكموا ابلعدل ،وإمنا ذكر هللا
احلكم بني الناس ابلعدل بعد األمر بتأدية األماانت إىل أهلها ،ألن احلكم
بني الناس ابلعدل من أعظم األماانت ،ألن به إيصال احلقوق إىل أهلها
()2

وألنه حيتاج إليه عند وجود اخليانة يف األماانت

وألن إصالح اإلنسان

لنفسه ومحلها على أداء األمانة مقدم على إصالحه ليريه(.)3

( )1سورة البقرة ،آية.754 :
( )2انظر «تفسري املنار»  528/8وهذا يذكران مبا روي أن عمر توىل القضاء أايم خالفة
أيب بكر  ما فجلس سنة مل يدخل عليه أحد فجاء إىل أيب بكر وأعطاه مفتاح دار
القضاء ،وقال له« :أنت وليتين على أانس هم قضاة على أنفسهم».
( )3انظر «التفسري الكبري» .554/50
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أهال للحكم بني الناس(.)1
واخلطاب لوالة األمر واحلكام ،ومن كان ً

ْي الن ِ
ااس} أي :وإذا أردمت احلكم ،وهو
قولهَ { :وإِذَا َح َك ْمتُ ْم بَ َْ
الفصل والقضاء يف اخلصومات يف احلقوق ،ويف احلدود(.)2
بني الناس :أي :يف خصوماهتم ومشاجراهتم ،والناس عام يف كل الناس
القريب والبعيد ،واملسلم والكافر قال تعاىلَ { :وإِذَا قُلْتُ ْم فَا ْع ِدلُوا َول َْو َكا َن
اِ
َذا قُ ْرَب( .})3وقال تعاىلَ { :ل يَ ْن َها ُك ُم ا
ين َملْ يُ َقاتِلُوُك ْم ِِف
اَّللُ َع ِن الذ َ
ِ
ِ ِ
وه ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِل َْي ِه ْم إِ ان ا
اَّللَ َُِيب
ال ِدي ِن َوَملْ ُُيْ ِر ُجوُك ْم م ْن د ََي ِرُك ْم أَ ْن تَبَ ر ُ
ِِ
ْي}(.)4
ال ُْم ْقسط َ

قوله {أَ ْن َْحْ ُك ُموا ِابل َْع ْد ِل}« .أن» والفعل «حتكموا» يف أتويل
مصدر ،يف حمل جر( )5التقدير :إن هللا أيمركم ابحلكم ابلعدل.
والعدل :يف األصل هو االستقامة ،ومنه العصا املستقيمة اليت ليس فيها
ميل.

()1انظر «أحكام القرآن» البن العريب « ،185-180 /5اجلامع ألحكام القرآن»
.785/8
( )2انظر «السياسة الشرعية» ص .27
( )3سورة األنعام ،آية.587 :
( )4سورة املمتحنة ،آية.5 :
( )5انظر «مشكل إعراب القرآن» .705/5
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واحلكم ابلعدل :هو احلكم بشريعة هللا تعاىل أي :مبا يف الكتاب والسنة
وما يوافقهما من االجتهاد والقياس ،ألنه ال حكم أعدل من حكم هللا

تعاىل ،وال أحد أحسن من هللا حكما قال تعاىل{ :ومن أَحسن ِمن اِ
اَّلل
ََ ْ ْ َ ُ َ
ً
ُح ْك ًما لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن}(.)1

ِ
س ا
ْي}(.)2
َح َك ِم ا ْحلَاك ِم َ
اَّللُ ِأب ْ
وقال تعاىل{ :أَل َْي َ

وضد العدل :الظلم واجلور(.)3
فاملعىن :وأيمركم إذا أردمت الفصل بني الناس يف خصوماهتم ابحلكم بينهم
بشريعة هللا.
قال الطربي(« :)4أن حتكموا بينهم ابلعدل واإلنصاف ،وذلك حكم هللا
الذي أنزله يف كتابه ،وبينه على لسان رسوله».
عن عبد هللا بن عمرو بن العاص يرفعه إىل النيب  قال« :إن املقسطْي

عند هللا على منابر من نور على ميْي الرمحن عز وجل ،وكلتا يديه ميْي،
هم الذين يعدلون ِف حكمهم وأهليهم وماولوا»(.)5
قوله تعاىل{ :إِ ان ا
اَّللَ نِ ِع اما يَ ِعظُ ُك ْم بِ ِه}.

( )1سورة املائدة ،آية.80 :
( )2سورة التني ،آية.5 :
( )3انظر «اللسان» مادة «عدل».
( )4يف «جامع البيان» .151/5
( )5أخرجه مسلم يف اإلمارة  ،5572والنسائي يف آداب القضاة  ،8425والبيوي يف
«معامل التنزيل» .111/5
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قرأه ابن عامر ومحزة والكسائي بفتح النون وكسر العني (نَعِما).
مجيعا (نِعِ َّما) (.)1
وقرأ بقية العشرة بكسرمها ً
وأصلها «نعم ما» من «نعم» اليت للمدح ،و«ما» املوصولة اليت مبعىن
«الذي»( )2فأدغمت امليم ابمليم .قال ابن عطية(« :)3سكنت األوىل،
وأدغمت يف الثانية ،حركت العني اللتقاء الساكنني».
واملخصوص ابملدح حمذوف تقديره :نعم الذي يعظكم به أتدية األماانت
واحلكم ابلعدل(.)4
ومعىن القراءتني واحد ،أي :نعم الذي يعظكم به ،أو نعم املوعظة يعظكم
هبا من األمر بتأدية األماانت إىل أهلها واحلكم بني الناس ابلعدل»(.)5
واملوعظة :ذكر األحكام مقرونة برتغيب أو ترهيب.
وهذا امتداح منه عز وجل ألوامره ونواهيه وشرعه الشتمال ذلك على
مصاحل الدارين ودفع مضارمها ،وصدق هللا العظيم حيث يقولَ { :ول َْو َكا َن
ِمن ِع ْن ِد غَ ِري اِ
ِ
ِِ ِ
ريا}(.)6
ْ
ْ
اَّلل ل ََو َج ُدوا فيه ا ْخت َلفًا َكث ً

( )1انظر «العنوان» ص « ،28النشر» .748/7
( )2وقيل «ما» نكرة موصوفة بـ «يعظكم» التقدير :نعم شيئًا يعظكم .انظر «مدارك
التنزيل» .479/5
( )3يف «احملرر الوجيز» .585-582 /1
( )4انظر «التفسري الكبري» .551/50
( )5انظر «جامع البيان» « ،151/5معامل التنزيل» « ،111/5التفسري الكبري»
« ،551/50مدارك التنزيل» « ،479/5تفسري ابن كثري» .400/7
( )6سورة النساء ،آية.57 :
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ِ
ِ
قوله تعاىل{ :إِ ان ا
ريا} هذه اجلملة استئنافية ،هلذا
اَّللَ َكا َن ََس ًيعا بَص ً
كسرت مهزة «إن» ،وفيها معىن التهديد والتحذير من املخالفة ألمر هللا.
بصريا يف مجيع األوقات
كان :مسلوبة الزمان ،أي :إنه مل يزل ً
مسيعا ً

واألحوال(.)1

قوله { ََِس ًيعا} السميع اسم من أمساء هللا تعاىل على وزن «فعيل»
صفة مشبهة ،أو صيية مبالية يدل على إثبات صفة السمع هلل عز وجل،
وأنه يسمع مجيع األصوات ،كما قالت عائشة رضي هللا عنها« :احلمد هلل
الذي وسع مسعه األصوات لقد جاءت خولة إىل رسول هللا  تشكو
زوجها ،فكان خيفي علي كالمها ،فأنزل هللا عز وجل {قَ ْد ََِس َع ا
اَّللُ قَ ْو َل
ُك ِِف َزو ِجها وتَ ْشت ِكي إِ َىل اِ
الاِِت ُُتَ ِ
اَّلل}(.)2
ادل َ
ْ َ َ َ
قال ابن القيم يف «النونية»(:)3

س ميع ي رى ويس مع ك ل م ا
وه و ال ا

ِف الكون م ن س ر وم ن إع لن

ولك ل ن وت من ه َس ع حاض ر

فالس ر واْلع لن مس توَين

( )1انظر «جامع البيان» .158-151 /5

ِ
ِ
ريا}
( )2أخرجه البخاري معل ًقا يف التوحيد ابب قول هللا تعاىلَ { :وَكا َن هللاُ ََس ًيعا بَص ً

من حديث عائشة رضي هللا عنها انظر «فتح الباري» .427/54
وأخرجه موصوًال من حديث عائشة رضي هللا عنها النسائي يف الطالق  ،4190وابن ماجه
يف املقدمة  555وصححه األلباين.
( )3ص .519
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والس مع من ه واس ع األن وات ل

ُيف ى علي ه بعي دها وال داين

ِ
ريا} البصري اسم من أمساء هللا تعاىل على وزن «فعيل» صفة
قوله {بَص ً

مشبهة ،أو صيية مبالية ،يدل على إثبات البصر هلل عز وجل ،وأنه يبصر
مجيع األشياء.

بصريا أبفعالكم( ،)1كما قال
فاملعىن أنه عز وجل مل يزل مسعيًا ألقوالكم ً
ََسَ ُع َوأ ََرى}( ،)2يسمع دبيب النملة السوداء على
تعاىل{ :إِناِين َم َع ُك َما أ ْ
الصخرة الصماء.

قال ابن القيم(:)3
وهو البصري يرى دبيب النمل ة الس

وداء ْح ت الص نر والص وان

وي رى اري الق وت ِف أعض ائها

وي رى بي اض عروقه ا بعي ان

وي رى خي اانت العي ون بلحظه ا

وي رى ك ذاأل تقل ب األجف ان

وختم اآلية هبذين االمسني فيه هتديد ووعيد وحتذير من املخالفة ألمر هللا،
ووعد ابلثواب ملن امتثل أمر هللا فمن خالف ما أمر هللا به فلم يؤد األمانة إىل
أهلها ،وحكم بني الناس بيري العدل فليحذر عقوبة هللا.

( )1انظر «جامع البيان» « ،158-151 /5تفسري ابن كثري» .400/7
( )2سورة طه ،آية.19 :
( )3يف «النونية» ص .519
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ومن امتثل أمر هللا فليبشر ابلعقىب احلسنة من هللا ،ألن هللا يسمع أقواهلم،
ويبصر أفعاهلم ،وسيجازي احملسن إبحسانه واملسيء إبساءته أو يعفو
بفضله(.)1
الفوائد واألحكام:

 -5بيان عظمة هللا عز وجل لقوله{ :إِ ان ا
اَّللَ ََي ُْم ُرُك ْم} ألنه سبحانه

ذكر نفسه بصيية اليائب ،وهذا يدل على التعظيم.

 -7وجوب أداء األماانت إىل أهلها لقوله{ :إِ ان ا
اَّللَ ََي ُْم ُرُك ْم أَ ْن
تُ َؤدوا ْاألَم َاان ِ
ت إِ َىل أ َْهلِ َها} ،وهو عام يف مجيع أماانت األعمال واألقوال
َ
واألموال واألحوال مما كان بني هللا وبني خلقه ،ومما بني العباد مع بعضهم
سماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض
البعض ،قال تعاىل{ :إِ اان َع َر ْ
ضنَا ْاأل ََمانَةَ َعلَى ال ا َ َ
وا ْْلِبَ ِ
ْي أَ ْن ََْي ِملْنَ َها َوأَ ْش َف ْق َن ِم ْن َها َو َمحَلَ َها ِْ
وما
ال فَأَبَ َْ
سا ُن إِناهُ َكا َن ظَلُ ً
َ
اْلنْ َ
ول}(.)2
َج ُه ً

فاألمانة الكربى هي عبادة هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهلذا وصف

اِ
ين ُه ْم ِأل ََم َاانِتِِ ْم َو َع ْه ِد ِه ْم
هللا هبا عباده املؤمنني ،فقالَ { :والذ َ
َراعُو َن}(.)3

( )1انظر «جامع البيان» .158-151 /5
( )2سورة األحزاب ،آية.27 :
( )3سورة املؤمنون ،آية ،5 :وسورة املعارج ،آية.47 :
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 -4وجوب حفظ األماانت العينية من النقود واألمتعة وغريها يف حرز
مثلها ،ألن ذلك من الزم حفظها وأدائها إىل أهلها ،فمن مل حيفظها يف حرز
مثلها وتلفت فهو ضامن هلا(.)1
اَّلل َيْمرُكم أَ ْن تُ َؤدوا ْاألَم َاان ِ
ت
َ
 -1حتر م اخليانة ملفهوم قوله{ :إِ ان اَ َ ُ ُ ْ
إِ َىل أ َْهلِ َها}.

اِ
ين آ ََمنُوا َل ََتُونُوا ا
ول َوََتُونُوا
اَّللَ َوال ار ُس َ
وقال تعاىلَ{ :يَي َها الذ َ
أ ََم َاانتِ ُك ْم َوأَنْ تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن}(.)2
ِ
وقال تعاىل{ :إِ اان أَنْ زلْنَا إِلَي َ ِ
ْي الن ِ
ااس ِِبَا
اب ِاب ْحلَ ِِق لتَ ْح ُك َم بَ َْ
َ ْ
ك الْكتَ َ
اَّلل وَل تَ ُكن لِ ْل َنائِنِ َ ِ
يما}(.)3
أ ََر َ
ْ
ْي َخص ً
األ اُ َ
وقال « :أد األمانة إىل من ائتمنك ،ول َتن من خانك»(.)4

( )1انظر يف تفصيل الكالم على احلرز ما ذكرانه يف كتابنا« :تفسري آايت األحكام يف
سا ِرقَةُ} اآلية (.)45
سا ِر ُق َوال ا
سورة املائدة» يف الكالم على قوله { َوال ا

( )2سورة األنفال ،آية.72 :
( )3سورة النساء ،آية.508 :
( )4أخرجه أبو داود يف البيوع واإلجارات  ،4848والرتمذي يف البيوع ،5791
والدارمي يف البيوع  ،7852من حديث أيب هريرة .
أيضا يف البيوع  ،4841وأمحد  -151/4من حديث يوسف بن
وأخرجه أبو داود ً
ماهك ،وهو حديث صحيح .وصححه األلباين .انظر «األحاديث الصحيحة»
.171
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وقال  يف حديث أيب هريرة» :لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة،

حىت يقاد للشاة اْللحاء من الشاة القرانء»(.)1

وقال « :من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى هللا عنه ،ومن

أخذها يريد إتلفها أتلفه هللا»(.)2

ونفى  اإلميان عمن ال أمانة له ،فقال « :ل إميان ملن ل أمانة له،

ول دين ملن ل عهد له»(.)3

وقال « :آية املنافق ثلث :إذا ح ِدث كذب ،وإذا وعد أخلف،
وإذا اؤُتن خان»(.)4
وقال « :املؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم»(.)5
وقد قيل:

لفن ميع ادي وخ ن أم انِت
ف أَ ْخ َ

وليس ملن خ ان األمان ة دي ن

()1

( )1أخرجه مسلم يف الرب والصلة  ،7857والرتمذي يف صفة القيامة  ،7170وأمحد
 -748/7من حديث أيب هريرة .
( )2أخرجه البخاري يف االستقراض  ،7452وابن ماجه يف األحكام  ،7155من
حديث أيب هريرة .
( )3أخرجه أمحد  ،581/4والبزار يف زوائد كتاب اإلميان  95/5حديث ،500
والبيوي يف «معامل التنزيل»  ،111/5من حديث أنس  ،وصححه السيوطي يف
«اجلامع الصيري» .555/7
( )4أخرجه البخاري يف اإلميان  ،44ومسلم يف اإلميان  ،85والنسائي يف اإلميان وشرائعه
 ،8075والرتمذي يف اإلميان  .7945من حديث أيب هريرة .
( )5أخرجه النسائي يف اإلميان وشرائعه  ،1558والرتمذي يف اإلميان  .7972من
حديث أيب هريرة وصححه الرتمذي وصححه األلباين.

وجوب أداء األماانت إىل أهلها

11

 -8أن الواجب أتدية األماانت إىل أهلها أو من يقوم مقامهم من وكيل

اَّلل َيْمرُكم أَ ْن تُ َؤدوا ْاألَم َاان ِ
ت إِ َىل أ َْهلِ َها} فلو أن
َ
وحنوه ،لقوله{ :إِ ان اَ َ ُ ُ ْ
شخصا عنده أمانة لشخص آخر ،فدفعها لشخص اثلث ليدفعها لصاحبها
ً
فتلفت؛ ضمنها املؤمتن ،ألنه مل يؤدها إىل صاحبها .ويف حديث عائشة رضي

هللا عنها أن رسول هللا  قال« :أد األمانة إىل من ائتمنك»(.)2
 -9مسو أحكام اإلسالم وآدابه ،حيث أمر أبداء األماانت إىل أهلها.
ْي
 -2وجوب احلكم بني الناس ابلعدل ،لقولهَ { :وإِ َذا َح َك ْمتُ ْم بَ َْ

الن ِ
ااس أَ ْن َْحْ ُك ُموا ِابل َْع ْد ِل} أي :يف كل األحوال واألعمال ،ومع كل
الناس :القوي والضعيف ،واليين والفقري .قال تعاىل{ :إِ ْن يَ ُك ْن غَنِيًّا أ َْو
ِ
ريا فَ ا
اَّللُ أ َْو َىل ِبِِ َما}( ،)3ومع الشريف والوضيع .قال  ملا كلمه أسامة
فَق ً
بن زيد يف شأن املخزومية اليت سرقت« :أتشفع ِف حد من حدود هللا! إَّنا
أهلك من كان قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا

( )1انظر «الوسيط» .20/7
( )2سبق خترجيه ص .58
( )3سورة النساء ،آية.548 :
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سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد ،والذي نفس حممد بيده لو أن
فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها»(.)1
فكل من له والية يف املسلمني فالواجب عليه العدل فيمن حتت واليته،
فاحلاكم عليه العدل يف رعيته ،قال « :سبعة يظلهم هللا يوم ل ظل إل

ظله :إمام عادل .)2( »...
وهذه من أعظم الوالايت واألماانت ،فيجب على احلاكم تولية األصلح
على مصاحل املسلمني يف الوالايت الكبرية والصيرية ،واختيار األمثل فاألمثل
للرعية يف إقامة دينهم ودنياهم ،ممن يتوفر فيهم ركنا الوالية ،ومها :القوة
()3
ِ
ْي}(.)4
ْج ْر َ
ت الْ َق ِوي ْاألَم ُ
واألمانة  ،قال تعاىل{ :إِ ان َخ ْي َر َم ِن ْ
استَأ َ

( )1أخرجه البخاري يف احلدود  ،9255ومسلم يف احلدود  ،5955وأبو داود يف
احلدود  ،1421 ،1424والنسائي يف قطع السارق  ،1558والرتمذي يف احلدود
 ،5140وابن ماجه يف احلدود .7812
( )2أخرجه البخاري يف األذان  ،990ومسلم يف الزكاة  ،5045والنسائي يف آداب
القضاة  ،8450والرتمذي يف الزهد  ،7455وأمحد  148/7من حديث أيب هريرة
.
( )3انظر يف هذا وما بعده «السياسة الشرعية» ص « ،80-57جمموع الفتاوى» /75
.495 ،797 ،785-780 ،712-719
( )4سورة القصص ،آية.79 :
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ك الْي وم لَ َدي نا م ِك ِ
ْي}(،)1
ْي أَم ٌ
وقال صاحب مصر ليوسف{ :إِنا َ َ ْ َ ْ َ َ ٌ
وقال تعاىل يف صفة جربيل{ :إِناهُ لََق ْو ُل ر ُس ٍ
ول َك ِر ٍمي * ِذي قُ اوةٍ ِع ْن َد ِذي
َ
ْي * ُمطَ ٍاع مثَا أ َِم ٍ
ش َم ِك ٍ
ال َْع ْر ِ
ْي}(.)2
والقوة يف كل منصب حبسبه ،فالقوة يف احلرب ترجع إىل شجاعة القلب،
والقدرة على أنواع القتال واخلربة هبا وحنو ذلك.
والقوة يف احلكم ترجع إىل معرفة احلكم والقدرة على تنفيذه.
واألمانة ترجع إىل خشية هللا تعاىل.
ومع أن اجتماع هذين الركنني ومها القوة واألمانة يف الناس قليل ،كما قال
عمر ابن اخلطاب « :اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة»
فليس على الوايل إال بذل جهده فيمن خيتاره ملصاحل األمة ،كما قال تعاىل:
{فَاتا ُقوا ا
استَطَ ْعتُ ْم} ( ،)3وقال « :إذا أمرتكم أبمر فائتوا
اَّللَ َما ْ
منه ما استطعتم»(.)4
فإذا تعني رجالن أحدمها أعظم أمانة ،واآلخر أعظم قوة قدم أنفعهما
فمثال يف والية املال يقدم األمني ،ألن احلاجة إىل األمانة
لتلك الواليةً ،
( )1سورة يوسف ،آية.81 :
( )2سورة التكوير ،اآلايت.75-55 :
( )3سورة التيابن ،آية.59 :
( )4أخرجه البخاري يف االعتصام  ،2755ومسلم يف احلج  ،5442والنسائي يف
مناسك احلج  ،7955والرتمذي يف العلم  ،7925وابن ماجه يف املقدمة  7من
حديث أيب هريرة .
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هنا أشد .ويف والية احلرب يقدم القوي ألن احلاجة إىل القوة يف احلرب
أشد ،وهكذا.
وقد سئل اإلمام أمحد رمحه هللا عن الرجلني يكوانن قائدين يف اليزو:
أحدمها قوي فاجر ،واآلخر صاحل ضعيف ،مع أيهما ييزى؟ فقال« :أما
الفاجر القوي فقوته للمسلمني وفجوره على نفسه ،وأما الصاحل الضعيف
فصالحه لنفسه وضعفه على املسلمني ،ييزى مع القوي الفاجر».
وقد قال « :وإن هللا ليؤيد هذا الدين ابلرجل الفاجر»(.)1

وقال  أليب ذرَ« :ي أاب ذر إنك إنسان ضعيف ،وإين أحب لك

ما أحب لنفسي ،ل َتمرن على اثنْي ،ول تولْي مال يتيم»(.)2
وإذا مل تتم املصلحة ومل تقع الكفاية برجل واحد ،مجع بني عدد ،فإذا
رجال أمينًا ،ليكمل أحدمها اآلخر ،وهكذا.
تعني رجل قوي ضممنا إليه ً
ويقدم يف والية القضاء األعلم األورع األكفأ ،فإن مل تتوفر صفتا العلم
والورع قدم فيما يظهر حكمه وخياف فيه اهلوى األورع ،وقدم فيما دق
حكمه ،وخياف فيه االشتباه األعلم.
ويف إمامة الصالة يقدم من قدمه رسول هللا  يف قوله« :يؤم القوم

أقرؤهم لكتاب هللا فإن كانوا ِف القراءة سواء فأعلمهم ابلسنة ،فإن

كانوا ِف السنة سواء فأقدمهم هجرة ،فإن كانوا ِف اهلجرة سواء،

( )1أخرجه البخاري يف اجلهاد  ،4097ومسلم يف اإلميان  ،555وأمحد  405/7من
حديث أيب هريرة .
( )2أخرجه مسلم يف اإلمارة  ،5578وأبو داود يف الوصااي  ،7595وأمحد .24/8

وجوب أداء األماانت إىل أهلها

17

فأكربهم سنًا ،ول يؤمن الرجل ِف سلطانه ،ول جيلس على تكرمته إل

إبذنه»(.)1
فإن تكافأ رجالن أو خفي حاهلما أقرع بينهما ،كما أقرع سعد بن أيب
وقاص  يوم القادسية ملا تشاجروا على األذان متابعة لقوله « :لو
يعلم الناس ما ِف النداء والصف األول مث مل جيدوا إل أن يستهموا

لستهموا»(.)2
وال جيوز تولية غري األصلح أو استنابته على مصاحل املسلمني لقرابة أو
صداقة أو حنو ذلك ،فإن يف ذلك خيانة هلل ولرسوله وللمؤمنني ،قال
اِ
ين آ ََمنُوا َل ََتُونُوا ا
ول َوََتُونُوا أَ َم َاانتِ ُك ْم
اَّللَ َوال ار ُس َ
تعاىلََ { :ي أَي َها الذ َ
َوأَنْ تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن}(.)3

وقال  يف حديث معقل بن يسار« :ما من راع يسرتعيه هللا رعية

ميوت وهو غاش لرعيته إل حرم هللا عليه اْلنة»(.)4

( )1أخرجه مسلم يف املساجد  ،924وأبو داود يف الصالة  ،851-857والنسائي يف
اإلمامة  ،250والرتمذي يف الصالة  -748من حديث أيب مسعود البدري .
( )2أخرجه البخاري يف األذان  ،958ومسلم يف الصالة  ،142وأبو داود يف األدب
 ،8718والنسائي يف املواقيت  ،810والرتمذي يف الصالة  ،778وأمحد
 -447/7من حديث أيب هريرة .
( )3سورة األنفال ،آية.72 :
( )4أخرجه البخاري يف األحكام  ،2585ومسلم يف اإلميان  ،717وأمحد ،78 /8
.79
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ويف رواية« :ما من أمري يلي من أمر املسلمْي شيئًا مث ل جيهد هلم
وينصح إل مل يدخل معهم اْلنة»(.)1

وقال  يف حديث ابن عمر رضي هللا عنهما« :كلكم راع ،وكلكم

مسؤول عن رعيته»(.)2

قوما دخلوا على رسول هللا 
وال ينبيي تولية من طلب الوالية ،ألن ً
فسألوه والية فقال« :إان ل نويل أمران من طلبه ول من حرص عليه»(.)3
وقال  لعبد الرمحن بن مسرةَ« :ي عبد الرمحن بن َسرة ل تسأل

اْلمارة ،فإن أعطيتها من غري مسألة أعنت عليها ،وإن أعطيتها عن

مسألة وكلت إليها»(.)4
وعن أيب ذر  قال :قلت اي رسول هللا أال تستعملين؟ قال :فضرب
بيده على منكيب ،مث قالَ« :ي أاب ذر إنك ضعيف ،وإهنا أمانة ،وإهنا يوم

القيامة خزي وندامة إل من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها»(.)5

( )1أخرجه البخاري يف األحكام  ،2580ومسلم يف اإلميان  ،517والدارمي يف الرقاق
 7259من حديث معقل بن يسار .
( )2أخرجه البخاري يف العتق  ،7885ومسلم يف اإلمارة  ،5575وأبو داود يف اخلراج
واإلمارة  ،7575والرتمذي يف اجلهاد  ،5208وأمحد .81 ،8 /7
( )3أخرجه البخاري يف األحكام  ،2515ومسلم يف اإلمارة  -5244من حديث أيب
موسى األشعري .
( )4أخرجه البخاري يف اإلميان والنذور  ،9977ومسلم يف اإلمارة  5987وأبو داود يف
اخلراج  ،7575والنسائي يف اإلميان  ،4251والرتمذي يف النذور .5875
( )5أخرجه مسلم يف اإلمارة .5578
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كما أن من األمانة أن تؤدي الرعية ما جيب عليها لويل األمر من الطاعة
ابملعروف والنصح له.

قال « :على املرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره مامل يؤمر

ِبعصية»(.)1

وعن متيم الداري  أن رسول هللا  قال« :الدين النصيحة» قيل:

ملن اي رسول هللا قال« :هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمْي وعامتهم»(.)2

وعن عبد هللا بن مسعود  أن رسول هللا  قال« :إنكم سرتون

أمورا تنكروهنا» .قالوا :فما أتمران اي رسول هللا؟ قال« :أدوا
بعدي أثره و ً
إليهم حقهم ،واسألوا هللا حقكم»(.)3
وإن من أشد أنواع اخليانة أن أيخذ الوايل ما ال حيل له ،أو متنع الرعية ما
جيب عليها ،أو يضمنر أحدمها اليش لآلخر ،وعدم النصح له.
قال عمر بن عبد العزيز « :إن ويل األمر كالسوق ما نفق فيه جلب

إليه».

( )1أخرجه البخاري يف اجلهاد  ،7588ومسلم يف اإلمارة  ،5545وأبو داود يف اجلهاد
 ،7979والرتمذي يف اجلهاد  ،5202وابن ماجه يف اجلهاد  -7591من حديث
ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )2أخرجه مسلم يف اإلميان  ،88وأبو داود يف األدب  ،1511والنسائي يف البيعة
.1552
( )3أخرجه البخاري يف الفنت  ،2087ومسلم يف اإلمارة  ،5514والرتمذي يف الفنت
.7550
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( )1بعد أن ذكر مقالة عمر هذه« :فإن نفق
فيه الصدق والرب والعدل واألمانة جلب إليه ذلك ،وإن نفق فيه الكذب
والفجور واخليانة جلب إليه ذلك».
أيضا(« :)2واملقصود الواجب ابلوالايت صالح دين اخللق الذي
وقال ً
مىت فاهتم خسروا خسر ًاان مبينًا ،ومل ينفعهم ما نعموا به يف الدنيا ،وإصالح
ماال يقوم الدين إال به من أمر دنياهم».
أيضا(« :)3ومىت اهتمت الوالة إبصالح دين الناس صلح للطائفتني
وقال ً
دينهم ودنياهم ،وإال اضطربت األمور عليهم ،ومالك ذلك صالح النية للرعية
وإخالص الدين كله هلل والتوكل عليه ،فإن اإلخالص والتوكل مجاع صالح
اخلاصة والعامة.
وأعظم عون لويل األمر خاصة وليريه عامة ،ثالثة أمور :أحدها اإلخالص
هلل ،والتوكل عليه ابلدعاء وغريه ،وأصل ذلك احملافظة على الصلوات ابلقلب
والبدن .الثاين اإلحسان إىل اخللق ابلنفع واملال الذي هو الزكاة .الثالث:
الصرب على أذى اخللق وغريه من النوائب.»..

( )1يف «السياسة الشرعية» ص  ،10وانظر «جمموع الفتاوى» .795/75
( )2يف «السياسة الشرعية» ص  ،40وانظر «جمموع الفتاوى» .797/75
( )3يف «جمموع الفتاوى» .495/75
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والقاضي جيب عليه العدل بني اخلصوم( ،)1واالجتهاد يف حتري احلق
والصواب ،قال « :إذا اجتهد احلاكم فأناب فله أجران ،وإن اجتهد

فأخطأ فله أجر»(.)2
واألمري جيب عليه العدل بني من حتت إمرته والرئيس جيب عليه العدل
بني مرؤوسيه ،واملوظف جيب عليه العدل بني مراجعيه ،واملدرس جيب عليه
العدل بني طالبه فيما هلم وما عليهم .
والوالد جيب عليه العدل بني أوالده فيما هلم من حقوق عليه ويف
أعطياهتم(.)3

( ) 1قال الفقهاء :جيب على القاضي أن يعدل بني اخلصمني يف دخوهلما عليه وجملسهما
منه ،ويف االلتفات إليهما ،ويف اللحظ والنظر إليهما ،ويف لفظ خطابه هلما ،ويف
استخالص احلجة من كل منهما ويف احلكم بينهما وغري ذلك انظر «امليين»،
التفسري الكبري« ،551/50 ،تفسري املنارة» .528/8
( )2أخرجه البخاري يف االعتصام  ،2487ومسلم يف األقضية  ،5259 ،5089وأبو
داود يف األقضية  ،4821وابن ماجه يف األحكام  .7451من حديث عمرو بن
العاص .
( ) 3هذا إذا كان هدية أو عطية ،أما إذا كان لدفع حاجة فال مانع أن يعطي احملتاج دون
غريه من األوالد .أما إذا مل يكن لدفع حاجة فال جيوز.
قال  لوالد النعمان بن بشري ملا جاء يشهده على عطية أعطاها للنعمان« :أعطيت
سائر ولدأل مثل هذا؟» قال :ال قال« :اتقوا هللا واعدلوا بْي أولدكم» ويف رواية

فقال« :أك ال بينك قد حنلت مثل ما حنلت النعمان؟» قال :ال ،قال« :فأشهد
على هذا غريي» مث قال« :أيسرأل أن يكونوا إليك ِف الرب سواء؟» قال :بلى،
قال« :فل إذًا» أخرجه البخاري يف اهلبة  ،7852 ،7859ومسلم يف اهلبات
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والزوج جيب عليه العدل بني زوجاته بقدر استطاعته ،والتاجر والصانع
واملستأجر وكل من له تعامل مع الناس ،ينبيي أن يعدل يف معاملته هلم،
كامال ويعطيهم حقوقهم كاملة ،وال يكون مطف ًفا ،فيبخس الناس
فيأخذ حقه ً

اِ
كامال ،قال تعاىل{ :ويل لِل ِ ِ
ين إِ َذا
حقوقهم ،وأيخذ حقه ً
ْمطَِفف َ
َْ ٌ ُ
ْي * الذ َ
ا ْكتَالُوا َعلَى الن ِ
وه ْم ُُيْ ِس ُرو َن(.})1
ُوه ْم أ َْو َوَزنُ ُ
ااس يَ ْستَ ْوفُو َن * َوإِ َذا َكال ُ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية(« :)2فعلى كل من ويل أمر األمة ،أو
حكم بني اثنني أن حيكم ابلعدل والقسط ،وأن حيكم بكتاب هللا تعاىل،
وسنة رسوله  وهذا هو الشرع املنزل من عند هللا ،قال هللا تعاىل:
ِ
ِ
ِ
وم
اب َوال ِْم َيزا َن ليَ ُق َ
{لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا ِابلْبَ يِِنَات َوأَنْ َزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
ااس ِابل ِْق ْس ِط}.)3(»...
الن ُ
وهكذا ينبيي من كل إنسان العدل واإلنصاف من نفسه يف تعامله مع
الناس فيما يقول ويفعل؛ القريب مع أقاربه ،واجلار مع جريانه ،واألخ مع
إخوانه ،كما قال « :من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اْلنة،
 ،5974وأبو داود يف البيوع  ،4817والنسائي يف النحل ،4952-4927
والرتمذي يف األحكام  ،5492وابن ماجه يف األحكام .7428
ومن العدل بني األوالد أن يعطي الذكر مثل حظ االنثيني على الصحيح من أقوال أهل
العلم ،كما يف قسمة هللا عز وجل املرياث بينهم.
( )1سورة املطففني ،اآلايت.4-5 :
( )2يف «جمموع الفتاوى» .455/48
( )3سورة احلديد ،آية.78 :
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فلتأته منيته وهو يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ،وليأت إىل الناس الذي َيب

أن يؤتى إليه»(.)1

وقال « :ل يؤمن أحدكم حىت َيب ألخيه ما َيب لنفسه»(.)2

وقال عليه الصالة والسالم« :املقسطون على منابر من نور عن ميْي

الرمحن ،وكلتا يديه ميْي ،الذين يعدلون ِف حكمهم وأهليهم وماولوا»(.)3
وإن من الظلم وعدم العدل أن يرى اإلنسان عيوب اآلخرين وينسى
عيوبه ،يرى القذاة يف عني أخيه وال يرى اجلذع يف عينه.
وقد قيل:
قب يح م ن اْلنس ان ينس ى عيوب ه
ول و ك ان ذا فض ل مل ا ع اب غ ريه

ويذكر عيبًا ِف أخيه قد اختفى
وفيه عيوب لو رآه ا ب ه اكتف ى

 -5أنه جيب على من يتصدر للحكم بني الناس أن يكون عاملا ابلشرع
ً
ْي الناا ِ
س أَ ْن َْحْ ُك ُموا ِابل َْع ْد ِل}.
لقولهَ { :وإِذَا َح َك ْمتُ ْم بَ َْ
والعدل هو ماشرعه هللا يف الكتاب والسنة.
( )1أخرجه مسلم يف اإلمارة  ،5511وأبو داود يف الفنت واملالحم  ،1715والنسائي يف
البيعة  ،1555وابن = ماجه يف الفنت  -4589من حديث عبد هللا بن عمرو بن
العاص رضي هللا عنهما.
( )2أخرجه البخاري يف اإلميان  ،54ومسلم يف اإلميان  ،18والنسائي يف اإلميان وشرائعه
 ،8059وابن ماجه يف املقدمة  ،99والدارمي يف الرقاق  -7210من حديث أنس
بن مالك .
( )3أخرجه مسلم يف اإلمارة  ،5572والنسائي يف آداب القضاة  -8725من حديث
عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما.
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ألن من مل يكن على معرفة ابلكتاب والسنة ال يستطيع احلكم ابلشرع،
ألن فاقد الشيء ال يعطيه.
 -5أن الدين اإلسالمي دين العدل ،أوجب إعطاء كل ذي حق حقه،
ونزل كالا منزلته ،لقوله {أَ ْن َْحْ ُك ُموا ِابل َْع ْد ِل}.

ويف هذا رد على القائلني أبن اإلسالم ظلم املرأة ،حيث جعل نصيب
الرجل ضعف نصيب األنثى ،وجعل شهادة امرأتني بشهادة رجل ،وحنو
ذلك ،ألن ما شرعه هللا تعاىل هو عني العدل ،فيه تنزيل كل من اجلنسني
منزلته ،وإعطاء كل منهما حقه الالئق به.

 -50كما شرع هللا تعاىل ،ألن هللا تعاىل أثىن عليه فقال{ :إِ ان ا
اَّللَ
نِ ِع اما يَ ِعظُ ُك ْم بِ ِه}.
وذلك ملا اشتمل عليه من املوعظة ومصاحل الدارين وسعادهتما.
قال تعاىل{ :إِ ان ا
اَّللَ نِ ِع اما يَ ِعظُ ُك ْم بِ ِه} وقال تعاىل{ :الْيَ ْوَم
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم}(.)1
أَ ْك َمل ُ
وقال تعاىل{ :ولَو َكا َن ِمن ِع ْن ِد غَ ِري اِ
اَّلل ل ََو َج ُدوا فِ ِيه ا ْختِ َلفًا
ْ
ْ
َْ
ِ
ريا}(.)2
َكث ً

( )1سورة املائدة ،آية.4 :
( )2سورة النساء ،آية.57 :
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 -55إثبات اسم هللا «السميع» ،وما تضمنه من صفة السمع الذي
وسع مجيع األصوات ،لقوله{ :إِ ان ا
اَّللَ َكا َن ََِس ًيعا}.

 -57إثبات اسم هللا «البصري» ،وما تضمنه من صفة البصر لكل

ِ
ريا} ،وعن أيب هريرة  أن رسول هللا  قرأ هذه
شيء ،لقوله {بَص ً

اَّلل َيْمرُكم أَ ْن تُ َؤدوا ْاألَم َاان ِ
ت إِ َىل أ َْهلِ َها} إىل قوله:
َ
اآلية{ :إِ ان اَ َ ُ ُ ْ
ِ
ِ
{إِ ان ا
ريا} فرأيت رسول هللا  يضع إهبامه على
اَّللَ َكا َن ََس ًيعا بَص ً
أذنه ،واليت تليها على عينه ،ويقرأها»(.)1
 -54التهديد ملن خالف أمر هللا ،فخان األمانة أو حكم بيري العدل،
والتبشري ملن امتثل أمر هللا ،فأدى األمانة إىل أهلها وحكم بني الناس
ِ
ِ
ابلعدل ،لقوله{ :إِ ان ا
ريا} أي :يسمع أقوالكم ويرى
اَّللَ َكا َن ََس ًيعا بَص ً
أفعالكم ،وسيجازي احملسن إبحسانه واملسيء إبساءته.
***

( )1أخرجه أبو داود يف السنة  .1275وقال األلباين :صحيح اإلسناد.
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وجوب طاعة هللا وطاعة رسوله وأويل األمر،
والتحاكم إىل الكتاب والسنة
اَّلل وأ ِ
ِ
اِ
ول َوأ ِ
ُويل
َطيعُوا ال ار ُس َ
ين آ ََمنُوا أَطيعُوا اَ َ
قال هللا تعاىلََ { :ي أَي َها الذ َ

ٍ
ِ
ِ
اَّلل وال ار ُس ِ
ول إِ ْن ُك ْن تُ ْم
ْاأل َْم ِر م ْن ُك ْم فَِإ ْن تَ نَ َاز ْعتُ ْم ِِف َش ْيء فَ ُردوهُ إِ َىل ا َ
َّلل والْي وِم ْاآل ِ
ِ
ِ
س ُن ََتْ ِو ًيل}.
َخ ِر ذَلِ َ
ك َخ ْي ٌر َوأ ْ
تُ ْؤمنُو َن ِاب ا َ َ ْ
َح َ
نلة اآلية ِبا قبلها:

يف اآلية السابقة أمر هللا الوالة أبداء األماانت واحلكم بني الناس
ابلعدل ،مث أمر هللا الرعية يف هذه اآلية بطاعة هللا وطاعة الرسول  وأويل
األمر( )1وذلك من أعظم اآلماانت.
روي عن علي بن أيب طالب  أنه قال« :حق على اإلمام أن حيكم
مبا أنزل هللا ،ويؤدي األمانة .فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا
ويطيعوا»(.)2
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية(« :)3وإذا كانت اآلية قد أوجبت أداء
األمانة إىل أهلها ،واحلكم ابلعدل ،فهذان مجاع السياسة العادلة والوالية
الصاحلة».
( )1انظر «احملرر الوجيز» « ،585/1جمموع الفتاوى» .718/75
( )2انظر «التفسري الكبري» .558/50
( )3يف «جمموع الفتاوى» .719/75
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سبب النزول:

اَّلل وأ ِ
ِ
َطيعُوا
عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله تعاىل{ :أَطيعُوا اَ َ

ول َوأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر} قال« :نزلت يف عبد هللا بن حذافة بن قيس بن
ال ار ُس َ
عدي إذ بعثه النيب  يف سرية»(.)1
وعن علي بن أيب طالب  قال« :بعث النيب  سرية ،فاستعمل
رجال من األنصار ،وأمرهم أن يطيعوه ،فيضب ،فقال :أليس أمركم
عليهم ً
النيب  أن تطيعوين؟ قالوا :بلى ،قال :فامجعوا يل حطبًا .فجمعوا ،فقال:
بعضا،
انرا ،فأوقدوها فقال :ادخلوها .فهموا ،وجعل بعضهم ميسك ً
أوقدوا ً
ويقولون :فرران إىل النيب  من النار .فمازالوا حىت مخدت النار فسكن
غضبه ،فبلغ النيب  ،فقال« :لو دخلوها ما خرجوا منها إىل يوم القيامة،

الطاعة ِف املعروف»(.)2
معاين املفردات واْلمل:

اِ
ين آ ََمنُوا}.
قوله تعاىلََ { :ي أَي َها الذ َ

( )1أخرجه البخاري يف التفسري  ،1851ومسلم يف اإلمارة  ،5541وأبو داود يف
اجلهاد  ،7971والنسائي يف البيعة  ،1551وأمحد  ،442/5والطربي يف «جامع
البيان»  ،5585 ،5582والواحدي يف «أسباب النزول» ص .509
( )2أخرجه البخاري يف امليازي  ،1410ومسلم يف اإلمارة  ،5510وأبو داود يف
اجلهاد  ،7978والنسائي يف البيعة  ،1708وأمحد .571 ،51 ،57 /5
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اي :حرف نداء ،و«أي» اسم منادى مبين على الضم يف حمل نصب نكرة
مقصودة ،و«ها» للتنبيه .و«الذين» اسم موصول مبين على الفتح يف حمل
نصب صفة لـ «أي» أو بدل.
و«آمنوا» صلة املوصول.
قال عبد هللا بن مسعود  :إذا مسعت هللا يقول« :اي أيها الذين آمنوا
فأرعها مسعك ،فهو خري أيمر به أو شر ينهى عنه»(.)1
واإلميان :لية التصديق عند مجهور أهل العلم.
ت ِِبُْؤِم ٍن لَنَا} أي :مبصدق.
كما قال تعاىلَ { :وَما أَنْ َ

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :هو اإلقرار(.)2
وهو يف الشرع :قول ابللسان ،واعتقاد ابجلنان وهو القلب ،وعمل
ابألركان ،وهي اجلوارح.
اعتقادا بقلوهبم
أي :اي أيها الذين آمنوا نط ًقا أبلسنتهم ابلشهادتني ،و ً
وتصدي ًقا ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،وابلقدر خريه وشره،
انقيادا
وبكل ما أخرب به الكتاب والسنة من الييوب السابقة والالحقة ،و ً
وعمال جبوارحهم.
ً

قال ابن القيم(« :)3أمر هللا سبحانه بطاعته وطاعة رسوله ،وافتتح اآلية
ابلنداء ابسم اإلميان املشعر أبن املطلوب منهم من موجبات االسم الذي
( )1أخرجه ابن أيب حامت يف «تفسريه»  -507/4األثر  ،5072وذكره ابن كثري يف
«تفسريه» .1/4
( )2انظر «جمموع الفتاوى» .945/2
( )3انظر «بدائع التفسري» .75-72 /7
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نودوا به ،وخوطبوا به ،كما يقال :اي من أنعم هللا عليه وأغناه من فضله:
أحسن كما أحسن هللا إليك ،واي أيها العامل علم الناس ما ينفعهم ،واي
كثريا ما يقع اخلطاب يف القرآن
أيها احلاكم احكم ابحلق .ونظائره .وهلذا ً

اِ
ِ
ِ
ام}(،)1
ب َعلَْي ُك ُم ِ
الصيَ ُ
ين آ ََمنُوا ُكت َ
الكر م ابلشرائع كقوله { ََي أَي َها الذ َ

اِ
ِ
ص َلةِ ِم ْن يَ ْوِم ا ْْلُ ُم َعة}( ،)2وقال
ي لِل ا
ين آ ََمنُوا إِ َذا نُود َ
{ ََي أَي َها الذ َ
تعاىلَ{ :ي أَي ها الا ِذين آَمنُوا أَوفُوا ِابلْع ُق ِ
ود}(.)3
َ َ
ُ
َ َ ْ
ففي هذا إشارة إىل أنكم إن كنتم مؤمنني فاإلميان يقتضي منكم كذا
وكذا ،فإنه من موجبات اإلميان ومتامه».
قوله {أ ِ
َطيعُوا ا
اَّللَ}
«أطيعوا» فعل أمر ،واألصل يف األمر الوجوب.
والطاعة :هي امتثال األمر وموافقته(.)4
مأخوذة من املطاوعة ،وهي االنقياد( ،)5أي :أطيعوا هللا بفعل أوامره
واجتناب نواهيه(.)6

( )1سورة البقرة ،آية.554 :
( )2سورة اجلمعة ،آية.5 :
( )3سورة املائدة ،آية.5 :
( )4انظر «التفسري الكبري» .555 ،558 /50
( )5انظر «أحكام القرآن» البن العريب « ،185/5اجلامع ألحكام القرآن» .795/8
( )6انظر «تفسري ابن كثري» .401/7
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قوله{ :وأ ِ
ول} الواو عاطفة ،واجلملة معطوفة على
َطيعُوا ال ار ُس َ
َ
اجلملة السابقة .وأعاد الفعل «أطيعوا» للداللة على أن الرسول  يطاع
استقالال ،وطاعة مطلقة ،وإن أمر مبا ليس يف القرآن األمر به أو هنى عما
ً

ليس يف القرآن النهي عنه ،ألنه أويت الكتاب ومثله معه(.)1
وطاعته من طاعة هللا ،وال ميكن أن أيمر بيري طاعة هللا.
الرسول« :ال» للعهد الذهين ،أي :الرسول املعهود يف الذهن وهو نبينا
حممد .
وهكذا إذا جاء «الرسول» معرفًا يف القرآن ،فاملراد به نبينا حممد 

مامل تكن «ال» فيه للعهد الذكري كقوله تعاىل{ :إِ اان أ َْر َسلْنَا إِل َْي ُك ْم
ول َش ِ
صى
اه ًدا َعلَْي ُك ْم َك َما أ َْر َسلْنَا إِ َىل فِ ْر َع ْو َن َر ُس ً
َر ُس ً
ول ( )51فَ َع َ
ول فَأَ َخ ْذ َانهُ أَ ْخ ًذا َوبِ ًيل}( ،)2فاملراد ابلرسول هنا موسى
فِ ْر َع ْو ُن ال ار ُس َ
عليه السالم.
وطاعته  امتثال أمره بفعل ما أمر به ،واجتناب ما هنى عنه ،واتباع
()3

فعله واالقتداء به يف حياته  واتباع سنته بعد وفاته

قال تعاىل:

( )1انظر «إعالم املوقعني» « ،54-57 /5الكالم على مسألة السماع» ص-52
« ،55الرسالة التبوكية» ص.15
( )2سورة املزمل ،اآليتان.59 ،58 :
( )3انظر «جامع البيان» « ،159/5التفسري الكبري» « ،570/50تفسري ابن كثري»
.401/7
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ِ
ِ
َّلل ورسولِ ِه النِ ِ ِ
ِ
ِ
اب ْاأل ُِم ِِي الا ِذي يُ ْؤم ُن ِاب اَّلل َوَكلِ َماتِِه َواتابِعُوهُ
{فَآَمنُوا ِاب ا َ َ ُ
ِ
ل ََعلا ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َن}(.)1
قوله تعاىلَ { :وأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْم}.

«أويل» معطوفة على «الرسول».
ومعىن «أويل األمر» أصحاب األمر ،و«األمر» هو :الشأن ،أو األمر
ضد النهي ،وهو طلب الفعل على جهة االستعالء.
وميكن محله على املعنيني ،أي :الذين هلم الشأن والوالية عليكم ،وهلم
أمركم وهنيكم من العلماء واألمراء( .)2فالعلماء هلم الشأن واألمر يف بيان
األحكام الشرعية للناس ،كما قال تعاىل{ :ول َْو ردوهُ إِ َىل ال ار ُس ِ
ول َوإِ َىل
َ َ

ِ
ِ اِ
أِ
ين يَ ْستَ ْنبِطُونَهُ ِم ْن ُه ْم}(.)3
ُويل ْاأل َْم ِر م ْن ُه ْم ل ََعل َمهُ الذ َ

وقال تعاىل{ :وإِ ْذ أَ َخ َذ ا ِ
ِ
اِ
اب لَتُ بَ يِِنُ ناهُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َ
اَّللُ ميثَا َق الذ َ

لِلن ِ
ااس َوَل تَ ْكتُ ُمونَهُ}(.)4

( )1سورة األعراف ،آية.585 :
( )2انظر «جامع البيان» « ،807-155 /5معامل التنزيل» « ،111/5أحكام
القرآن» البن العريب « ،184/5اجلامع ألحكام القرآن» « ،790/8الرسالة
التبوكية» ص « ،85تفسري ابن كثري» .404-405 /7
( )3سورة النساء ،آية.54 :
( )4سورة آل عمران ،آية.552 :
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وهلذا قال بعد هذا {فَِإ ْن تَن َاز ْعتم ِِف َشي ٍء فَردوه إِ َىل اِ
اَّلل
ْ ُ ُ
َ ُْ
وال ار ُس ِ
ول} ،ومعناه :الرد إىل الكتاب والسنة ،وهذا إمنا يكون مبقدور
َ
اسأَلُوا أ َْه َل ال ِِذ ْك ِر إِ ْن ُك ْن تُ ْم َل
العلماء ،كما قال تعاىل{ :فَ ْ

تَ ْعلَ ُمو َن}(.)1

كما أن هلم أمر الناس ابخلري ودعوهتم إليه وهنيهم عن الشر ،قال

اِ
ين ََي ُْم ُرو َن ِابل ِْق ْس ِط ِم َن الن ِ
ااس}(.)2
تعاىلَ { :ويَ ْقتُ لُو َن الذ َ

ار َع ْن قَ ْوهلِِ ُم ِْ
اْل ْمثَ
وقال تعاىل{ :ل َْوَل يَ ْن َه ُ
اه ُم ال اراابنِيو َن َو ْاأل ْ
َحبَ ُ
وأَ ْكلِ ِهم الس ْح َ ِ
صنَ عُو َن}(.)3
س َما َكانُوا يَ ْ
َ ُ
ت لَب ْئ َ
واألمراء هلم الشأن واألمر يف محل الناس على شريعة هللا ،وإلزامهم هبا
وإقامة حدود هللا على من خالف.
عن أيب هريرة  أن رسول هللا  قال« :من أطاعين فقد أطاع هللا،

ومن عصاين فقد عصى هللا ،ومن أطاع األمري فقد أطاعين ،ومن عصى

األمري فقد عصاين»(.)4

( )1سورة النحل ،آية ،14 :وسورة األنبياء ،آية.2 :
( )2سورة آل عمران ،آية.75 :
( )3سورة املائدة ،آية.94 :
( )4أخرجه البخاري يف األحكام  ،2542ومسلم يف اإلمارة  ،5548والنسائي يف
البيعة .1554
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قال اجلصاص(« :)1وأويل األمر جيوز أن يراد به العلماء واألمراء؛ ألن
األمراء يلون اجليوش والراايت ،وقتال العدو ،والعلماء يلون حفظ الشريعة وما
جيوز مما ال جيوز ،فأمر الناس بطاعتهم والقبول منهم ،ما عدل احلكام
واألمراء ،وكان العلماء عدوًال مرضيني موثوقًا بدينهم وأمانتهم.»..
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :وأولو األمر صنفان :األمراء والعلماء،
وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس ،فعلى كل منهما أن يتحرى مبا يقوله
ويفعله طاعة هللا ورسوله واتباع كتاب هللا».
وقال ابن القيم( )2بعدما ذكر عن اإلمام أمحد روايتني يف املراد أبوىل
األمر :إحدامها أهنم العلماء ،والثانية أهنم األمراء .قال« :والقوالن اثبتان عن
مجيعا .فإن العلماء
الصحابة يف تفسري اآلية .والصحيح أهنا متناولة للصنفني ً
وبياان
واألمراء والة األمر الذي بعث هللا به رسوله ،فإن العلماء والته حفظًا ً
وردا على من أحلد فيه وزاغ عنه ،وقد وكلهم هللا بذلك ،فقال
وذاب عنه ً
ً

ِ
ِ
ِ
ِ
سوا ِِبَا
تعاىل{ :فَإ ْن يَ ْك ُف ْر ِبَا َه ُؤَلء فَ َق ْد َواكلْنَا ِبَا قَ ْوًما ل َْي ُ
ِ ِ
ين}( ،)3فياهلا من وكالة أوجبت طاعتهم واالنتهاء إىل أمرهم،
ب َكاف ِر َ
وجهادا وإلز ًاما للناس به
قياما وعناية
ً
وكون الناس ً
تبعا هلم .واألمراء والته ً
وأخذهم على يد من خرج عنه ،فهذان الصنفان هم الناس ،وسائر النوع
اإلنساين تبع هلما ورعية».
( )1يف «أحكام القرآن» .750/7
( )2يف «الرسالة التبوكية» ص  85-80وانظر «بدائع التفسري» .40-79 /7
( )3سورة األنعام ،آية.55 :
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وإمنا حذف الفعل {أ ِ
َطيعُوا} مع أويل األمر فقالَ { :وأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر
ِم ْن ُكم} بينما أعاده مع الرسول  فقال{ :وأ ِ
ول} ألن
َطيعُوا ال ار ُس َ
َ
ْ
طاعة أويل األمر إمنا هي تبع لطاعة هللا ورسوله ،فلو أمروا أو هنوا مبا
خيالف طاعة هللا ورسوله فال طاعة هلم.
قال ابن القيم(« :)1ومل يعد الفعل يف طاعة أويل األمر ،بل جعلها
وتبعا لطاعة الرسول ،فإمنا يطاعون تبعاً لطاعة الرسول ،إذا أمروا مبا
ضمناً ً
أمر به ،وهنوت عما هنى عنه وال جتب طاعتهم يف كل ما أيمرون به
وينهون عنه».
وقال احلافظ ابن كثري(َ { :)2وأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْم} أي :فيما أمروكم
به من طاعة هللا ال يف معصية هللا ،فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية هللا».
وعن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا  قال« :على املرء

السمع والطاعة ،فيما أحب وكره ،إل أن يؤمر ِبعصية ،فإن أمر

ِبعصية فل َسع ول طاعة»(.)3

( )1يف «الكالم على مسألة السماع» ص  ،55-52وانظر «الرسالة التبوكية» ص،80
«إعالم املوقعني» .54-57 /5
( )2يف «تفسريه» .401/7
( )3أخرجه البخاري يف اجلهاد  ،7588ومسلم يف اإلمارة  ،5545وأبو داود يف اجلهاد
 ،7979والنسائي يف البيعة  ،1552والرتمذي يف السري  ،5854وابن ماجه يف
اجلهاد  ،7591ومالك يف اجلامع  ،9717والطربي يف «جامع البيان» ،5522
.5525
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رجال من
وعن علي قال :بعث رسول هللا  سرية ،واستعمل عليهم ً
األنصار ،فلما خرجوا وجد عليهم يف شيء قال :فقال هلم :أليس قد
أمركم رسول هللا  أن تطيعوين؟ قالوا :بلى ،قال :امجعوا يل حطبًا ،مث
فهم القوم
دعا بنار ،فأضرمها فيه ،مث قال :عزمت عليكم لتدخلنها .قالَّ :
أن يدخلوها .قال :فقال هلم شاب منهم ،إمنا فررمت إىل رسول هللا  من
النار ،فال تعجلوا حىت تلقوا رسول هللا  ،فإن أمركم أن تدخلوها
فادخلوها .قال :فرجعوا إىل رسول هللا  فأخربوه ،فقال هلم« :لو

دخلتموها ماخرجتم منها أب ًدا ،إَّنا الطاعة ِف املعروف»(.)1
قال ابن عباس رضي هللا عنهما« :نزلت يف عبد هللا بن حذافة بن
قيس السهمي إذ بعثه النيب  يف السرية»(.)2
ٍ
ِ
اَّلل وال ار ُس ِ
ول}.
قوله تعاىل{ :فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِِف َش ْيء فَ ُردوهُ إِ َىل ا َ

الفاء عاطفة و«إن» شرطية{ ،تَنَ َاز ْعتُ ْم} فعل الشرط واخلطاب
لعامة املؤمنني املخاطبني بقولهَ{ :ي أَي ها الا ِذين آَمنوا أ ِ
َطيعُوا ا
اَّللَ}
َ َُ
َ َ
اآلية( ،)3فيدخل فيه العلماء واألمراء وسائر الرعية.
قوله{ :تَنَ َاز ْعتُ ْم ِِف َش ْي ٍء} أي :اختلفتم يف شيء.

( )1سبق خترجيه ص.79
( )2سبق خترجيه ص.78
( )3انظر «جامع البيان» .801/5
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والتنازع :التجاذب ،مأخوذ من النزع ،وهو اجلذب ،ألن كل واحد من
اخلصمني ينزع وجيذب حجة اآلخر ،ليكون احلق معه(.)1
قولهِِ{ :ف َش ْي ٍء} شيء :نكرة يف سياق الشرط تفيد العموم ،فتعم

كل شيء يتنازع فيه.

ِ
اَّلل وال ار ُس ِ
ول} مجلة جواب الشرط ،واقرتنت
قوله{ :فَ ُردوهُ إِ َىل ا َ
ابلفاء ،ألهنا طلبية.
والضمري يف «ردوه» «اهلاء» تعود على الشيء املتنازع فيه.
والرد :مبعىن الرجوع يف التحاكم ،أي :أرجعوه إىل هللا والرسول.
والرد إىل هللا هو الرجوع إىل كتابه الكر م.
والرد إىل الرسول هو الرجوع إليه  يف حياته ،وإىل سنته بعد وفاته(.)2
()3
إعالما أبن مارد إىل هللا فقد
قال ابن القيم « :ومل يقل (وإىل الرسول) ً
رد إىل رسوله ،وما رد إىل رسوله فقد رد إليه سبحانه ،وأن ما حكم به فقد
حكم به رسوله ،وما حكم به رسوله فهو حكمه سبحانه».

( )1انظر «معاين القرآن وإعرابه» « ،25/7احملرر الوجيز» « ،585/1التفسري الكبري»
« ،577/50اجلامع ألحكام القرآن» .795/8
( )2انظر «جامع البيان» « ،808-801 /5أحكام القرآن» البن العريب ،187/5
«احملرر الوجيز» « ،585 /1اجلامع ألحكام القرآن» « ،795/8الرسالة التبوكية»
ص « ،87الكالم يف مسألة السماع» ص « ،55-52تفسري ابن كثري» .401/7
( )3يف «الكالم على مسألة السماع» ص ،55-52وانظر «الرسالة التبوكية» ص.80
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فاملعىن :وإن اختلفتم أيها املؤمنون فيما بينكم أو فيما بينكم وبني والة
أمركم ،أو فيما بني والتكم يف أي شيء كان فأرجعوه وحتاكموا فيه إىل كتاب
هللا تعاىل وسنة رسوله .)1(
ِ
ِ
قال تعاىل{ :ول َْو ردوهُ إِ َىل ال ار ُس ِ
ول َوإِ َىل أ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر م ْن ُه ْم ل ََعل َمهُ
َ َ
اِ
ين يَ ْستَ ْنبِطُونَهُ ِم ْن ُه ْم}(.)2
الذ َ
وقال علي « : ما عندان إال ما يف كتاب هللا وهذه الصحيفة أو
فهم أعطيه رجل مسلم»( )3يعين من الكتاب والسنة.
ويف حديث معاذ  أن النيب  ملا بعثه إىل اليمن قال له« :مب

ْحكم؟» قال :بكتاب هللا قال« :فإن مل ُتد؟» قال :فبسنة رسول هللا

( )1انظر «جامع البيان» « ،801/5احملرر الوجيز» « ،585/1التفسري الكبري»
.555-552/50
( )2سورة النساء ،آية.54 :
( )3أخرجه البخاري يف املعلم  ،555ومسلم يف احلج  ،5420وأبو داود يف املناسك
 ،7041والنسائي يف القسامة  ،1248والرتمذي يف الدايت  ،5157وابن ماجه
يف الدايت  ،7985وأمحد .577 ،555/5
وقد قيل معىن :فردوه إىل هللا والرسول .قولوا :هللا ورسوله أعلم.
قال القرطيب« :لو كان كما قال -يعين صابح هذا القول -لبطل االجتهاد واالستنباط.
نعم ما كان مما استأثر هللا بعلمه ،ومل يطلع عليه أحد من خلقه فذلك الذي يقال
فيه :هللا أعلم» انظر «اجلامع ألحكام القرآن»  .797-795 /8وانظر «التفسري
الكبري» .555/50
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 .قال« :فإن مل ُتد؟» قال :اجتهد رأيي وال آلو قال« :احلمد هلل

الذي وفق رسول رسول هللا ملا يرضي رسول هللا.)1( »..
َّلل والْي وِم ْاآل ِ
ِ
ِ
َخ ِر}
قوله تعاىل{ :إِ ْن ُك ْن تُ ْم تُ ْؤمنُو َن ِاب ا َ َ ْ
هذه مجلة شرطية.
فـ «إن» شرطية و«كنتم» فعل الشرط ،وجوابه مفهوم من السياق.
أي :فامتثلوا ما ذكر .وهذه اجلملة الشرطية لإلغراء واحلث.
أي :إن كنتم مؤمنني ابهلل واليوم اآلخر ومصدقني بذلك حقا فامتثلوا
ما ذكر من طاعة هللا وطاعة الرسول وأويل األمر ،والرد عند التنازع إىل
كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله  ،وحيتمل عوده إىل اجلملة األخرية فقط،
ِ
اَّلل وال ار ُس ِ
ول} .أي :إن كنتم تؤمنون ابهلل
وهي قوله{ :فَ ُردوهُ إِ َىل ا َ
واليوم اآلخر فردوا املتنازع فيه إىل هللا والرسول(.)2
قوله تُ ْؤِمنُو َن ِاب اَّلل} اإلميان ابهلل يتضمن :اإلميان بوجوده ،وربوبيته
وألوهيته ،وأمسائه وصفاته.
{والْي وِم ْاآل ِ
َخ ِر} هو يوم القيامة ،مسي ابآلخر ألنه ال يوم بعده،
َ َْ
متأخرا بعد الدنيا ومراحل اإلنسان أربع مراحل :مرحلة يف بطن
وألنه أييت ً

( )1أخرجه أبو داود يف األقضية  ،4857والرتمذي يف األحكام .5472
وصححه ابن العريب انظر «أحكام القرآن»  ،184/5وضعفه األلباين.
( )2انظر «التفسري الكبري» .577/50
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أمه ،ومرحلة يف الدنيا ،ومرحلة يف الربزخ ،ومرحلة يوم القيامة .واليوم
اآلخر يبدأ عند اإلنسان بعد موته ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية(.)1
واإلميان ابليوم اآلخر هو اإلميان بكل ما يكون بعد املوت مما يكون يف
الربزخ من سؤال منكر ونكري ،ونعيم القرب وعذابه ،وغري ذلك ،وما يكون
بعد البعث وقيام الساعة.
كثريا ما يقرن هللا عز وجل بني اإلميان به واإلميان ابليوم اآلخر ،ألن
و ً
اإلميان ابليوم اآلخر من أعظم ما يدفع على العمل واالستقامة ،ألنه اليوم
الذي يقع فيه اجلزاء على األعمال ،وفيه الثواب والعقاب( ،)2وهو اليوم
الذي ينبيي أن يستعد اإلنسان له ،وحيسب له حسابه.
روي عن عمر بن اخلطاب  أنه قال« :لوال اإلميان ابليوم اآلخر
لرأيت من الناس غري ما ترى» أو كلمة حنوها.
أي :لتنكر الناس بعضهم لبعض ،ولكن اخلوف من هذا اليوم يردعهم.
س ُن ََتْ ِو ًيل}.
قوله تعاىل{ :ذَلِ َ
ك َخ ْي ٌر َوأ ْ
َح َ

(ذلك) :إشارة إىل ماسبق يف اآلية من طاعة هللا وطاعة الرسول وأويل

األمر ،والرد عند التنازع إىل كتاب هللا وسنة رسوله .)3(
أتويال :منصوب على التمييز(.)4
س ُن ََتْ ِو ًيل} ً
قولهَ { :خ ْي ٌر َوأ ْ
َح َ
( )1انظر «شرح العقيدة الواسطية» .518/4
( )2انظر «جامع البيان» « ،801/5احملرر الوجيز» .585/1
( )3انظر «التفسري الكبري» .577/50
( )4انظر «معاين القرآن وإعرابه» للزجاج .27/7
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أي :خري مل يف احلال واحلاضر ،يف دينكم ودنياكم.
مآال وعاقبة لكم يف املستقبل يف
س ُن ََتْ ِو ًيل} ،أي :أحسن ً
{ َوأ ْ
َح َ
دينكم ودنياكم وأخراكم( )1قال ابن القيم(« :)2أي :هذا الذي أمرتكم به
من طاعيت وطاعة رسويل ،وأولياء األمر ،ورد ما تنازعتم فيه إيل وإىل
رسويل خري لكم يف معاشكم ومعادكم ،وهو سعادتكم يف الدارين ،فهو
وآجال».
عاجال ً
خري لكم وأحسن عاقبةً ...
واملعىن :أن طاعة هللا وطاعة الرسول وأويل األمر ،والرد عند التنازع إىل
كتاب هللا وسنة رسوله  خري لكم يف معاشكم ومعادكم ،يف دينكم
وديناكم.
الفوائد واألحكام:

 -1تصدير الكالم ابلنداء للتنبيه والعناية واالهتمام.
اِ
ين آ ََمنُوا} يدل على
 -2نداء املؤمنني بوصف اإلميان { ََي أَي َها الذ َ

ما يلي:
أ -تكر م املؤمنني وتشريفهم بندائهم هبذا الوصف.
ب -احلث واإلغراء على االتصاف هبذا الوصف.
ج -احلث واإلغراء على امتثال ما ذكر يف اآلية من أوامر وأحكام بعد
هذا الوصف.
( )1انظر «جامع البيان» « ،809/5احملرر الوجيز» « ،590/1التفسري الكبري»
« ،577/50اجلامع ألحكام القرآن» « ،794/8تفسري ابن كثري» .401/7
( )2يف «الرسالة التبوكية» ص  84-87وانظر «بدائع التفسري» .45-40/7
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د-أن امتثال ما ذكر بعد هذا الوصف من مقتضيات اإلميان.
نقصا يف اإلميان(.)1
ه -أن خمالفة ما ذكر بعد هذا الوصف يعد ً
 -3وجوب طاعة هللا ابمتثال ما أمر به واجتناب ما هنى عنه يف كتابه
العزيز ،وإن خالف هوى النفس لقوله{ :أ ِ
َطيعُوا ا
اَّللَ} كما قال تعاىل:
اْلنْس إِال لِي ْعب ُد ِ
{وما َخلَ ْق ُ ِ
ون}(.)2
ت ا ْْل ان َو ِْ َ َ ُ
ََ
استقالال فيما أمر به أو هنى عنه يف
 -4وجوب طاعة الرسول -
ً
سنته املطهرة ،ولو مل يكن ذلك يف القرآن لقوله{ :وأ ِ
ول}
َطيعُوا ال ار ُس َ
َ
فأعاد الفعل {أ ِ
َطيعُوا} فدل على أهنا جتب طاعته  مفردة ومقرونة.
قال ابن القيم يف كالمه على اآلية(« :)3وحتته سر لطيف ،وهو داللته
مأمورا به
على أن ما أيمر به الرسول  جيب طاعته فيه ،وإن مل يكن ً
بعينه يف القرآن ،طاعة الرسول مفردة ومقرونة ،فال يتوهم متوهم أن ما
أيمر به الرسول إن مل يكن يف القرآن ،وإال فال جتب طاعته فيه».
ويف هذا الرد عل من ال أيخذ بسنة الرسول  ،ويقول :ال أنخذ إال
مبا يف القرآن ،أو مبا كان له أصل يف القرآن.
كما جاء يف احلديث عن املقدام بن معديكرب أن رسول هللا  قال:

«يوشك رجل شبعان متكئ على أريتهَ ،يتيه األمر من أمري ،فيقول:
( )1انظر «بدائع التفسري» .75-72 /7
( )2سورة الذارايت ،آية.89 :
(« )3الرسالة التبوكية» ص ،15وانظر «الكالم على مسألة السماع» ص .55-52
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بيننا وبينكم كتاب هللا تعاىل ،ما وجدان فيه من شيء اتبعناه ،أل إين
أوتيت الكتاب ومثله معه».

ويف لفظ« :رب رجل جالس على أريكته ،يقول :عليكم هذا

القرآن ،فما وجدمت فيه من حلل فأحلوه ،وما وجدمت فيه من حرام
فحرموه ،أل وإن ما حرم رسول هللا  مثل ما حرم هللا»(.)1
وهذا القول ابطل ،ألن القرآن الكر م هو الذي أمر ابتباع الرسول ،

ول فَ ُن ُذوهُ َوَما
واألخذ بسنته مطل ًقا ،قال تعاىلَ { :وَما آ ََات ُك ُم ال ار ُس ُ

نَ َها ُك ْم َع ْنهُ فَانْ تَ ُهوا}(.)2

ول اِ
اَّلل إِل َْي ُكم َِ
َج ًيعا الا ِذي
ااس إِِِين َر ُس ُ
ْ
وقال تعاىل{ :قُ ْل ََي أَي َها الن ُ
يت فَآ َِمنوا ِاب اِ
سماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
َّلل
لَهُ ُمل ُ
ض َل إِلَهَ إِال ُه َو َُْييِي َوُميِ ُ ُ
ْك ال ا َ َ

( )1أخرجه أبو داود يف السنة «ابب لزوم السنة»  ،1908 ،1901والرتمذي يف العلم
 ،7991 ،7994وقال« :حسن غريب» .وابن ماجه يف املقدمة ،54 ،57
والدارمي يف سننه  ،552/5وأمحد  ،541-540/1وابن حبان يف «موارد
الظمان»  ،52واحلاكم يف «املستدرك»  ،505/5وصححه أمحد شاكر يف تعليقه
على كتاب «الرسالة» ص  ،55واأللباين يف «ختريج املشكاة» احلديث  ،594ويف
«صحيح اجلامع» احلديث  ،7910ويف صحيح أيب داود  ،4515وصحيح
الرتمذي.
( )2سورة احلشر ،آية.2 :
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اب ْاأل ُِم ِي الا ِذي ي ْؤِمن ِاب اِ
ِِ
َّلل َوَكلِ َماتِِه َواتابِعُوهُ ل ََعلا ُك ْم
ُ ُ
َوَر ُسوله النِ ِِ ِ ِ
تَ ْهتَ ُدو َن}(.)1
ك َل ي ْؤِمنُو َن ح اىت َُي ِِكم َ ِ
يما َش َج َر
وقال تعاىل{ :فَ َل َوَربِِ َ
ُ
وأل ف َ
َ َ ُ
ِ
ت وي ِ
يما}(.)2
بَ ْي نَ ُه ْم مثُا َل َِجي ُدوا ِِف أَنْ ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِِماا قَ َ
سلِ ُموا تَ ْسل ً
ض ْي َ َ ُ َ
وقال تعاىلَ { :وَما يَ ْن ِط ُق َع ِن ا ْهلََوى ( )3إِ ْن ُه َو إِال َو ْح ٌي

وحى}(.)3
يُ َ

ول إِال لِيطَاع إبِِ ْذ ِن اِ
وقال تعاىل{ :وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن ر ُس ٍ
اَّلل}( ،)4وقال
ُ َ
َ
َ
اَّللَ فَاتابِعُ ِوين َُْيبِْب ُك ُم ا
تعاىل :قُ ْل إِ ْن ُك ْن تُ ْم ُِْحبو َن ا
اَّللُ َويَغْ ِف ْر لَ ُك ْم
ذُنُوبَ ُك ْم}(.)5

اِ
ين أَنْ َع َم ا
وقال تعاىلَ { :وَم ْن يُ ِط ِع ا
اَّللَ َوال ار ُس َ
ول فَأُولَئِ َ
اَّللُ
ك َم َع الذ َ

()6
وه ُه ْم ِِف الناا ِر
ب ُو ُج ُ
َعلَْي ِه ْم}  ،وقال تعاىل عن أهل النار{ :يَ ْوَم تُ َقلا ُ

يَ ُقولُو َن ََي ل َْي تَ نَا أَطَ ْعنَا ا
ول}(.)1
اَّللَ َوأَطَ ْعنَا ال ار ُس َ
( )1سورة األعراف ،آية.585 :
( )2سورة النساء ،آية.98 :
( )3سورة النجم ،اآليتان.1 ،4 :
( )4سورة النساء ،آية.91 :
( )5سورة آل عمران ،آية.45 :
( )6سورة النساء ،آية.95 :
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 -5يف األمر بطاعة الرسول  طاعة مفردة ومستقلة عن طاعة هللا
دليل على أن طاعة الرسول  من طاعة هللا ،كما قال تعاىلَ { :م ْن
اع ا
اَّللَ}(.)2
يُ ِط ِع ال ار ُس َ
ول فَ َق ْد أَطَ َ
أيضا على عصمة الرسل عليهم الصالة والسالم عن الوقوع يف
ودليل ً
اخلطأ يف التبليغ ،وهذا إمجاع.
 -6يف عطف األمر بطاعة الرسول  على األمر بطاعة هللا الداللة
على وجوب متابعة الكتاب والسنة ،ألن ما أمر هللا به يف كتابه العزيز
أيمر به الرسول  ال حمالة ،وما أمر به الرسول  يف سنته هو من أمر
هللا ال حمالة .وهبذا دلت اآلية على وجوب متابعة الكتاب والسنة.
 -7أن حق هللا تعاىل مقدم على حق الرسول  ،ألن هللا قدم
طاعته عز وجل على طاعة الرسول  ،وإن كانت كلتا الطاعتني
واجبتني؛ طاعة هللا وطاعة رسوله  ،بل إن طاعة هللا تعاىل التتم إال
بطاعة الرسول  ،ألن هللا أمر بطاعة الرسول  ،وطاعة الرسول 
من طاعة هللا.
 -8وجوب طاعة والة األمر من العلماء واحلكام واألمراء وغريهم
فيما أمروا به ،أو هنو عنه؛ ألن هللا أمر بطاعتهم ،فقالَ { :وأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر

( )1سورة األحزاب ،آية.99 :
( )2سورة النساء ،آية.50 :
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ِم ْن ُك ْم}( ،)1سواء كان ذلك مما ورد يف الكتاب والسنة ،أو مما مل يرد
هبما ،لكن مصلحة املسلمني تقتضيه ،وال يتعارض مع الكتاب والسنة(.)2
قال « :امسعوا وأطيعوا ،وإن أمر عليكم عبد حبشي ،كأن رأسه

زبيبة»(.)3
وعن عبادة بن الصامت  قال« :ابيعنا رسول هللا  على املرء السمع
والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره ،وعلى أثرة علينا وعلى أن ال ننازع
احا عندكم من هللا عليه برهان ،وأن نقول احلق
كفرا بو ً
األمر أهله ،إال أن تروا ً
أينما كنا وحيثما كنا ،ال خناف يف هللا لومة الئم»(.)4

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية(« :)5وما أمر هللا به ورسوله من طاعة والة
األمور ومناصحتهم واجب على اإلنسان ،وإن مل يعاهدهم عليه ،وإن مل
حيلف هلم األميان املؤكدة كما جيب عليه الصلوات اخلمس والزكاة والصيام
وحج البيت ،وغري ذلك مما أمر هللا به ورسوله من الطاعة ...وأهل العلم
والدين والفضل ال يرخصون ألحد فيما هنى هللا عنه من معصية والة األمور
( )1انظر «جامع البيان» « ،804/5اجلامع ألحكام القرآن» « ،785/8جمموع
الفتاوى» .718/75
( )2انظر «جامع البيان» « ،804/5شرح الطحاوية» .810/7
( )3أخرجه البخاري يف األذان  ،954ويف األحكما  ،2517وابن ماجه يف اجلهاد
 ،7590وأمحد  542 ،55/7من حديث أنس بن مالك .
( )4أخرجه البخاري يف األحكام  2700 ،2555ومسلم يف اإلمارة ،5205
والنسائي يف البيعة  ،1515وابن ماجه يف اجلهاد  ،7599ومالك يف اجلهاد .522
( )5يف «جمموع الفتاوى» .59 ،57 – 5/48
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وغشهم واخلروج عليهم بوجه من الوجوه ،كما عرف من عادات أهل السنة
والدين قدميًا وحديثًا ومن سرية غريهم فطاعة هللا ورسوله واجبة على كل
أحد ،وطاعة والة األمور واجبة ألمر هللا بطاعتهم ،فمن أطاع هللا ورسوله
بطاعة والة األمر هلل فأجره على هللا ،ومن كان ال يطيعهم إال ملا أيخذه من
الوالية واملال ،فإن أعطوه أطاعهم ،وإن منعوه عصاهم فما له يف اآلخرة من
خالق.
وقد روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة  عن النيب  قال« :ثلثة ل

يكلمهم هللا يوم القيامة ،ول ينظر إليهم ،ول يزكيهم ،وهلم عذاب أليم

رجل
رجل على فضل ماء ابلطريق مينعه من ابن السبيل ،ورجل ابيع ً
بسلعة بعد العصر فحلف له ابهلل ألخذها بكذا وكذا ،فصدقه ،وهو غري
إماما ل يبايعه إل لدنيا ،فإن أعطاه منها وىف ،وإن مل
ذلك ،ورجل ابيع ً

يعطه منها مل يف»(.)1
 -9أن طاعة والة األمر إمنا هي يف حدود طاعة هللا ورسوله ،فلو أمروا
مبا خيالف طاعة هللا ورسوله فال طاعة هلم ،ألن هللا جعل طاعتهم اتبعة
لطاعته وطاعة رسوله  فقالَ { :وأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْم} دون إعادة
الفعل «وأطيعوا» ويف احلديث« :على املرء السمع والطاعة فيما أحب

( )1أخرجه البخاري يف األحكام  ،2757ومسلم يف اإلميان  ،505وأبو داود يف البيوع
 ،4121والنسائي يف البيوع .1197
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أو كره ،ما مل يؤمر ِبعصية هللا تعاىل ،فإن أمر ِبعصية هللا فل َسع ول

طاعة»(.)1
 -11أن وجود والة أمر يف األمة أمر متعني ،ال تصلح حاهلا إال به،
ألن هللا أمر بطاعته وطاعة رسوله وأويل األمر ،فدل ذلك على تعني وجود
والة أمر لألمة ،حيملوهنا على كتاب هللا ،وينفذون فيها أحكام هللا،
ويقودوهنا إىل ما فيه اخلري والصالح والفالح ،أتمتر أبمرهم ،وتنتهي
بنهيهم ،وتسلم – إبذن هللا – بوجودهم من التشتت والفوضى
واالختالف.
كما قيل:

ل يصلح الناس فوضى ل س راة هل م

ول س راة إذا جه اهلم س ادوا

وقد قيل« :ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحة بال
سلطان»(.)2
كبريا البد
صيريا كان أو ً
وهذا أمر تقتضيه سنة هللا الكونية ،أن كل جمتمع ً
له من راع ،فالدولة البد هلا من حاكم ،والبلدة ال بد هلا من أمري ،واملسجد
البد له من إمام ،واملدرسة البد هلا من مدير ،والبيت البد له من راع
وهكذا(.)3
( )1سبق خترجيه ص  .40وانظر «جمموع الفتاوى» « ،718/75الكالم على مسألة
السماع» ص « ،55-52الرسالة التبوكية» ص « ،80تفسري ابن كثري» .401/7
( )2انظر «السياسة الشرعية» ص.522
( )3بل إن هذا ليس يف البشر فحسب ،بل يف احليواانت األعجمية كالطيور والظباء
َت َّنَْلَةٌ ََي أَي َها الن ْام ُل
والنحل والنمل وغري ذلك قال تعاىل حكاية عن النمل{ :قَال ْ
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وعن أيب سعيد وأيب هريرة رضي هللا عنهما أن رسول هللا  قال« :إذا

خرج ثلثة ِف سفر فليؤمروا أحدهم»(.)1

وعن ابن عباس – رضي هللا عنهما – قال :قال رسول هللا « :من

شربا مات ميتة
رأى من أمريه شيئًا يكرهه فليصرب ،فإنه من فارق اْلماعة ً

جاهلية»(.)2

وعن ابن عمر – رضي هللا عنهما – أنه مسع رسول هللا  يقول« :من

خلع ي ًدا من طاعة لقي هللا يوم القيامة ،ل حجة له ،ومن مات وليس ِف

عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»(.)3
وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال« :كنا مع رسول
هللا  يف سفر ،فنزلنا منزًال ،فمنا من يصلح خباءه ،ومنا من ينتضل ،ومنا
من هو يف َج َشره [يعين :الدواب اليت ترعى وتبيت] إذ اندى منادي رسول
هللا  :الصالة جامعة .فاجتمعنا إىل رسول هللا  فقال« :إنه مل يكن نب
ِ
ودهُ َو ُه ْم َل يَ ْشعُ ُرو َن} سروة النمل
ساكِنَ ُك ْم َل ََْيط َمنا ُك ْم ُسلَْي َما ُن َو ُجنُ ُ
ا ْد ُخلُوا َم َ
اآلية (.)55
( )1أخرجه أبو داود يف اجلهاد  7905من حديث أيب سعيد  و 7905من حديث
أيب هريرة  وصححه األلباين.
( )2أخرجه البخاري يف الفنت  ،2081ومسلم يف اإلمارة  ،5515والدارمي يف السري
.7855
( )3أخرجه مسلم يف اإلمارة  ،5585ويف حديث أيب هريرة  قال« :من خرج عن
الطاعة وفارق اْلماعة فمات مات ميتة جاهلية»أخرجه مسلم  ،5515والنسائي
يف حتر م الدم  ،1551وابن ماجه يف الفنت .4515
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قبلي إل كان ح ًقا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم ،وينذرهم شر

ما يعلمه هلم ،وإن أمتكم هذه جعل هللا عافيتها ِف أوهلا ،وسيصيب

ضا ،وُتيء
آخرها بلء ،وأمور تنكروهنا ،وُتيء فنت يرقق بعضها بع ً
الفتنة ،فيقول املؤمن هذه ُمهلكِت ،مث تنكشف ،وُتيء الفتنة ،فيقول

املؤمن :هذه هذه .فمن أحب أن يزحزح عن النار ،ويدخل اْلنة ،فلتأته
منيته وهو يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ،وليأت إىل الناس الذي َيب أن يؤتى

إماما فأعطاه نفقة يده ومثرة قلبه فليطعه ما استطاع ،فإن
إليه ،ومن ابيع ً

جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر» قال عبد هللا :مسعته أذاني ووعاة

قليب»(.)1
وعن أيب هريرة  أن رسول هللا  قال« :كانت بنو إسرائيل

تسوسهم األنبياء ،كلما هلك نب خلفه نب ،وإنه ل نب بعدي ،وسيكون

خلفاء فيكثرون» قالوا :اي رسول هللا ،فما أتمران؟ قال« :أوفوا ببيعة األول
فاألول ،وأعطوهم حقهم ،فإن هللا سائلهم عما اسرتعاهم»(.)2
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية(« :)3جيب أن يعرف أن والية أمر الناس من
أعظم واجبات الدين ،بل ال قيام للدين وال للدنيا إال هبا ،فإن بين آدم ال تتم
مصلحتهم إال ابالجتماع حلاجة بعضهم إىل بعض ،والبد هلم عند االجتماع
( )1أخرجه مسلم يف اإلمارة  ،5511وأبو داود يف الفنت واملالحم  ،1715والنسائي يف
البيعة  ،1555وابن ماجه يف الفنت .4589
( )2أخرجه البخاري أحاديث األنبياء  ،4188ومسلم يف اإلمارة  ،5517وابن ماجه
يف اجلهاد .7525
( )3يف «جمموع الفتاوى» .455-450 /75
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من رأس – مث ذكر احلديث« :إذا خرج ثلثة ِف سفر فليؤمروا أحدهم» مث
تنبيها
قال« :فأوجب  أتمري الواحد يف االجتماع العارض يف السفرً ،
بذلك على سائر أنواع االجتماع ،وألن هللا أوجب األمر ابملعروف والنهي
عن املنكر ،وال يتم ذلك إال بقوة وإمارة ،وكذلك سائر ما أوجبه هللا من
اجلهاد والعدل وإقامة احلج واجلمع واألعياد ونصر املظلوم وإقامة احلدود التتم
إال ابلقوة واإلمارة ،وهلذا روي« :إن السلطان ظل هللا يف األرض» ويقال
«ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بال سلطان» والتجربة تبني
ذلك .وهلذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأمحد بن حنبل وغريمها
يقولون« :لو كان لنا دعوة مستجابة لدعوان هبا للسلطان.»..
 -11مكانة والة األمور يف األمة اإلسالمية ،ألن هللا أمر بطاعتهم بعد
األمر بطاعته وطاعة رسوله  فقالَ { :وأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْم} .

 -12أن الدين اإلسالمي دين ودولة ،عبادة وسياسة ،تضمن يف
تشريعاته ما يكفل سعادة اجملتمع يف دينه ودنياه ،حيث أمر بطاعة هللا

اَّلل وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل
َطيعُوا ال ار ُس َ
وطاعة رسوله وأويل األمر ،لقوله {أَطيعُوا اَ َ
ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْم} ويف هذا رد على العلمانيني الذين يريدون عزل الدين عن
السياسة وفصله عن الدولة.
 -13أن الكتاب والسنة مها املصدران للتشريع ،ال يقدم عليهما قياس
اَّلل وأ ِ
ِ
ول} وقوله بعد ذلك:
َطيعُوا ال ار ُس َ
وال غريه ،لقوله{ :أَطيعُوا اَ َ
ٍ
ِ
اَّلل وال ار ُس ِ
ول} فدل هذا وذاك
{فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِِف َش ْيء فَ ُردوهُ إِ َىل ا َ
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على أن الكتاب والسنة يقدمان على غريمها من مصادر التشريع من
القياس( )1واالجتهاد.
 -14اإلشارة إىل أنه ينبيي درء النزاع وتفاديه ما أمكن ذلك ،وأن
األصل يف األمة االجتماع واالتفاق وعدم النزاع ،لقوله{ :فَِإ ْن
تَنَ َاز ْعتُ ْم} أي :إن حصل النزاع بينكم ومل يقل «فإذا تنازعتم» و«إن»
التدل على وقوع الشرط خبالف «إذا» ،فهي تدل على وقوعه.
 -15وجوب رد املتنازع فيه إىل هللا والرسول ،لقوله{ :فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم

ٍ
ِ
اَّلل وال ار ُس ِ
ول}(.)2
ِِف َش ْيء فَ ُردوهُ إِ َىل ا َ

قال ابن القيم(« :)3وهذا يعم دقيق ماتنازع فيه املسلمون وجليله من
شرائع اإلسالم وحقائق اإلميان وأعمال اجلوارح والقلوب يف فروع الدين
وأصوله ،فهي عامة يف كل حكم من أحكام الدين وأصول حقائقه،
وشرائعه».
وقال احلافظ ابن كثري(« :)4وهذا أمر من هللا عز وجل أبن كل شيء
تنارع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنارع يف ذلك إىل

( )1انظر «التفسري الكبري» .555-555 /50
( )2انظر «جمموع الفتاوى» « ،52/44الرسالة التبوكية» ص « ،85شرح الطحاوية»
.222/7
( )3يف «الكالم على مسألة السماع» ص ،55وانظر «الرسالة التبوكية» ص.85
( )4يف «تفسريه» .401/7
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ٍ
ِ
الكتاب والسنة ،كما قال تعاىلَ { :وَما ا ْختَ لَ ْفتُ ْم فِ ِيه م ْن َش ْيء فَ ُح ْك ُمهُ
إِ َىل اِ
اَّلل}( .)1فما حكم به كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله  وشهدا له
ابلصحة فهو احلق ،وماذا بعد احلق إال الضالل».
 -16إبطال قول الرافضة يف اإلمامة ،ألنه لو كان هناك إمام معصوم
ِ
اَّلل وال ار ُس ِ
ول}(.)2
لقال« :فردوه إىل اإلمام» وما قال {فَ ُردوهُ إِ َىل ا َ

 -17حتر م الرجوع يف املسائل املتنازع فيها إىل غري الكتاب والسنة من

ِ
اَّلل وال ار ُس ِ
ول}
القوانني الوضعية وآراء البشر ،ملفهوم قوله{ :فَ ُردوهُ إِ َىل ا َ

قال ابن القيم(« :)3فمن أحال الرد على غريمها فقد ضاد أمر هللا ،ومن
دعا عند النزاع إىل حكم غري هللا ورسوله فقد دعا بدعوى اجلاهلية.»..
 -18وجوب العمل بسنة الرسول  لقوله{ :وال ار ُس ِ
ول}( )4كما
َ

ول فَ ُن ُذوهُ َوَما نَ َها ُك ْم َع ْنهُ فَانْ تَ ُهوا}(،)5
قال تعاىلَ { :وَما آ ََات ُك ُم ال ار ُس ُ

وقال تعاىل{ :فَ لْي ْح َذ ِر الا ِذين ُُيَالِ ُفو َن َعن أَم ِرهِ أَ ْن تُ ِ
صيبَ ُه ْم فِ ْت نَةٌ أ َْو
ْ ْ
َ
َ

( )1سورة الشورى ،آية.50 :
( )2انظر «أحكام القرآن» للجصاص « ،755/7بدائع التفسري» .40/7
( )3انظر «بدائع التفسري» .40/7
( )4انظر «أحكام القرآن» للجصاص « ،754/7اجلامع ألحكام القرآن» .797/8
( )5سورة احلشر ،آية.2 :
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صيب هم َع َذ ِ
ِ
يم}( ،)1ويف هذا رد على من يرون العمل ابلقرآن
ٌ
اب أَل ٌ
يُ َ ُ ْ
فقط ،ويطرحون سنة الرسول  كما قال « :ل ألفْي أحدكم متكئًا
على أريكتهَ ،يتيه األمر من أمري ِما أمرت به أو هنيت عنه ،فيقول:

لندري ما وجدان ِف كتاب هللا اتبعناه»(.)2
 -19مشروعية االجتهاد والقياس على ما يف الكتاب والسنة ،لقوله:

ٍ
ِ
اَّلل وال ار ُس ِ
ول} قال بعض أهل
{فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِِف َش ْيء فَ ُردوهُ إِ َىل ا َ
العلم :هذا فيما ال نص صرحيًا فيه من الكتاب والسنة ،وقوله قبل هذا:
اَّلل وأ ِ
ِ
ول} هذا فيما فيه نص صريح من الكتاب
َطيعُوا ال ار ُس َ
{أَطيعُوا اَ َ
والسنة(.)3
 -21أن الكتاب والسنة فيهما الفصل يف مجيع املسائل اخلالفية ،إما

بصرحيهما او ابالجتهاد والقياس على ما فيهما ،لقوله{ :أ ِ
َطيعُوا
وأ ِ
ول} إىل قوله {فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِِف َش ْي ٍء فَ ُردوهُ إِ َىل
َطيعُوا ال ار ُس َ
َ
وال ار ُس ِ
ول} فأمر بطاعة هللا والرسول ،وأمر ابلرد عند التنازع إليهما(.)4
َ

ا
اَّللَ
اِ
اَّلل

( )1سورة النور ،آية.94 :
( )2سبق خترجيه ص.48
( )3انظر «أحكام القرآن» للجصاص « ،754-757 /7التفسري الكبري» /50
« ،577-552أضواء البيان» .441/5
( )4انظر «التفسري الكبري» .555/50
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وقد ذكر الشنقيطي( )1قول اجلمهور :أنه ليس يف اآلية {فَ ردوه إِ َىل اِ
اَّلل
ُ ُ

وال ار ُس ِ
ول} إبطال للقياس ،ألن إحلاق غري املنصوص ابملنصوص لوجود
َ
معىن النص فيه ،ال خيرج عن الرد إىل الكتاب والسنة ،بل قال بعض أهل
العلم :إن اآلية متضمنة جلميع األدلة الشرعية.
 -21حتر م التقليد مع وضوح الدليل ،لقوله{ :فَردوه إِ َىل اِ
اَّلل
ُ ُ

وال ار ُس ِ
ول} قال ابن القيم(« .)2وهذا صريح يف إبطال التقليد واملنع من
َ
رد املتنازع فيه إىل رأي أو مذهب أو تقليد».
 -22أن رد املتنازع فيه إىل هللا والرسول من مقتضيات اإلميان( ،)3بل
َّلل والْي وِم ْاآل ِ
ِ
ِ
َخ ِر}
شرط لصحته ،لقوله تعاىل{ :إِ ْن ُك ْن تُ ْم تُ ْؤمنُو َن ِاب ا َ َ ْ

ك َل ي ْؤِمنُو َن ح اىت َُي ِِكم َ ِ
يما َش َج َر
كما قال تعاىل{ :فَ َل َوَربِِ َ ُ
وأل ف َ
َ َ ُ
ِ
ت وي ِ
يما}(.)4
بَ ْي نَ ُه ْم مثُا َل َِجي ُدوا ِِف أَنْ ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِِماا قَ َ
سلِ ُموا تَ ْسل ً
ض ْي َ َ ُ َ

( )1يف «أضواء البيان» .441-444/5
( )2يف «إعالم املوقعني» « ،745-742/7بدائع التفسري» .72-79 /7
( )3انظر «اجلامع ألحكام القرآن» « ،795/8الرسالة التبوكية» ص  .85-15وميكن
أن يقال :إن طاعة هللا وطاعة الرسول وأويل األمر ورد املتنازع فيه إىل هللا والرسول من
مقتضيات وشروط اإلميان .على اعتبار عوده إىل اجلملتني قبله – كما سبق يف تفسري
اآلية.
( )4سورة النساء ،آية.98 :
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كدا أهنم ال يؤمنون حىت حيكموا
قسما مؤ ً
فقد أقسم عز وجل بنفسه ً
الرسول  فيما شجر بينهم ،مث ينقادوا لقضائه ابطنًا أبن تنشرح
صدورهم لقضائه بينهم ،وال يكون يف نفسهم ضيق وال حرج ،حىت من
اتما لقضائه .)1(
كان منهم حمكوماً عليه،
تسليما ً
وظاهرا أبن يسلموا ً
ً
()2

قال ابن القيم

يف كالمه على اآليةَ{ :ي أَي ها الا ِذين آَمنُوا أ ِ
َطيعُوا
َ َ
َ َ

ا
اَّللَ} اآلية «فأمر سبحانه عباده املؤمنني أن يردوا ما تنازعوا فيه إليه وإىل
أوال بلفظ اإلميان ،مث جعل آلية اإلميان شرطًا يف هذا
رسوله ،وخاطبهم ً
الرد ،فاإلميان يوجب عليهم هذا الرد ،وينتفي عند انتفائه ،فمن مل يرد ما
تنازع فيه هو وغريه إىل هللا ورسوله مل يكن مؤمنًا».
أيضا(« :)3فال يدخل العبد يف اإلميان حىت يرد كل ماتنازع فيه
وقال ً
املتنازعون إىل هللا ورسوله ،فهو شرط ينتفي املشروط ابنتفائه».
وقال ابن كثري( )4يف كالمه على قوله تعاىل{ :إِ ْن ُك ْن تم تُ ْؤِمنو َن ِاب اِ
َّلل
ُْ ُ

والْي وِم ْاآل ِ
َخ ِر} أي :ردوا اخلصومات واجلهاالت إىل كتاب هللا وسنة
َ َْ
رسوله  فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم{ :إِ ْن ُك ْن تم تُ ْؤِمنو َن ِاب اِ
َّلل
ُْ ُ

( )1انظر «تيسري الكر م الرمحن» .54/7
( )2انظر «بدائع التفسري»  ،40/7وانظر «الرسالة التبوكية» ص.87-15
( )3يف «الكالم على مسألة السماع» ص .55-52وانظر «بدائع التفسري» .40/7
( )4يف «تفسريه» .401/7
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والْي وِم ْاآل ِ
َخ ِر} فدل على أن من مل يتحاكم يف جمال النزاع إىل الكتاب
َ َْ
والسنة ،وال يرجع إليهما يف ذلك فليس مؤمنًا ابهلل واليوم اآلخر».
وسيأيت التفصيل يف احلكم بيري ما أنزل هللا – يف سورة املائدة إن شاء
هللا ،فإن كان احلاكم بيري ما أنزل هللا يرى أن ذلك أفضل من حكم هللا
أو مساو له وحنو ذلك فهذا كفر خمرج من امللة ابإلمجاع ،وإن كان اليرى
ذلك وإمنا حكم بيري ما أنزل هللا رغبة أو رهبة أو لرشوة أو حماابة قريب
وحنو ذلك فهذا كفر دون كفر ال خيرج من امللة ،وقال بعض أهل العلم:
خيرج من امللة.
 -23وجوب اإلميان ابهلل تعاىل لقوله { :إِ ْن ُك ْن تُ ْم تُ ْؤِمنُو َن ابهلل }.

 -24إثبات اليوم اآلخر والبعث واجلزاء على األعمال وأن من آمن
ابهلل ومل يؤمن هبذا اليوم فليس مبؤمن ،لقوله {والْي وِم ْاآل ِ
َخ ِر}.
َ َْ
 -25أن اإلميان ابليوم اآلخر من أعظم أركان اإلميان الستة ،ألن هللا
يقرن اإلميان هبذا اليوم ابإلميان به سبحانه ،وذلك ألن اليوم اآلخر من
أعظم الدوافع على العمل الصاحل ،ألن فيه جمازاة الناس على أعماهلم ،إن
شرا فشر.
ً
خريا فخري ،وإن ً
 -26أن يوم القيامة هو آخر األايم لقوله {والْي وِم ْاآل ِ
َخ ِر}.
َ َْ
 -27أن طاعة هللا عز وجل وطاعة الرسول  ،وأويل األمر ،والرجوع
ك َخ ْي ٌر
عند التنازع إىل الكتاب والسنة خري يف احلال واملآل ،لقولهَ { :ذلِ َ
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ومآال يف
س ُن ََتْ ِو ًيل} أي :خري يف احلال واحلاضر وأحسن عاقبة ً
َوأ ْ
َح َ
املستقبل.
قال ابن القيم(« :)1فدل هذا على أن طاعة هللا ورسوله وحتكيم هللا
وآجال.»..
عاجال ً
ورسوله هو سبب السعادة ً
 -28أن اخلروج عن طاعة هللا وطاعة رسوله وأويل األمر ،والرجوع إىل
غري الكتاب والسنة ،وحتكيم القوانني اليت وضعها البشر شر على األمة يف
ك َخ ْي ٌر
حاضرها وأسوأ ً
مآال وعاقبة هلا يف مستقبلها ،ملفهوم قوله { َذلِ َ
س ُن ََتْ ِو ًيل}(.)2
َوأ ْ
َح َ

قال ابن القيم(« :)3ومن تدبر العامل والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر
يف العامل سببه خمالفة الرسول واخلروج عن طاعته وكل خري يف العامل فإنه
بسبب طاعة الرسول ،وكذلك شرور اآلخرة وآالمها وعذاهبا إمنا هو من
موجبات خمالفة الرسول ومقتضياهتا فعاد الشر يف الدنيا واآلخرة إىل خمالفة
الرسول وما يرتتب عليه ،فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته مل يكن
يف األرض شر قط».
****

( )1يف «الرسالة التبوكية» ص ،84وانظر «بدائع التفسري» .45/7
( )2انظر «الرسالة التبوكية» ص.84-87
( )3يف «الرسالة التبوكية» ص ،84وانظر «بدائع التفسري» .45/7
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ثبت املراجع

 أحكام القرآن للجصاص م 420هـ الطبعة األوىل مطبعة األوقاف
اإلسالمية 5448هـ.
 أحكام القرآن البن العريب م 814هـ حتقيق على البجاوي مطبعة
عيسى البايب احلليب.
 أسباب النزول للواحدي م  195طبعة 5455هـ 5595 -م.
مؤسسة احلليب وشركاه القاهرة.
 أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن حملمد األمني الشنقيطي م
5454هـ  -عامل الكتب بريوت.
 إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن القيم – دار اجليل.
 بدائع التفسري البن القيم م 285هـ ،الطبعة األوىل 5151هـ -
5554م ،دار ابن اجلوزي.
 تفسري القرآن لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني م 5175هـ
 خمطوط. تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) حملمد رشيد رضا ،طبعة
5151هـ 5554 -م ،دار املعرفة بريوت.
 تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت م 472هـ الطبعة األوىل
5152هـ 5552 -م ،مكتبة نزار مصطفى الباز مكة – الرايض.
 تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري م 221هـ ،طبعة دار
الشعب مصر.
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 التفسري الكبري للرازي م 901هـ الطبعة األوىل 5155هـ -
5550م بريوت.
 تيسري الكر م الرمحن للسعدي م 5429هـ ،حتقيق حممد زهدي
النجار ،الطبعة األوىل 5105هـ 5555م.
 اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب م 925هـ ،طبعة 5452هـ -
5592م.
 جامع البيان عن أتويل آي القرآن أليب جعفر حممد بن جرير
الطربي م 450هـ ،حتقيق شاكر ،طبعة دار املعارف ،الطبعة الثالثة
5455هـ5595 -م ،مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر.
 الرسالة للشافعي م 701هـ ،حتقيق أمحد شاكر.
 الرسالة التبوكية البن القيم م 285هـ ،الطبعة األوىل 5155هـ ،دار
الرضوان.
 سنن ابن ماجه م 728هـ ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،طبعة
5427هـ  ،5587 -دار إحياء الكتب العربية لعيسى البايب احلليب.
 سنن أيب داود م 728هـ تعليق عزت الدعاس ،الطبعة األوىل
5455هـ 5595 -م.
 سنن الرتمذي م 725هـ حتقيق أمحد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي
– املكتبة اإلسالمية.
 سنن الدارمي م 788هـ ،دار الكتب العلمية بريوت – لبيان.
 تفسري النسائي م 404هـ حتقيق سيد اجلليمي وصربي الشافعي
الطبعة األوىل 5150هـ 5550 -م.
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 السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية البن تيمية م 275هـ،
حتقيق بشري حممد عيون ،الطبعة الثانية 5154هـ 5554 -م ،مكتبة
املؤيد الرايض.
 السرية النبوية البن هشام ،طبعة 5488هـ 5549 -م ،مصطفى
البايب احلليب.
 شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز الدمشقي ،الطبعة األوىل
5105هـ 5555 -م ،مؤسسة الرسالة.
 صحيح البخاري مع فتح الباري تصحيح وحتقيق إبشراف الشيخ
عبد العزي بن عبد هللا بن ابز ،رائسة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة
واإلرشاد.
 صحيح مسلم م 795هـ ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،الطبعة
الثانية5455 ،هـ 5525 -م ،دار الفكر العريب بريوت.
 العنوان يف القرءات السبع لألنصاري م 188هـ ،الطبعة األوىل
5108هـ 5558 -م.
 الكشاف للزخمشري م 845هـ ،دار املعرفة بريوت.
 كشف اخلفاء ومزيل اإللباس للعجلوين.

 لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي م 555هـ ،الطبعة الثانية
5525م ،دار إحياء العلوم بريوت.
 لسان العرب البن منظور م 275هـ دار صادر بريوت.
 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،الطبعة األوىل 5455هـ.
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 احملرر الوجيز البن عطية األندلسي م 819هـ ،حتقيق اجمللس
العلمي بفاس 5452هـ 5522 -م.
 مشكل إعراب القرآن ملكي م 142هـ ،الطبعة الثانية 5108هـ -
5551م ،مؤسسة الرسالة.
 معامل التنزيل للبيوي م 859هـ ،الطبعة األوىل 5109هـ -
5559م ،دار املعرفة بريوت.
 النشر يف القراءات العشر البن اجلزري م 544هـ ،دار الفكر.
 النكت والعيون للماوردي م 180هـ ،حتقيق خضر حممد خضر،
الطبعة األوىل 5107هـ 5557 -م ،وزارة األوقاف الكويت.
 النونية البن القيم م 285هـ ،طبعة سنة 5411هـ ،مطبعة التقدم
العلمية مبصر.
 الوسيط يف تفسري القرآن للواحدي م 195هـ ،حتقيق دكتور عبد
احلي الفرماوي ،طبعة 5158هـ 5551 -م ،دار الكتب العلمية بريوت.
****
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