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 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

 
 

ين وفو بًد حغ، وافهالة وافسالم ظذ افَوي إمغ، افد   احلّد هلل ميٓرِ 

 ا بًد:وظذ آخه وصحبه وافتابًغ، أم  

بوة تُون افْ  »: ملسو هيلع هللا ىلصؿال: ؿال رشول اهلل     افٔامنِ  بنِ  ؾًن حذيٍةَ 

ًُ ؾُٔم ما صاء  ٓا، ثم تُون خالؾة ظذ ًَ ٓا إذا صاء أن يرؾَ اهلل أن تُون ثم يرؾ

ثم  ،ؾتُون ما صاء اهلل أن تُون، ثم يرؾًٓا إذا صاء اهلل أن يرؾًٓا ،مْٓاج افْبوة

ثم  ،ؾُٔون ما صاء اهلل أن يُون، ثم يرؾًٓا إذا صاء أن يرؾًٓا اً ظاض   تُون مُِاً 

ن تُون ثم يرؾًٓا إذا صاء أن يرؾًٓا، ثم ؾتُون ما صاء اهلل أ جزيةً  تُون مُِاً 

 .(1)ثم شُت «تُون خالؾة ظذ مْٓاج افْبوة

ِ   ِِك ُّ ـر حتت حُم افـوؿد ظاش افْاس ذم هذا افًه ط ؾٔـه اجلـزي، افـذي تسـ

ُ  إ ر بَوة احلديد وافْار، ؾح  ية.افٍُرية، وؾرضوها ظذ افَزِ  ّوا افَوإغَ ارشا

ة، وا افًـــد  ه ؿـــد أظـــد  ادـــوؿْغ بخـــزِ  ٕمـــره، ادّتثِـــغَ  ملسو هيلع هللا ىلصافْبـــي  أتبـــاعَ  ؽـــر أن  

ـــوحـــاربوا ضواؽٔـــت ادِـــك اجلـــزي بنـــد    ٔ ين، حتـــى رأوا ة ذم افـــد  ة، ومل يًىـــوا افدٕ

 افٍتح ادبغ، وأظادوا اخلالؾة بدمائٓم وأصالئٓم.

ٕ ام  َب َِ وَمْن ضَ  ِرمُ          افٍتَح اجلِٔل ؾ٘  مٍاتُٔحُه افبُٔض اخلٍاُف افهوا

افُتـاب  حُتُم بـيِي ٓ بد أن  :ظذ مْٓاج افْبوة خالؾةً  وفُي تُون اخلالؾةُ 

، رظٔةـٔاشــة افنــبافس   -ذم ـــل صــٌرة وـبــرة- ســاستُ افســْة افْبويــة، و وأحاديــِث 

ظٔــة، ووشــّْاه بـــ: اظــي وافر  ظوٕــا فِر   ر، فُٔــونَ ـفــذا ؾَــد ؿّْــا بوضــع هــذا ادختهــ

ٔ ةِ  ٔةُ ظِ وْ "تَ  ِظ ْ  ةِ اَش َٔ افس  ب افر  ٔ ةافؼ   ".ِظ

                                      
 .أخرجه أمحد. 1



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

ظذ مر -وإٓتنار، وأن جيًِه ٕزاشًا  افَبول يُتب فهسٖل اهلل أن ٕ

ٕا أن احلّد هلل رب افًادغ. فألخٔار، -افًهور  مهللا آمغ، وآخر دظوا
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 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

 الرشعوةيف معنى السواسة 
 

  :ٔاشة ذم افٌِةافس  

ف ـوافتهــــوتــــدبره  يءـظــــذ افنــــ افَٔــــامِ  حــــول تــــدور مًــــاة افسٔاشــــة ؾٔــــه بــــام ر 

ٓم  رياشـــــــتَ تـــــــوػ   :شٔاشـــــــة افْـــــــاَس  شـــــــاَس ) :جـــــــاء ذم ادًجـــــــم افوشـــــــٔط، حههـــــــِِ يُ 

رهـــــا وؿـــــام ب٘صـــــالحٓا ؾٓـــــو دب   :راضـــــٓا وأداـــــا، وإمـــــورَ : وؿٔـــــادام، وافـــــدواَب 

  .(1)(شائس

  :آصىالحافسٔاشة ذم 

 : ؿد درج افٍَٓاء ظذ تَسٔم افسٔاشة إػ ؿسّغ

مٓا ، ؾافؼعشٔاشة طادة   .حير 

من اديامل، وتردع أهل  ج احلق من افيامل، وتدؾع ـثراً ، ُُترِ وشٔاشة ظادفة

 . (2)دَاصد افؼظٔةل اا إػ اافٍساد، وُيتوص  

افتي تًّل ظذ إؿامة دين اهلل ذم : هي افسٔاشة افًادفة ٔاشة افؼظٔةؾافس  

اهلل هي افًِٔا،  ـِّةُ  ٓم حتى تُونَ أحوال افْاس ذم أمور ديِْ  إرض، وإصالِح 

وتًّل  ،اإلشالم ذم مجٔع صٗون احلٔاة ارشيًةُ  مَ ُ  بغ افْاس، وحُت  افًدُل  َامَ ويُ 

ؿال تبارك ، دٕٔاهم، وتدبر صٗون مًاصٓم ظذ إصالح أحوال افْاس ذم أمور

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  چوتًاػ: 

                                      
 إير: افَاموس وفسان افًرب. .1

 .29، وافىرق احلُّٔة 115/2. إير: تبكة احلُام 2



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  

   .[26ص: ]  چحج  مج

هذه وصٔة من اهلل ظّز وجّل فوٓة إمور أن ) :اإلمام ابن ـثر ؒؿال 

ِّوا  نْ ل مِ ز  َْ حيُّوا بغ افْاس باحلق ادُ  ظْده تبارك وتًاػ، وٓ يًدفوا ظْه ؾٔو

ظن شبِٔه وتْاشى يوم احلساب  ن ضل  د تبارك وتًاػ مَ ظ  تو بٔل اهلل، وؿدظن ش

 يد(. افند إـٔد وافًذاِب  بافوظٔدِ 

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  چ  :وؿال تًاػ

  .[58: افْ ساء]  چوئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ    ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ

ٔٓم : ظِٓة إمورٕزفت أية ذم وُ ):  ؒ ابن تّٔٔةصٔخ اإلشالم ؿال 

  .، وإذا حُّوا بغ افْاس أن حيُّوا بافًدل(وا إمإات إػ أهِٓاٗد  أن يُ 

ؾاام ِق، افذي إذا اخلَ  ينِ دِ  ؾادَهود افواجب بافوٓيات إصالُح ) وؿال:

ٕاً  يَوم ما ٓ  مبْٔا، ومل يًٍْٓم ما ًّٕوا به ذم افدٕٔا، وإصالُح  خرسوا خرسا

  .افدين إٓ به من أمر دٕٔاهم(

ٓ   وهذا ادَهد افًئم ٓ يتم وٓ يَوم حق  ذه افسٔاشة ـإت ه وحا  افَٔام إ

ادسِّة وإؿامة افدوفة ، ن ٕهب اإلماممِ  ـان ٓ بد   :ووٓيةودوفة  ،وإمارة بَوةٍ 

ه متًددة ٓ ذفك ووجوبِ  أمهٔةِ وافدٓئل ظذ  حلامية افدين وشٔاشة افدٕٔا به،

 .-إن صاء اهلل تًاػ-مْٓا ذم افباب افتايل  ج ظذ يشءر  ًٕ ُتٍى،



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

 الدولة اإلسالموة

 : اإلشالمٔةافدوفة 

 ٔادة ظذ أؿافٔمَ دمتّع: فتحَٔق افس   -افسٔاشات-هي جمّوظة اإليآت 

أو أمر ادٗمْغ، ظذ رأس هذه  ْٔة هلا مستوضْوها، ؾُٔون احلاـم أو اخلٍِٔةمً

دوفة" ظْد من اشتًِّه من هذا هو ادَهود باشتًامل مهىِح "ِىات، وافس  

 إن   ؾَٓاء افسٔاشة افؼظٔة، أو إحُام افسِىإٔة، وٕتٔجة فذفك يُّن افَول:

 ًة.َْ َّ ـظٔة، وافار، وافر  افد   :افدوفة تَوم ظذ ثالثة أرـان

وٓية  م وافوٓيات بحٔث تٗدي ـل  يُ افْ   نَ ن جمّوظة مِ وتتٖخف افدوفة مِ 

فتحَٔق مَهد ظام، وهو  وطائف افدوفة، وتًّل جمتًّةً  نْ خاصة مِ  مْٓا وطٍٔةً 

 ادسِّغ افدئْة وافدٕٔوية. مهافِح  رظايةُ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

هاووجوب إقامت الدولة اإلسالموةة أمهو

 إؿامة افدوفة اإلشالمٔة: أمهٔة

اهلدف إشّى افذي أرشل اهلل رشوفه من أجِه هو تًبٔد افْاس فرام،  إن  

، [56افذاريات: ] چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچؿال اهلل تًاػ 

اخلووع واخلْوع  نَ فه مِ  ه، وحتريرٌ ذم حََٔتٓا دمريُد خووِع اإلٕسان فرب   افًبادةُ و

ِ ص  " ؾٓياهلل ًاػ، وهذه هي حََٔة "ٓ إهل إٓشوى اهلل تما  فسٔىرة ـل   ُُت

ع بغ اإليامن وافٍُر ؾ، أشباب افذل وافًبودية نْ مِ  -ب٘يامٕه اا-اإلٕسان  افكا

ً ٕاهًٔا ذم إرض ع ظذ حق  اهلل ذم أن يُون آمرا ہ    ہچ :هو ذم حََٔته رصا

 .[84افزخرف: ] چہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھے  ے     ۓ  ۓ    ﮲  

 إٓ بٔاء فن تتم  افًبودية هلل تًاػ، وحتَٔق دظوة إن حتََٔق  ذم أن   وٓ صك   

ِ ىغ شٔادَا تبسِب افبؼ اد َ س م ظِٔٓم، ورد  افسٔادة هَ م ظذ افْاس، ودمز 

 وافسِىان هلل وحده. 

مثـــل  ٕن   فتحَٔـــق هـــذه افٌايـــة افًئّـــة: دوفـــةٍ ب٘ؿامـــة  رعُ ـؾَـــد أمـــر افنـــ :فـــذفك       

  َ  ِوك افٍردي، بل حتتاج فسِىة حتّيخالل افس نْ ق ذم احلٔاة مِ هذه افٌاية ٓ تتح

  .(1)بق احلدود بَوة وشِىانه، وتىافتوحٔد وتُْؼ 

من إمارة بد فِْاس  )ٓ: وـام ؿال أمر ادٗمْغ ظع بن أيب ضافب           

 ة ظرؾْاها ؾام بال افٍاجرة؟: هذه افَز  ؿافوا يا أمر ادٗمْغ، ـإت أو ؾاجرة( ةً ر  بَ 

                                      
 إظالم إنام بّٔالد دوفة اإلشالم. .1



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

َسم اا ، ويُ د اا افًدواهَ بل، وجُي ن اا افس  ٖمَ دود، وتَ حُ ـَام اا اف)تُ  :ؿال

    .(1)(افٍيء

وٓيــة أمــر افْــاس  ًــرف أن  )جيــب أن يُ : ابــن تّٔٔــة ؒؿــال صــٔخ اإلشــالم 

بْــــــي آدم ٓ تــــــتم  ، ؾــــــ٘ن  ين إٓ اــــــاؿٔــــــام فِــــــد   ، بــــــل ٓأظيــــــم واجبــــــات افــــــدينن ِمــــــ

 .حلاجة بًوٓم إػ بًض( بآجتامعمهِحتٓم إٓ 

ظــن ادُْــر،  بــادًروف وافْٓــَي  اهلل أوجــب إمــرَ  ذفــك: )ٕن   ويوــٔف مًِــالً       

 وإؿامـةِ  وافًـدلِ  اجلٓـادِ  نَ وٓ يتم ذفك إٓ بَوة وإمارة، وـذفك شائر مـا أوجبـه ِمـ

  .(2)إٓ بافَوة واإلمارة( وٓ تتم   ،احلدود ، وإؿامةِ اديِوم ظٔاد وِٕك احلج وإ

 

 وجوب إؿامة افدوفة اإلشالمٔة:

ٔ  دَ افَبــ نَ ؿٔــام دوفــة اإلشــالم ِمــ احلــديث ظــن وجــوب رظٔة، وفُــن مــع ـات افنــه

ـــــــُســـــــاصـــــــتداد ؽربـــــــة هـــــــذا ادوضـــــــوع حَي  ُٕ ً جمّـــــــاًل مـــــــن افْهـــــــوص د ُمـــــــورِ ن أن  وجزا

 .ظذ ذفك ةافداف واإلمجاظات

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  چ : ؿال تًاػ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  

 .[3٣افبَرة: ] چڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

َّ وخٍِٔـة يُ  ذم ٕهـب إمـامِ  )هـذه أيـة أصـٌل  : ؒ ؿال اإلمـام افَرضبـي       ع سـ

ـــ ىـــاع فتجتّـــعَ فـــه ويُ  ٍُ اخلٍِٔـــة، وٓ خـــالف ذم وجـــوب  بـــه أحُـــامُ  ذُ بـــه افُِّـــة وتْ

                                      
 .63 بن تّٔٔة:ٓ افسٔاشة افؼظٔة .1

  .162 افؼظٔة:افسٔاشة . 2



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

  ٓ ريًة ـ مـا روي ظـن إصـم، حٔـث ــان ظـن افنـذفك بغ إمـة وٓ بـغ إئّـة، إ

 . (1)واتبًه ظذ رأجه ومذهبه(ؿال بَوفه  نْ مَ  أصم، وـذفك ـل  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  چ: وؿال تًاػ

يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  حب  خب  مب  ىب               حئ   مئ  ىئ  يئ  جب

 .[59افْساء: ] چمث  ىث   

أيــــة  أن   –واهلل أظِــــم–: )افيــــاهر ذم تٍســــره  ؒ ابــــن ـثــــراإلمــــام ؿــــال 

  . (إمراء وافًِامء نَ يل إمر مِ وة ذم مجٔع أظام  

دفٔل ظذ  يل إمر، وإمرُ واهلل أمر بىاظة أ : أن  من أيةووجه افدٓفة 

 إمامٍ  ة ٕهُب  ظذ إم  ، ؾتًغ  فه ٓ وجودَ  نْ مَ  اػ ٓ يٖمر بىاظةِ تً ، واهللُ افوجوب

 هلم.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  چ  :وؿال تًاػ

پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    

 .[25: احلديد] چٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

َِ  اهلل تًاػ أمرَ  : أن  أية نَ مِ ٓفة وجه افد  و  نْ ٓم أَ ًَ ن تبِ ه ظِٔٓم افسالم ومَ رش

 َـوةٍ ئَّوا افًدل بغ افْاس ظذ ما جاء ذم ـتاب اهلل تًاػ، وٓ يُـون ذفـك إٓ ب

 .وأيات ذم ذفك ـثرة، ه أنزل احلديد اهلل تًاػ أن  فذا بغ  ، وشِىان

ًَِة وافَهاص وإحُام ادتْا فو ٕيرٕا إػ آيات احلدود وافواؿع أن  

جْا أنه   هلم. إمامٍ و دوفةٍ   ظذ إمة إؿامةُ تًغ  تبّهافح افًباد، فرأ

                                      
 .1/264. اجلامع: 1

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

 أن   ¶روى مسِم ذم صحٔحه ظن ظبد اهلل بن ظّر ومن افسْة ما 

 .«من مات وفٔس ذم ظَْه بًٔة مات مٔتة جاهِٔة»ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصافْبي 

ظــذ ادســِم، ومــا ٓ يــتم  واجبــةٌ فإلمــام افبًٔــة  : أن  مــن احلــديث جــه افدٓفــةوو

ـ  ٕهـُب فـذا تًـغ   :افواجب إٓ به ؾٓـو واجـب وؿـد وؿـع اإلمجـاع ، ةاإلمـام ظـذ إم 

ٓ  ، مامظذ وجوب ٕهب اإل  .  بًض أهل افبدعومل خيافف إ

ٕهـب اإلمـام بًـد  افهـحابة أمجًـوا ظـذ أن   أن   اظِـم أجوـاً ) :اهلٔتّـي اإلمام ؿال    

حٔــث اصــتٌِوا بــه ظــن  ،افواجبــات بــل جًِــوه أهــم   ،إَــراض زمــن افْبــوة واجــب

  .(1) ( ملسو هيلع هللا ىلصدؾن رشول اهلل 

ادرجئـة، ومجٔـع  أهل افسْة، ومجٔـعُ  )اتٍق مجٔعُ : بن حزم ؒاإلمام اؿال و     

 َٕٔــادُ ظِٔٓــا آ إمــة واجــٌب  وأن   افنــًٔة، ومجٔــع اخلــوارج، ظــذ وجــوب اإلمامــة،

ريًة افتـــي أتـــى اـــا ـٓم بٖحُـــام افنـــ، ويسوُشـــل يَـــٔم ؾـــٔٓم أحُـــام اهللظـــاد إلمـــامٍ 

  . (2) (اصا افْجدات من اخلوارجح ،ملسو هيلع هللا ىلص رشول اهلل

ـ –أي اإلمامة–ها وظَدُ ):  ؒ احاوردي اإلمام ؿالو      َ
ِ
ن يَـوم اـا واجـب د

 . (3)ا.ـه (ظْٓم إصم اع، وإن صذ  باإلمج
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 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

ورشوط اإلمام إمجالا  الدولة اإلسالموةطرق تنصوب إمام يف 
      

 .(1)ظِٔٓام بغ أهل افًِم وفة اإلشالمٔة ضريَان جمّعٌ فْهب إمام افد        

 نَ ر اجـتامظٓم وحوـورهم ِمــوهـم مـن تٔسـ :وافًَـد اختٔار أهـل احلـل  : أوٓمها     

 همافـــــذين حيهـــــل باختٔــــــارِ ، وأهـــــل افنـــــوـة افًِـــــامء وافرؤشـــــاء ووجٓـــــاء افْـــــاس

وهلم ارشوط فٔس هذا  ،وهو افَدرة وافسِىان ،من اإلمامة ٓم فه ادَهودُ وضاظتِ 

  .(2)حمل بسىٓا

 .(شتخالفآ)ــب: ظٓد اإلمام افذي ؿبِه وهو ما يسّى ثإٔٓام    

ٓ  ادتٌِبوهو إمامة  ،أجواً  ظذ إًَاد اإلمامة به عٌ َّ جُم  ضريق ثافثوهْاك       ، إ

ٓ   ،به ابتداءً  مٖموراً جادة أصِٔة أو ضريًَا ه فٔس أن   ؿال ، (3) ذم حآت خاصةإ

ى صار خٍِٔة، ِب ظِٔٓم بافسٔف حت  ومن ؽَ : )اإلمام أمحد بن حْبل ؒ

  ّ ه ّل ٕحد يٗمن باهلل وافٔادٗمْغ، ؾال حَي  ي أمرَ وش وم أخر، أن يبٔت وٓ يرا

  .(4)ا.ـه (اً إمام

)وؿـــــد أمجـــــع افٍَٓـــــاء ظـــــذ وجـــــوب ضاظـــــة  :وؿـــــال احلـــــاؾظ ابـــــن حجـــــر ؒ    

ــ  ِ  مــن اخلــروج ظِٔــه، حــا ذم ذفــك مًــه، وأّن ضاظتــه خــرٌ  ب، واجلٓــادِ افســِىان ادتٌ

 .(5)ا.ـه من حَن افدماء، وتسُغ افدمهاء(
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 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

ــل  نْ ًون ِمـِّ إئّة جُم ) :حمّد بن ظبد افوهاب ؒ افنٔخ ادجددؿال و

ـــ  ِ  اإِلمـــام ذم مجٔـــع إصـــٔاء( فـــه حُـــمُ ب ظـــذ بِـــد أو بِـــدان، مـــذهب ظـــذ أّن مـــن تٌ

 .(1)ا.ـه

 :أما ارشوط اإلمام

ـــجُم   ؒ ر افـــدين بـــن مجاظـــةبـــداإلمـــام ؿـــال ؾَـــد        أن يُـــون اإلمـــام هلـــا: ) الً ِّ

ــذَ   حــا يتــوٓه ـاؾٔــاً  ،ظاحــاً  ،ٔاً ِصــرَ ؿُ  ،صــجاظاً  ،ًٓ دْ َظــ ،مســِامً  ،ظــاؿالً  ،بافٌــاً  ،اً ر  ُحــ ،را ـَ

 .(2)ا.ـه ٓا(إمة ومهاحلِ  ن شٔاشةِ مِ 

1     .ً  . ظدًٓ.6    . ذـرا

2      .ً ا  . صجاظًا.7    . ُحر 

 . ؿرصًٔا.8   . بافًٌا.      3

 . ظاحًا.9     . ظاؿاًل.   4

 .حا يتوٓه ـاؾٔاً . 1٣. مسِاًم.       5

 

 وأضْٔـــة و وال ؿومٔـــة أبِـــ ،رظيـظـــذ افوجـــه افنـــ واإلمامـــةُ  ت افدوفـــةُ دَ ِجـــؾـــ٘ذا وُ 

وجــود أو ضــروء مــا  وبــال -ظــن احسامٓــا ؾوــالً -ضاؽوتٔــة دول  بحــدودِ  اظــساٍف 

"ظـــدم  ســـّى ذم اصـــىالح افٍَٓـــاءهـــذا مـــا يُ و، هـــاؽرِ  ؾـــال جيـــوز إجيـــادُ  ،يَـــدح ؾٔٓـــا

 ."تًدد إئّةجواز 
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 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

 د األئمةيف عدم جواز تعد  
 

 وتَاشــــمُ  ذمُ رـٓ افتنــــ ،أمــــر ادســــِّغ ادَاصــــد افًيّــــى فإلمامــــة اجــــتامعُ  نَ ِمــــ

 شــــِِف  وإمجــــاعُ ، وافســــْةُ  افُتــــاُب  وؿــــد دل  ، وافســــِىة ذم افًــــامل اإلشــــالمي ٍْــــوذِ اف

 .حتًََٔا هلذا ادَهدد إئّة ة ظذ ظدم جواز تًد  إم  

 ِّ ڃ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ چ :تًاػن ذفك ؿوفه ؾ

ڈ  ڈ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ    چ  چ  چ  چ      

 .[1٣3آل ظّران: ]    چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ژ      ژ  ڑڑ

ن ظــــ وــــامن، وافْٓــــُي حــــدة وافت  بافوِ  إمــــرُ  ؾٍٔٓــــامــــن أيــــات،  مًْاهــــا ومــــا ذم

ْـــازع وافٍنـــل ن افت  مـــ حـــا يـــْجم ظـــن ذفـــك ظـــادةً  :خـــتالفوآ وآؾـــساقت افتنـــت  

يتـٖتى ، وذفـك ٓ ب وحـدة إمـة اإلشـالمٔة وتوـامْٓاظـذ وجـو تـدل  ؾادَّـوت، 

 ٓ يتم افواجب إٓ به ؾٓو واجب. ما، ومٓا واحداً إٓ إذا ـان إما

إذا »: ؿــال ملسو هيلع هللا ىلصظــن افْبــي     شــًٔد اخلــدري مــا رواه أ ــو :ن افســْةوِمــ

 ظـذ حتـريم ٕهـِب  ؾـإمر بَتـل أخـر يـدل  ، (1)«ر مـْٓامخلٍِٔتغ ؾاؿتِوا أِخـبويع 

ٓ   ٕن   ،إمامغ ذم آن واحد  ها.ـبرة يتٍاؿم خىرُ ن  ظَ افَتل ٓ يُون إ

: يَـــول ملسو هيلع هللا ىلصع افْبـــي ه شـــّأن ـــ ¶وظـــن ظبـــد اهلل بـــن ظّـــرو بـــن افًـــاص 

ر ء آَخـجـا ، ؾـ٘نْ يـده وثّـرة ؿِبـه ؾِٔىًـه مـا اشـتىاعؾٖظىـاه صـٍَة  ،من بايع إمامـاً »

 .(2)«..ة أخر.يْازظه ؾارضبوا رؿبَ 
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 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

 ملسو هيلع هللا ىلصظن افْبي شْغ ؾسًّته حيدث  أ ا هريرة مخَس  وؿال أ و حازم: ؿاظدت  

ئ»ؿال:  ه ٓ ٕبي ، وأن  ٍه ٕبيَِ ل تسوشٓم إنبٔاء، ـِام هِك ٕبي َخ ٔـإت بْو إرسا

ل، ل ؾإو  ؾوا ببًٔة إو  »: ؟ ؿال: ؾام تٖمرٕا، ؿافوا «، وشتُون خٍِاء ؾتُثربًدي

  َ ُِ  ، ؾ٘ن  ٓموأظىوهم ح   .(1)«ٓم ظام اشسظاهماهلل شائ

واحـــد  أو ثالثـــة ذم ظكـــ)ؾٖمـــا إؿامـــة إمـــامغ : احـــاوردي ؒ اإلمـــام ؿـــال

  .(2)ا.ـه (ؾال جيوز إمجاظاً  ،وبِد واحد

ه ٓ ٕنـ : ٓامدت اإلمامة إلمامغ ذم بِدين مل تًَْـد إمـامتُ َِ )وإذا ظُ  :أجواً وؿال 

 .(3)ـه ا. (ؿوم ؾجوزوه ، وإن صذ  جيوز أن يُون فألمة إمامان ذم وؿت واحد

مامــة  يــرى ؾــرض اإلثــم اتٍــق مــن ذـرٕــا  ــن ): ابــن حــزم ؒ اإلمــام ؿــالو

 وٓ جيـوز إٓ إمامـة واحـدة( ،إمامغ ذم وؿـت واحـد ذم افًـامل جيوز ـونُ  ه ٓظذ أن  

  .(4)ا.ـه

ََ يُ  نْ ه ٓ جيوز أَ )اتٍق افًِامء ظذ أن  :  ؒ وؿال اإلمام افْووي د خلٍِٔتغ ً

  .(5)ا.ـه اإلشالم أم ٓ( اتسًت دارُ  ، شواءً ذم ظك واحد
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 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

البوعةيف معنى 

  :افبًٔة

ابـــن  افًالمـــة ، ؿـــالدة وادًاهـــدةًاؿَ ُّ ـمهـــدر بـــايع ؾـــالن اخلٍِٔـــة، ومًْاهـــا افـــ

واحـد مـْٓام  ــل   ، ــٖن  ادًاؿدة وادًاهدة نِ ظبارة ظَ  ...:)وافبًٔة :مْيور ؒ

  .(1)أمره( ه ودخِٔةَ ٍٕسه وضاظتَ  وأظىاه خافهةَ  ،هن صاحبِ باع ما ظْده مِ 

: افًٓد ظذ افىاظة افبًٔة هي أن   اظِمْ ): ابن خِدون ؒافًالمة ؿال و

ِ م فه اع يًاهد أمره ظذ أن  ــــبايِ ادُ  ـٖن   فْير ذم أمر ٍٕسه وأمور ادسِّغ، ٓ ه ُيَس

ًُ يْازظه ذم يشء من ذفك ِ  ، ويىٔ  ه به من إمر ظذ ادْنط وادُره(ٍُ ه ؾٔام يُ

 .(2)ا.ـه

ادســـِّغ ظـــذ  وخٍِٔـــةِ  ظيرـافنـــ هـــي افًٓـــد افـــذي ُيًىـــى فإلمـــامِ افبًٔـــة  إذن

 . تََ ضِِ ، وهذا ادًْى هو افذي تْكف إفٔه أخٍاظ افبًٔة إذا أُ افسّع وافىاظة

بايًْا »: ؿال ن افهامت  وذم افبخاري ومسِم من حديث ظبادة ب

افسّع وافىاظة ذم افًرس وافٔرس، وادْنط وادُره، وظذ  ظذ ملسو هيلع هللا ىلصرشول اهلل 

  ٓ اهلل ؾٔه  نَ ظْدـم مِ  اً بواح اً ، إٓ أن تروا ـٍرْٕازع إمر أهِه أثََرة ظِْٔا، وظذ أ

ٓ  وظذ أن َٕول باحلق أجْام ـْا»وذم رواية: ، «برهان ف ذم اهلل فومة  ٕخا، وأ

 .(3)«ٓئم
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 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

 :ارشح مٍردات افبًٔة

ءً يًْي شو :(ذم افًرس وافٔرسؿوفه: ) رسين، رين ذم احـال أو ـْـا مـوـًِســْـا مُ  ا

  فه. ٕا وٕسّعَ أمرِ  ويل   ْا أن ٕىٔعَ ئِ ؾَرا  و أؽْٔاِئْا اً ًٔجيب ظِْٔا مج

ءً وادْنط وادُره) ؿوفه:  بام ٓ ٕارمِ أُ  ْا: فُوٕا ـارهغ فذفكـْ   ( يًْي شوا

ه وٓ ٕري ؾَْا الئّْا وام يُ بِ  ٕاأمر ْافُوٕ ،ا ٕنٔىغ ذم ذفكده، أو ـْ  هنوا ؿال ، يوا

افًِامء مًْاه دمب ضاظة ؿال )مسِم: صحٔح ذم ارشح  افْووي ؒاإلمام 

٘ن ـإت  ا فٔس بًّهٔة ؾ ، وتُرهه افٍْوس وؽره ق  ُن مور ؾٔام يَ إُ  ٓةِ وُ 

 دًهٔة ؾال شّع وٓ ضاظة( ا.ـه

)آشتئثار وآختهاص بٖمور افدٕٔا  :رة هيثَ ( وإَ وظذ أثرة ظِْٔا)ؿوفه: 

ء بافدٕٔا اشًّوا وأضًٔوا وإن اختص   :ظُِٔم( أي َ   ،إمرا ُم ومل يوصِوـم ح

 ا ظْدهم.   

َٔاضاْفـَؿاَل  : (اً بواح اً إٓ أن تروا ـٍرؿوفه: ) اِِض ِظ َِاَمء َظَذ َأن  اْفـ: )َأمْجََع ََ ًُ 

ِْٔه اْفـ َِ َ َظ اؾٍِر، َوَظَذ َأن ُه َفْو َضَرأ َُ
َِد فِ ًَ َٓ َتْْ َزَل اْفـَِ٘ماَمة  ًَ ْٕ

ر اِ ٍْ ع وؿال، (ُُ ََ ْن مَلْ َي
ِ٘ : )َؾ

ْم  -أي افَدرة ظذ خًِه- َذفَِك  ِٓ ْٔ َِ ٍة َوَجَب َظ ٍَ ٓ  فَِىاِئ ِِْع اْفـإِ َٔام بَِخ
اِؾر(اْفـَِ َُ(1). 

وشببٓا  ،ظذ افسّع وافىاظة ذم مجٔع إحوال وهذا احلديث ذم احلث  

  .(2)فٍساد أحواهلم ذم ديْٓم ودٕٔاهماخلالف شبب  ؾ٘ن   ،اجتامع ـِّة ادسِّغ

 

 

 

                                      
  .6/314 :ارشح صحٔح مسِم فِْووي .1

 .12/224 :ؿافه افْووي ذم ارشح صحٔح مسِم .2



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

 :افبًٔةحُم ُٕث 

 
ِ
ٓا ُٕثِ  ام وحتريمِ بًٓد وبًٔة اإلم ؿد وردت ٕهوص ـثرة ذم وجوب افوؾاء

  ٓ ؿال تًاػ: ، ذفك أمر خىر وذٕب من أـز افذٕوب وأن   ،بواحا  أن ٕرى ـٍراً إ

ء: ] چۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ  ۅچ ژ  چ :وؿال تًاػ، [34اإلرسا

ک  ک  ک    ڑچ: تًاػوؿال ، [1احائدة: ] چژ  ڑ  ڑ  ک

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  

 .[91افْحل: ] چں   ڻ  ڻ  ڻ

رأى من أمره ن مَ » :ملسو هيلع هللا ىلص: ؿال رشول اهلل ؿال ¶وظن ابن ظباس 

ٕ  يُرهه ؾِٔهز اً صٔئ ؾّٔوت إٓ مات مٔتة  اً ه فٔس أحد يٍارق اجلامظة صز، ؾ٘

َد افبًٔة افتي بادٍارؿة افسًي إػ حل ظادراد ؿال ابن أيب محزة: )، (1)«اجلاهِٔة

 .ا.ـه (حهِت فذفك إمر

بــايع  نْ َمــ»ؿــال:  ملسو هيلع هللا ىلصافْبــي  أن   ¶وظــن ظبــد اهلل بــن ظّــرو بــن افًــاص 

ء آخـــر يْازظـــه ، ؾـــ٘ن جـــاًـــه مـــا اشـــتىاعىِ يـــده وثّـــرة ؿِبـــه ؾُِٔ ؾٖظىـــاه صـــٍَة  اً إمامـــ

  .(2)«ؾارضبوا ظْق أخر

ث ، ؾسـًّته حيـد  مخـس شـْغ ؿال: ؿاظدت أ ا هريـرة وظن أيب حازم  

ئٔل تسوشٓم إنبٔاء، ـِام هِـك  ٕبـي خٍِـه »ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصظن افْبي  ـإت بْو إرسا

ؾـام تٖمرٕــا يــا رشــول اهلل  :ؿــافوا ، «ه ٓ ٕبــي بًــدي، وشـتُون خٍِــاء ؾتُثــرٕبـي، وأن ــ

                                      
 . متٍق ظِٔه .1

 . متٍق ظِٔه .2



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

َ  ل ؾــإو  ؾــوا ببًٔـــة إو  »؟ ؿــال:  ملسو هيلع هللا ىلص ُِ  اهللَ  ٓـــم، ؾــ٘ن  ل، وأظىــوهم ح  ٓم ظـــام  شــائ

  .(1)«ظاهماشس

ذم ظَْـه بًٔـة  مـن مـات وفـٔس»ؿـال:  ملسو هيلع هللا ىلصظـن افْبـي  ¶ابن ظّر وظن 

  .(2)«مات مٔتة اجلاهِٔة

                                      
 . متٍق ظِٔه .1

 .أخرجه مسِم .2



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

 الرشعي الصطالحإمامها يف أسامء يف أسامء الدولة و

م افدوفـــة افتـــي تَـــد   افوٓيـــة ظـــذ افوجـــه ادـــذـور ذم افٍهـــول افســـابَة، وإن   إن  

 ٍُ ّ  تُ  -ؾٔام شبق-ٓا توصٔ ّ  رظي بًدة أشـامء، ؾتُ ـافن آصىالحى ذم س  إمامـة"ى سـ

ّ  ويُ  ،""إمـــارةو "خالؾـــة"و "ــــزى إمامـــة"و ،"ظيّـــى  "إمامـــاً "ظِٔٓـــا  ى افَـــائمُ ســـ

 .إمر" ويل  "و "أمَر ادٗمْغ"و "خٍِٔةً "و

ــ):  ؒ اظــةاإلمــام ابــن مج ؿــال ا اإلمــارة اإلمــارة ؿســامن: ظامــة وخاصــة، أم 

ــــُٕ  نْ ٓا بــــٖمر ادــــٗمْغ، وأول َمــــصــــاحبُ  ؾٓــــي اخلالؾــــة ادًْــــوُت افًامــــة   نَ ت بــــه ِمــــًِ

 وؿــال، (ة اخلٍِــاء خاصــة ويل اخلالؾــة، ؾهــارت شــْ  ام  ـبــن اخلىــاب فــ اخلٍِــاء: ظّــرُ 

ــ)ومــن ظُ  : ؒ  رشــولِ  وأن يَــال خٍِٔــةُ  ،دت فــه افبًٔــة جــاز أن يســّى خٍِٔــةَِ

   .(1)ا.ـه ذم أمته( ه خٍِٔةٌ اهلل، ٕن  

: )جيوز أن يَال فإلمام: اخلٍِٔة، واإلمام، وأمر  ؒ افْووياإلمام وؿال 

)اإلمامـــــة موضـــــوظة خلالؾـــــة  : ؒ احـــــاوردياإلمـــــام ؿـــــال و، (2)ا.ـه ادـــــٗمْغ(

 .(3)ا.ـه راشة افدين وشٔاشة افدٕٔا به(افْبوة ذم حِ 

 ظــــذ احلُــــم إذا ـإــــت مبْٔــــةً  ضريَــــةَ  أن   : ؒ ابــــن خِــــدونافًالمــــة  وبــــغ  

افدٕٔويـة( ؾٓـي رظي ذم مهاحلٓم إخرويـة وـير افنى افْـة ظذ مَتو)محل افُاؾ  

رع ذم حراشــة افــدين وشٔاشــة ـالؾــة ظــن صــاحب افنــاخلالؾــة و)هــي ذم احلََٔــة ِخ 

  .(4)ا.ـه إمامًا(و خٍِٔةً  اا افَائمَ و ،وإمامةً  ؾةً ثم ؿال: )وتسّى خال، افدٕٔا به(

                                      
 .إحُام حترير .1

 .1٣/49 :روضة افىافبغ .2

 .إحُام افسِىإٔة .3

 .191: مَدمة ابن خِدون .4



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

 الطوائف اخلارجة عىل اإلمام
 

ــ مــن أهــم مــا  ّ  وجْــود افدوفــة اإلشــالمٔة -ةـظامــ– دونـه ادجاـهــيْبٌــي أن يتًِ

ادسِم، وذفك  ظذ اإلمامِ  افنوـة اخلارجةِ  هو أحُام افىوائف ذاِت  :-خاصة–

ــ مــاً  ،ل مــن يَاتــُل دوفــَتٓم مْٓــافَتــا رضــةٌ م ظُ ٕهن  ــ ؾُــان فزا  ٔ هــذه  اتأن حُئىــوا بامه

وفُـي ٓ يَـع  ،مـرهمأ نْ فُٔوٕـوا ظـذ هـدى وبهـرة ِمـ :مسـائِٓا وأهـم   ،افى وائف

 .ظن اجلٓل ٕاتٌج  خٌِل  ذم افتًامل مع تِك افىوائف

 

يف السمع والطاعة وذكر بعض واجبات اإلمام وحقوقه
 

ُشوَل َوُأويِل  ؿال تًاػ:        وا افر  ًُ ٔ
َ َوَأضِ وا اَّلل  ًُ ٔ
ِذيَن َآَمُْوا َأضِ َا اف  َْٖمِر اْفـ}َيا َأُّي 

ْم{ ُُ   .[59افْساء: ]  ِمْْ

ْد َأَضاَع اهلَل، َوَمْن »َؿاَل:  ☺َظِن افْ بِي   َظْن َأيِب ُهَرْيَرَة، ََ َمْن َأَضاَظِْي َؾ

ْد َظَل اهلَل، َوَمْن ُيىِِع  ََ ِهِْي َؾ ًْ ِص اْفـَي ًْ ْد َأَضاَظِْي، َوَمْن َي ََ ْد اْفـَِٖمَر َؾ ََ َِٖمَر َؾ

  وظْه  ، (1)«َظَهاِة 
ِ
ُع َوافى اظُة » :☺ؿال: ؿاَل رُشوُل اَّلل  ّْ َْٔك افس  ظِ

ْٔك َِ رِهَك وَأثََرٍة َظ ُْ َك وَم
َك َومَْْنىِ َك وُيرْسِ   .(2)«ذم ُظرْسِ

رَ  َّ  اْفـَظَذ » َأن ُه َؿاَل: ☺َظِن افْ بِي   ¶ َظِن اْبِن ُظ
ِ
ْرء ُع اْفـَّ ّْ ْسِِِم افس  ُّ

َٓ َوافى اَظُة ِؾٔاَم َأَحب   َع َو ّْ ِهٍَٔة، َؾاَل َش ًْ َّ ِْ٘ن ُأِمَر بِ ٍَٔة، َؾ ِه ًْ َّ َمَر بِ ْٗ ٓ  َأْن ُي ِرَه، إِ ـَ َو

 .(3)«َضاَظةَ 

                                      
 . متٍق ظِٔه .1

 .أخرجه مسِم .2

 .أخرجه مسِم .3



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

إن  خِٔع أوصاة أن أشَّع وُأضَٔع وإن ـان »ؿال:  وظن أيب ذرٍّ  

ِف  َع إضرا  .«فو حلَبقٍّ ـٖن  رأَشُه زبٔبةٌ و» وظْد افبخاري:، (1)«ظبدًا حبنًٔا جمد 

  ☺ؿال: ـان افْاُس َيسٖخون رشوَل افِـِه     وظن حذيٍة بن افٔامن

ْي ظن اخلِر، وـُْت أْشُٖخه ظن ـَ ْا  ، ؾَُِت: ياافؼ  خَماَؾَة أن ُيدِر ـُ رشوَل افِـِه، إٕا 

؟ ، ؾجاءٕا افِـُه اذا اخلِر، ؾْٓل بًَد هذا اخلِر من ارشٍّ ؾَال:  ،ذم جاهٍِٔة وارشٍّ

، ؿال: ؿُِت «ًٕم، وؾٔه دَخنٌ »ؿال:  ،ن خٍر؟بًَد ذفك افؼ  م، ؾَُِت: هْل «ًٕم»

ر هديي، َتًرُف مْٓم ؿوٌم يستْ ون بٌِر ُشْتي، وُّيتدوَن بٌ»ؿال:  ،وما دَخُُْه؟

ُِرُ  ؟ ،«وُتْ ًٕم، ُدظاٌة ظذ أ واِب »ؿال:  ،ؾَُِت: هْل بًد ذفك اخلِر من ارشٍّ

م فْا، ؿال:  َُِت: ياؾ ،«، من أجاَاُم إفٔٓا ؿذؾوه ؾٔٓاجْٓ مَ  ُٓ رشوَل افِـه ِصٍ

( ِْ رشوَل افِـِه ؾام ترى إن  ، ؿُِت: يا(َدتِْا، يتُِّوَن بٖخِسَْتِْإًم، ؿوٌم من ِج

م»ؿال:  ،أدَرـْي ذفك؟ ُٓ ْن هلم  «تَِزُم مجاظَة ادسِّغ وإماَم ُُ ؿُِت: ؾْ٘ن مَلْ َي

َرَق »مجاظٌة وٓ إماٌم؟ ؿال:  ٍِ ِ ٓا، وفو أن تًض  ظذ أصل صجَرٍة ؾاظتِزْل تَِِك اف ـُ

 .(2)«دِرــََك ادوُت وأنَت ظذ ذفكحتـى يُ 

َمــن رأى مــن أمــره »: ☺ؿــال: ؿــال رشــول افِـــه  ¶ وظــن ابــن ظبــاس

َْٔهــْز، ؾٕ٘ــه مــن ؾــارَق اجلامظــَة ِصــ ً ؾــامَت، ؾَّٔتُتــُه جاهِٔــةٌ صــٔئًا يُرُهــُه ؾِ وذم ، (3)«زا

ََِع »رواية:  َة اإلشالؾَد خ ََ  .«ِم من ُظَُْهِ ِرْب

خٔاُر أئّتُم افذيَن »ؿال:  ☺وظن ظوف بن مافك، ظن رشوِل افِـه 

م افذين  ُُ ُر أئّتِ م، وتهِوَن ظِٔٓم ويهِون ظُِٔم، وارِشا ُُ َٕ حتبوهَنُم وحيبو

                                      
 .أخرجه مسِم .1

 . متٍق ظِٔه .2

 . متٍق ظِٔه .3



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

م ُُ َٕ م، وتًِْوهَنم ويًِْو ُُ َٕ ، ؾَِْا: يا رشوَل افِـِه، أؾال «تبٌووهَنُم ويبٌوو

ٓ، ما أؿاموا ؾُٔم افهالة، أٓ َمن ويِلَ ظِٔه »ؿال:  ،ْٕابُذهم بافسِٔف ظْد ذفك؟

ه يٖيت صٔئًا من مًهٔة افِـه، ؾُِٔره ما يٖيت من مًهِٔة افِـه، وٓ يِْزظن   واٍل ؾرآ

   .(1)«يدًا من ضاَظةٍ 

 :َظَدِم اخلروِج ظذ إئّة وإن جاروامن فزوم اجلامظة واحلُُّة 

 نَ ؾألنُه يستُب ظذ اخلروِج ظن ضـاَظتٓم ِمـ وإن جاُروا، أما فزوُم ضاَظة إئّة

ٍُـــــُر ، بـــــل ذم افهـــــز ظـــــذ َجـــــوِرهم تأضـــــًاُف مـــــا حيُهـــــُل مـــــن جـــــوِرِهم ادٍاشـــــدِ 

ُة إجــــور افســــٔئات، ٍَ  حرمــــةَ  وَٕــــل صــــاحب افٍــــروع ظــــن اإلمــــام أمحــــدَ ، وموــــاظ

ّ   اخلروِج   .(2)فِسْة ةخمافٍ بدظةٌ  ظِٔٓم اخلروَج  ة وإن جاروا، وأن  ظذ إئ

 :واجبات اإلمام

 :تــدور حــول أمــرين هإجــدُ  ظــذ وجــه اإلمجــال ذم واجبــات اإلمــامظْــد افتٖمــل 

ــــــام جـــــاءت ذم ـتـــــب -، وظْـــــد افتٍهـــــٔل "شٔاشـــــة افـــــدٕٔا بـــــه"و "حراشـــــة افـــــدين"

 ٓي:ؾ -افسٔاشة افؼظٔة افَديّة واحلديثة

إػ ديـــن  احلٔــاة، وافـــدظوةُ ذم مجٔـــع صـــٗون  ين ـــامالً افـــد   إؿامــةُ  :الواجبببأل ا   

ظـــــــن ادُْـــــــر،  بـــــــادًروف وافْٓـــــــُي  ه، وإمـــــــرُ رتُ ـوٕهـــــــ ينِ افـــــــد   وحٍـــــــظُ  ،اإلشـــــــالم

 ي ٕهل افٍْاق وافبدع افذين يسًون إػ اإلؾساد ذم إرض.وافتهد  

 اخلهـــــومات، وأداءُ  وؾهـــــُل  بـــــغ افْـــــاس بافًـــــدل، احلُـــــمُ  الثببببب   :الواجبببببأل 

 أحُام افَواء. اديِوم، وتٍْٔذُ  احلَوق إػ أهِٓا، وٕكةُ 

                                      
 .أخرجه مسِم .1

 .1٣/272 :إير: اإلٕهاف فِّرداوي .2



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

ا ظــذ وشــٔىرِا  افدوفــة ٍٕــوذِ  ذم افــبالد، وبســطُ  إمــنِ  حتَٔــُق  الث لبب :الواجببأل 

  أمْــــغ ن ترويــــعِ دين وادًتــــدين ِمــــادٍســــ دْــــعِ  :مجٔــــع أضــــراف افــــبالد
ِ
 وآظتــــداء

 افْاس بًّْة إمن ذم مساـْٓم، وأظامهلم، وأشٍارهم. ظِٔٓم، حتى يًْمَ 

إشــــِحة  افًــــدة، وتهــــْٔعُ  ذم شــــبٔل اهلل، وإظــــدادُ  : اجلٓــــادُ الراببببب الواجببببأل 

 ٓم افسبٔـــــةَ افرجـــــال افبـــــافٌغ افَـــــادرين ظـــــذ اجلٓـــــاد، وتـــــربٔتُ  بٖنواظٓـــــا، وتـــــدريُب 

 .م ذم بالدهم، وؽزوهُ افبالد من إظداء حلاميةِ  :اجلٓاديةَ  اإليامٕٔةَ 

 نْ افًّــل وادًــاش ِمــ لِ بُ ُشــ اؿتهــاد افــبالد، وتــوؾرُ  : تَويــةُ اخلبب   الواجببأل 

احــال افًــام  افزـــاة فبٔــت احــال، ورصُف  زراظــة ودمــارة وصــْاظة وؽرهــا، وجبايــةُ 

ــ  ٓم مــن بٔــت احــال ـامِــة، ومســاظدةُ افْــاس حَــوؿَ  رظٔة، وإظىــاءُ ـذم مهــارؾه افن 

وافرؾـــق  بافرظٔـــة وتٍَـــد أحـــواهلم، وافرمحـــةُ  حاجـــاام وتِبٔـــةُ  وادحتـــاجغ افٍَـــراء

 ام.

 إمراء وافوزراء وادوطٍغ مِ  : تًٔغُ الس دسالواجأل 
ِ
 افْهِح  أهلِ  ن إمْاء

صٗون افْاس،  ورظايةِ  ،اإلشالمٔة ذم افًّل، افذين يٗمتْون ظذ افدوفةِ  واإلتَانِ 

 احال افًام. وحٍظِ 

ٓ   يَـومَ  : أنْ الس ب الواجأل  ل ظـذ ؽـره  يًـو  اإلمـام بّتابًـة أظـامل افدوفـة، وأ

أحــــوال افــــبالد  صــــٗوهنا، وتٍَــــدِ  ريِف ـافدوفــــة، وتهــــ ارشع اهلل، وشٔاشــــةِ  ذم إؿامــــةِ 

افًــدل  افــبالد، وإؿامــةِ  صــٗونِ  إظــامل، وتســٔرِ  وافرظٔــة، بــل يَــوم بٍْســه بّتابًــةِ 

ء بـــغ افْـــاس، وحماشـــبةِ  ه افذمـــة ٓ تـــزأ بتنـــاؽِِ  وافـــوزراء ظـــذ أظامهلـــم، ؾـــ٘ن   إمـــرا

فو ماتت صـاة ) :   بن اخلىاب أوجب اهلل ظِٔه، وؿد ؿال ظّر ه ظام  وؽٍِتِ 



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

رواه أ ـو ًٕـٔم  ،ا.ـه (ع ظْٓا يوم افَٔامةاهلل تًاػ شائِ  ظذ صط افٍرات فيْْت أن  

 .(1)ذم احلِٔة
 

 :حَوق اإلمام

وافسْة، وُبسىت ذم ـتب  ظِٔٓا افُتاُب  ادسِم حَوؿًا ؿد دل   فإلمامِ  إن  

 إئّة، مْٓا:

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ ـام ؿال تًاػ:  ،ادًروفه ذم ضاظتُ : أوًٓ 

ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  

 .[59افْساء: ] چحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث

ظــــذ  حــــق  »ؿــــال:     ه ظــــن ظــــع بــــن أيب ضافــــبجريــــر وؽــــرُ  ابــــنُ  أخــــرَج 

ظـذ افْـاس  إمإة، ؾـ٘ذا ؾًـل ذفـك ؾحـق   وأن يٗدَي  ،اإلمام أن حيُم بام أنزل اهلل

وإحاديـث ذم هـذا افبـاب ، ا.ـه ا(وظُ ٔبوا إذا دُ وأن جُيِ  ،ىًٔوا وأن يُ  ،يسًّوا فه نْ أَ 

 ـثرة، ؿد تَدم بًوٓا.

ەئ  وئ  وئ  چوؿد ؿال تًاػ: ، وافتَوى ه ظذ افز  ه ومًاوٕتُ رتُ ـٕه :ثإٔاً 

 چۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی

 .[2احائدة: ]

ـــ بُــــر افهــــديق   أيبظــــن و ـَــــا ) :ه ؿــــال ذم خىبــــة خالؾتــــهأنـ  ــــُد َأُّي  ًْ ــــا َب َأم 

َِٖظُْٔوِة، َوإِْن  ــــ ِْ٘ن َأْحَســــُْْت َؾ ــــ ْم، َؾ ـُ ْم َوَفْســــُت بَِخــــْرِ ُُ ْٔ ــــ َِ ٔــــُت َظ ِ٘ة  َؿــــْد ُوف  ــــ ــــاُس، َؾ افْ 

ُموِة  و  ََ ُْٖت َؾ   .(2)ا.ـه (َأَش

                                      
 .86 :افسٔفإير: افسٔاشة افؼظٔة ٕيب ظّر  .1

 .3/21٣ :تاريخ افىزي .2
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اِري ؾٍي صحٔح مسِم ظن مَتِٔم بنِ ، فه افْهٔحةُ  :ثافثاً  َأن      َأْوس افـد 

يُن افْ ِهَٔحةُ »َؿاَل:  ☺افْ بِي   َْن َؿاَل:  ،«افد 
ِ
َْا: د ِْ ـِة »ُؿ  ّ َتابِِه وفِرُشـوفِِه َوَٕئ

ُِ َّلل  َوفِ

مْ ادُْسِِ  ِٓ تِ َغ َوَظام 
ِّ». 

 
ِ
، ظـن َرُشـول اهلل ـٍم، َظـْن َأ ِٔـِه ُجَبـْرٍ ًِ ِد ْبِن ُجَبْرِ ْبـِن ُمْى  ّ َثـاَلٌث » :☺وَظْن حُمَ

ـــــُب  ِْ ن  َؿ ِٓ ْٔ ـــــ َِ ـــــل  َظ
ٌِ ــــــَٓ ُي ِمِن: إِْخـــــاَلُص اْف ْٗ ــــــُّ ِل، َوَضاَظـــــُة َذِوي اْف َّ ــــــًَ ـــــُزوُم اْف َْٖمِر، َوُف

وُن ِمْن َوَراِئِه(اْفـ ُُ ِ٘ن  َدْظَوَاُْم َت  . (1) َجاَمَظِة، َؾ

ُمــ :رابًــاً  ُمــه وتــوؿرُ احسا ــَِىاَن » :☺وؿــد ؿــال  ،هه وإـرا ــُه َمــن أَهــاَن افس  َٕ َأَها

 اْفــــوَظـــْن َأيِب ُموَشـــى  ،(2)«اَّلل  
ِ
، َؿـــاَل: َؿـــاَل َرُشـــوُل اَّلل  ِري  ًَ إِن  ِمـــْن إِْجـــاَلِل » ☺َْٖص

َْٔبِة  ــــ َم ِذي افن  ــــَرا ـْ  إِ
ِ
ْسِِِم، َوَحاِمـــــِل اْفـــــاَّلل  ِن َؽــــْرِ اْفـــــُّ ْرآ ايِل ِؾٔــــِه وَ اْفــــــَُ َجاذِم َظْـْــــُه، اْفـــــٌَ

َِْىاِن  َم ِذي افس  َرا ـْ ِسطِ اْفـَوإِ َْ ُّ»(3).  

ؾًل مـْٓن  نْ ذم مخس مَ  ☺ظٓد إفْٔا رشول اهلل »ؿال:  وظن مًاذ  

ذم شـبٔل  أو خرج ؽازياً  ،أو خرج مع جْازة ،ن ظاد مريواً مَ  :ظذ اهلل ـان ضامْاً 

ؾٔسـِم افْـاس  ،أو ؿًـد ذم بٔتـه ،ه وتوؿرهدخل ظذ إمام يريد بذفك تًزيرَ  أو ،اهلل

  .(4)«ويسِم مْه

ــــــخٔإ حتــــــريمُ : خامســــــاً  ــــــتِ ، وؿــــــد تَــــــدمت ظِٔــــــه بــــــه واخلــــــروِج  ه وافٌــــــدرِ ه وؽن 

 افْهوص ذم ذفك.
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 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

 الطائفة املمتنعة
 

 تًريٍٓا: 

 ارشيًــةٍ ظــن افتــزام  وافنــوـةِ  ةِ بــافَو   تْــعُ ثــم مت ،تْتســب إػ اإلشــالم هــي مجاظــةٌ 

ئِ  نْ مِ  طاهرةٍ  ِّ وفو أؿر   ًهارشا  .ٓات بحُ

  :امثاهلُ 

مِ  نَظـــ امتًْـــت ضائٍـــةٌ  ــــام فـــو  أو ؽـــرِ  ،افهـــٔامافتـــزام ظـــن أو  ،أداء افزــــاة افتـــزا

ئـــع اإلشـــالم ذفـــك مـــات ادحر   تـــركَ  أو مل يِتزمـــوا  ،-ابوجوِاـــ واوفـــو أؿـــر- مـــن ارشا

مِ َــدِ ومل َٕ  -وا بتحريّٓــاوفــو أؿــر-بــا واخلّــر وافزٕــا هرة ـافر  افيــا ٓ  ر ظــذ إفــزا  ٓم إ

ئعِ  ونيّتًْــــ ةٍ ؿــــو  ون ذوو أو يُوٕــــ، بافَتــــال وفــــو مل افيــــاهرة  اــــا ظــــن افتــــزام افؼــــا

 افَتال ؾًًِٔا. وايباارش

 حُم افىائٍة ادّتًْة:

 ُّ رِض اهلل  افهــــحابة إمجــــاعُ  ظــــن اإلشــــالم، وافــــدفُٔل  واخلــــروُج  ةُ افــــرد  ٓــــا حُ

ّ  فٔل، إػ افــد   ادســتْدُ ظــْٓم  ة بادرتــدين، ؿــال صــٔخ اإلشــالم وا مــإًي افزـــاؾَــد شــ

ٍــاق افهــحابة دة ؿــد ثبــت بات  م ذم افــر  وإدخــاهلُ  ،هــٗٓء : )وـٍــرُ ابــن تّٔٔــة ؒ

 .ا.ـه افُتاب وافسْة( إػ ٕهوصِ  ادستْدِ 

ــ اإلصــُاَل  ل  أظيــم مــا حُيــ نْ : )وِمــأجوــاً  وؿــال  ّ ن ذم مســٖخة افتٍُــر وافَتــال، ظ

 (دةم ذم أهل افـر  مإًي افزـاة، وإدخاهِل  حابة ظذ ؿتلِ افه   باع احلق: إمجاعُ ات   ؿهدَ 

 .ا.ـه
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 حُم ؿتال افىائٍة ادّتًْة:

ؿـــال ، ؿتـــال افىائٍـــة ادّتًْـــة ظـــذ وجـــوِب  واإلمجـــاعُ  وافســـْةُ  افُتـــاُب  دل  فَـــد 

 چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ: تًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاػ

ب افَتـــال فٌـــر اهلل وجـــ أخـــر هوبًُوـــ ،افـــدين هلل ؾـــ٘ذا ــــان بًـــُض ، [39إنٍـــال: ]

ِ   حتى يُون افدينُ   ه هلل.ـ

أن  رُت أِمـ» ؿـال: ☺اهلل  رشـوَل  أن   ¶ افهحٔحغ ظن ابن ظّـرَ وذم 

حمّـــــدًا رشـــــول اهلل، وئَّـــــوا  ٓ إهل إٓ اهلل وأن   نْ حتـــــى ينـــــٓدوا أَ  افْـــــاَس  أؿاتـــــَل 

افهــالة ويٗتــوا افزـــاة، ؾــ٘ذا ؾًِــوا ذفــك ظهــّوا مْــي دمــاءهم وأمــواهلم إٓ بحــق 

 .«ذ اهللم ظَ اإلشالم وحساُا 

  احـــــال، حـــــق   ــــــاةُ افز  ) :   رؿـــــال أ ـــــو بُـــــ
ِ
ــــــإوا  اً اؿـــــَْ فـــــو مًْـــــوة ظَ  واهلل

 .ا.ـه فَاتِتٓم ظذ مًْٓا...( صذ اهلل ظِٔه وشِموهنا إػ رشول اهلل يٗد  

  تًْـةٍ  ضائٍةٍ  ـل   : )وأمجع افًِامء ظذ أن   ؒ اإلشالم ابن تّٔٔة ؿال صُٔخ 

ترةٍ  ظن ارشيًةٍ  ـ نْ مِ  متوا  ٕ ئع اإلشالم ؾ٘ يُـون افـدين ـِـه هلل ه جيـب ؿتاهلـا حتـى ارشا

  .(1)ا.ـه ـادحاربغ وأوػ(

ئــع  نْ واحــدة ِمــ افىائٍــة إذا امتًْــت ظــن افتــزام ارشيًــةِ  ؾــ٘ذا ـــان هــذا حُــمُ  ارشا

ــــبّــــن يُ بــــل ـٔــــف  ،ظــــن أـثــــر مــــن ذفــــك؟ إذا امتًْــــتؾُٔــــف  اإلشــــالم،  ن ظــــدمَ ًِِ

مِ   .؟!وضًٔة أو مبادَئ  ديَّراضٔةٍ  َوإغَ خالل اشتبدافه ب نْ ه بؼع اهلل مِ افتزا
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 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

 حُم أظوان وأنهار افىائٍة ادّتًْة:

ُّ ادّتًْـة هـو ُح  افىائٍةِ  أظوانِ  حُمُ  ًء بسـواء، أي ُ َّ  أن  ٓـا شـوا  فـردةُ ٓـم احُ

ُّ ن يتوػ ضائٍة ؾِه ُح مَ  ، ؾ٘ن  مؿتاهل ووجوُب  ،ينظن افد   واخلروُج   .ٓاُ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  چ : ل اهلل تًــــــاػؿــــــا

جريـــــــر  ابـــــــنُ رين ـادٍســـــــ صـــــــُٔخ  ؿـــــــال، [28آل ظّـــــــران: ] چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ

ــ :افىـزي ؒ  ٕ ؾَــد  :اهلل ذم يشء، يًْــي بـذفك نَ ن يًٍــل ذفـك ؾِــٔس ِمـه َمـ)ؾ٘

 .ا.ـه ه ذم افٍُر(ه ظن ديْه ودخوفِ مْه بارتدادِ  وبرئ اهللُ  ،اهلل نَ ئ مِ رِ بَ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ   چ اهلل تًـــــــــــاػ: ؿـــــــــــالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدة: ] چڤ ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ، [51احائ

ــــــ{ أيٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  {) :ذم تٍســــــرها ¶وظــــــن ابــــــن ظبــــــاس   ٕ ه : ؾ٘

 .ا.ـه مْٓم ذم حُم افٍُر(

ٓا بـــبًض ر بًُوــــائٍـــة إذا إتهـــ)وافى   :ؿـــال صـــٔخ اإلشـــالم ابـــن تّٔٔـــة ؒ

ـــــم منـــــحتـــــى صـــــاروا  تًْـــــغ ؾَ  افىائٍـــــة  .. ؾـــــٖظوانُ سـون ذم افثـــــواب وافًَـــــاب.ُٓ

ٓا بًُوـ ادّتْـعُ  افىائٍـة افواحـدةَ  .. ٕن  ؾٔام هلـم وظِـٔٓم. ،مْٓا هاادّتًْة وأنهارُ 

  .(1)ا.ـه ببًض ـافنخص افواحد(

 من ؿٍز إفٔٓم مِ  وـل  : )أجواً  ظن افىائٍة ادّتًْة وؿال
ِ
ء  افًسُر وؽرِ  ن أمرا

ُّ  ،إمراء ُّ ؾحُ ئع اإلشالم بَدر ما ارتـد ظْـه د  وؾٔٓم من افر   ،ٓمه حُ ة ظن ارشا

ئــــع اإلشــــالم، وإذا ـــــان افســــِف ؿــــد شــــّوا مــــإًي افزـــــاة  مــــع -مرتــــدين مــــن ارشا
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 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

ؾُٔـــف بّـــن  - يُوٕـــوا يَـــاتِون مجاظـــة ادســـِّغومل ،ــــوهنم يهـــومون ويهـــِون

  .(1)ا.ـه (؟!فِّسِّغ صار مع أظداء اهلل ورشوفه ؿاتالً 
 

ُره:ـحُم ؿتاهلم وؾٔٓم اف ُّ 

 :حافتان هذه ادسٖخةحتت تْدرج 

ُِ  ٓم بافيـــاهرُِ ، ؾْٓـــا ًٕـــامِ ؾـــٔٓم ادُـــره ٓ ًِٕـــم أن   أنْ : أوٓمهـــا  ٓم مجًٔـــاً وَٕـــات

ئرُ      .(2)ٍاق أهل افًِمهم إػ اهلل، وهذا احلُم بات  ورسا

ؾٔجـوز ؿتـاهلم  ،فُـن ٓ ٕسـتىٔع افتّٔٔـز بٔـْٓمؾـٔٓم ادُـره  أن ًِٕم أن  ثإٔٓام: 

ُٕىٔق. ، إذ أن  أجواً    افتّٔٔز بْٔٓم أمر ٓ يىاق، وٕحن مل ُِٕف إٓ بام 

ـَك  :ؿال صـٔخ اإلشـالم ابـن تّٔٔـة ؒ َِ ـاَػ َأْه ًَ ُ َت ـِذي َأَراَد اْفــ)َؾـَاَّلل  َْٔش اف  َج

َك ُحُرَماتِِه  ِٓ رَ اْفـَأْن َيَْْت ُْ ْم َوَؽْرَ ُّ
ِٓ َرهِ اْفـَه ِؾٔ ُْ ُّ ، َْْٔ ِِٔٔز َب ّْ ُه َمَع ُؿْدَرتِِه َظَذ افت  ْم َمَع َأنـ  ُٓ

ٔ اِاِمْ 
ْم َظَذ ِٕ ُٓ ُث ًَ َْٔف جَيُِب َظَذ  ،َيْب َُ ِمَِْغ اْفـَؾ ْٗ ٔ ُزوا َبْغَ اْفـُّ َّ َجاِهِديَن َأْن ُي َرِه اْفــُّ ُْ ُّ

ــوَن َذفِــَك  ُّ َِ ًْ َٓ َي ِه َوُهــْم  َظــى ،َوَؽــْرِ َرهــ َبــْل َفــْو اد  ُْ ـُه َخــَرَج ُم ٍع َأنـ  ــ اً ُمــد  ًْ ٍَ َذفِــَك ُه مَلْ َيْْ

هُ  ِد َدْظـَوا َجـر  ُّ ــاَم ُرِوَي ، بِ ب اَس ْبـَن َظْبــِد اْفــَأن  " ـَ ْٔــِه اْفــًَ َِ ُ َظ ِب َؿـاَل فِِْ بـِـي  َصـذ  اَّلل 
ى ِِ ُّ

ــا َأرَسَ  ِ َم َح  وَن َيــْوَم َبــْدٍر: َيــا َرُشــواْفـــُه َوَشــ ُّ
ْسِِ َرهــُّ ُْ ْْــت ُم ـُ ، إة  

ِ
ــاَل ، اً َل اَّلل  ََ ــا َؾ : َأم 

  َطــاِهُرك
ِ
َِ٘ػ اَّلل  يَرُتــك َؾــ ــا رَسِ ْْٔـَـا َوَأم  َِ ــاَن َظ َُ ْم َؿــْوٌم َصــاحِلُوَن ِمــْن ، "َؾ ِٓ ــاَن ِؾــٔ ـَ َبــْل َفــْو 

َٔاِر افْ اسِ  ََ  ،ِخ ٓ  بِ ْن ِؿَتاهُلُْم إ ُِ ّْ ُِوا َأجْوَومَلْ ُي تِ َُ  َف
ِ
ء َٓ ُٗ ِ٘ن   اً ْتِل َه وَن َظَذ اْفـَؾ َُ ٍِ َة ُمت   ّ ِئ َٖ

اَر فَ اْفـَأن    ٍ َغ َوِخَٔف َظَذ ُُ ِّ ْسِِ ُّ ُشوا بِ غَ اْفـْو َتَس  ِّ ْسِِ ـوُز َأْن  ،ُّ ـُه جَيُ  ٕ ِ٘ ُِوا َؾ
اتِ ََ إَذا مَلْ ُي

ِهـــــــَد  َْ َٕ ْم َو ُٓ َٔ ـــــــْرِم َخـــــــْف َظـــــــَذ اْفــــــــَٕ َٕ اَر، َوَفـــــــْو مَلْ   ٍ َغ َجـــــــاَز َوِهـــــــَي ُأوَ ـِــــــَك اْفــــــــُُ ِّ ْسِِ ُّ
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 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

َغ َأجْوــاْفـــ ِّ ْسِِ  اْفـــ َأَحــِد َؿــْويَلْ ذِم  اً ُّ
ِ
َِاَمء َْجــِل ، ًُ ِٕ ُ بِــِه اْفـــَوَمــْن ُؿتِــَل  ــِذي َأَمــَر اَّلل  اِد اف  َٓ ِج

ٔدبَ اْفـَوَرُشوُفُه ُهَو ذِم  ِٓ اَن َص ـَ ُِوٌم  ٔ تِهِ اً اضِِن َمْي
ًَِث َظَذ ِٕ   .(1)ا.ـه (، َوُب

 ـٍٔٔة ؿتال افىائٍة ادّتًْة:

ــ ئــف آمتْــاع هــي افهــٍةُ  ٍةُ افه   ل ظِٔٓــا أهــُل افتــي ُيَاَتــ افتــي ُتَاَتــل ظِٔٓــا ضوا

َُٔتـــــُل  افٍُـــــار إصـــــِٔغ: نَ ِمـــــاحلـــــرب  ـــــوجي ،همع مـــــدبرُ تَبـــــويُ  ،همأشـــــرُ  ؾ ز ظـــــذ َٓ

افتوبة ثم تاب،  مْٓم فو ُؿدر ظِٔه ؿبَل  افواحدَ  ؽر أن   ،(2)وُتٌْم أمواهلم ،جرحيٓم

ُّ وه بْٔه وبغ اهلل ؾتوبتُ   افَتل، بخالف افُاؾر إصع.ه ذم افدٕٔا حُ

ادرتدة ؾٍٔٓا خالف ؿوي بغ أهل افًِم، فٔس ـحُم شبي  مسٖخة شبِي أما 

 افُاؾرة إصِٔة.
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 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

 الطائفة الباغوة

  تًريٍٓا:

افذي  ادسِم ظذ اإلمام بتٖويلٍ  ُترج ،وـةَص  ذاُت  ،ادسِّغ نَ مِ  هي ضائٍةٌ 

ًَ  ،هثبتت إمامتُ  "أهَل  وُتسّى،  هافدخول ذم ضاظت يـأو ٓ ترتو ،هتبٌي خِ

 .وضائٍة اإلمام ُتسّى "أهَل افًدل"، افبٌي"

ٌء أصـاب طـْ  ــٖن يـروا ظِٔـه مـا ييْوٕـه طِـامً  :افتٖويلو أخىـٖ، وؿـد  ٓم أم، شـوا

مْا ذم افتّٓٔد    ة اخلروج ظذ إئّة وإن جاروا.حرمَ ؿد 

 حُم ؿتال افبٌاة:

ڳ  ڱ   ڱ  چ  :افًّدة ذم مؼوظٔة ؿتال افبٌاة هي آية شورة احلجرات

ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  

ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   

 .[9احلجرات: ] چ﮺  

{، ؾٓــذا ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھجــل صــٖنه ؿــال: } اهللَ  ٕن   :وذفــك

هْــا  افوجــوب، وافَتــاُل ي ـوهــو يَتوــ ،َتــال افٍئــة افباؽٔــةبمْــه شــبحإه وتًــاػ  أمــرٌ 

افبٌـي  ه فو ُترك أهُل ٕن   :إذا ؿام به افبًض شَط ظن افباؿغ، وذفك ،ٍايةٍ ـِ  ؾرُض 

ؾوجـــب  ،ٕؾســـدوا ظـــذ افْـــاس أمـــور ديـــْٓم ودٕٔـــاهم و ،فســـًوا ذم إرض ؾســـاداً 

 هم.فؼ   م دؾًًا فٍِساد ظذ وجه إرض ومًْاً ؿتاهلُ 
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ــــيُ  نْ وفُــــن يْبٌــــي أَ  َِ  ؿبــــل إمــــرِ  بافهــــِح م إمــــرَ اهلل تبــــارك وتًــــاػ ؿــــد   م أن  ً

ع افٍئــــــة ومل ترِجــــــ ،{، ؾــــــ٘ن أ ــــــوا افهــــــِحۓ  ﮲ : }بافَتــــــال، ؾَــــــال شــــــبحإه

. نْ  تًتَد مِ افباؽٔة ظام    ؾساد افرأي وافدين ؿوتِوا

  أهل افبٌي: نْ حُم اددبر واجلريح مِ 

ـــ أهـــلِ  افبـــاؽي إذا تـــرك ؿتـــاَل  إن   أو هلزيّـــة  ،ؾًجـــز ظْـــهرح أصـــابه ا جلُـــافًـــدل إم 

ـــ  ّ ِ ـَبــــأو تـــرك افســـالح فتَ  ،أرض افَتـــال نْ ِمـــ وؾـــر   ،ت بـــهأخ ه إػ ورجوِظـــ ،فـــه حلـــق  ا غ 

ـــافســـّع وافىاظـــة  ٕ بـــاع وات   ،ظـــذ جـــرحيٓم ٓـــور افٍَٓـــاء اإلجٓـــازُ م ظْـــد مُج ه حيـــرُ ، ؾ٘

ٓ  ، رهممـــدبِ   يْٓزمـــوا إػ وهـــذا هـــو ؿـــول احلْابِـــة وافنـــاؾًي وأيب حٍْٔـــة ارشيىـــة أ

ظــــــذ  مــــــدبرهم واإلجٓــــــازُ  ؾئــــــة، ؾــــــ٘ن اهنزمــــــوا إػ ؾئــــــة جــــــاز ظْــــــد إحْــــــاف ؿتــــــُل 

 .  (1)جرحيٓم

  :أشر افبٌاةحُم 

ء أـــان فِبـاؽي ؾئــةٌ  ،ٌـاة ظْــد مجٓــور افًِـامءافبُ  أشــرِ  م ؿتــُل حيـرُ  يْحــاز إفٔٓــا  شــوا

ًُ  نْ اهلـــدف ِمـــ وذفـــك ٕن  ، أم ٓ ُِ ؿتـــال أهـــل افبٌـــي دؾ  ٓم، وؿـــد إـــدؾع ارش  ٓـــم ٓ ؿـــت

م ذم ُـــرَ ويُ  ،س حتـــى تْتٓـــي افٍتْـــةحـــبَ وظِٔـــه ؾُٔ ، إشـــر بـــٖرسه وحهـــل ادَهـــود

ُحـضِِـأُ  ؾـ٘ذا زافـت افٍتْـةُ  ،هاهلل أن يْر ؿِبَ  دظى إػ احلق فًل  ويُ  ،حمبسه ه مـع ق رسا

 ال.ن مَ ما ـان مًه مِ 

  أو ُأصٔب من دمائٓم أثْاء افَتال: ،ن أموال افبٌاةف مِ تِِ أُ حُم ما 

ن أهـــل افًـــدل ِمـــ ه أهـــُل أصـــابَ  أو مـــالٍ  دمٍ  ــــل   افًِـــم ذم أن   بـــغ أهـــلِ  ٓ خـــالَف 

ٓ ُوه أثْــاء احلــرب، فُــن بًــد احلــرب وٓ ضــامن ظِــٔٓم ؾــٔام اشــتِٓ ،افبٌــي هــدرٌ 

هِل  ذُ جيوز أخ  .م ما زافوا مسِّغٕهن   :مأموا

                                      
 .8/144 :، وادٌْي1٣/126: ، وادبسوط7/2٣8 :إير: افبدائع .1
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:هل ُتٌْم أموال افبٌاة وتسبى ذريتٓم؟

ـ ،م مسِّون مًهومونٕهن   :أمجع أهل افًِم ظذ ظدم جواز ذفك  ٕ ام ُأ ـٔح وإ

 مِ 
ِ
ًِ  نْ افبٌي ما حهل مِ  أهلِ  وأموالِ  ن دماء ، وما ظداه يبَى ٓم وؿتاهلمرضورة دؾ

 .(1)ظذ أصل افتحريم

 إتالؾه: م  ًُ حُم ؿتال افبٌاة بام يَ 

ومـــا صـــابه  إتالؾـــه، ـافْـــار وادْجْٔـــق وافتٌريـــق باحـــاء ٓ يَاَتـــل افبٌـــاة بـــام يًـــم  

ٓ   ،هــــار احلــــديث ـافســــٔارات ادٍخخــــة وؽرِ ـذفــــك ذم افًهــــ إػ ذفــــك  تــــدظوَ   أنْ إ

ًُ رضورةٌ  ٓ  ، ـٖن ٓ يُّن دؾ  .(2) بذفكٓم إ

 :ُم ؿتذ افىرؾغُح 

اهلل اـــا  أمـــرَ  م صـــٓداء جـــادوا بٖنٍســـٓم ذم حـــرٍب أمـــا ؿـــتذ "أهـــل افًـــدل" ؾـــ٘هن  

ــافنــٓداء، ؾـــال يم مـــا ُيهــْع بســـائر وُيهــْع اــ ،}ہ  ہ   ہ  { ِون وٓ تْـــزع ٌس 

ـ :ثٔاام، بل ُيـدؾْون ؾٔٓـا وٓ ُيهـذ ظِـٔٓم ـ، م صـٓداءٕهن  ا ؿـتذ "أهـل افبٌـي" وأم 

ٍ  مسِّون، فٔسوا بنٓداء، ُيٌس   ؾٓم ؿتذ ؾتْةٍ   ْون وُيهذ ظِٔٓم.ِون وُيُ

                                      
 .12/254 :ادٌْي .1

 .12/247 :إير: ادٌْي .2
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 (الطرق اع  ط  ق  ) الطائفة املحاربة

 :تًريٍٓا

شــٍك أو  ،فســِب إمــوال ،ُمٌاَفَبــةذم دار اإلشــالم ُتــرج  ،صــوـة ذاُت  ضائٍــةٌ 

  .(1)أو إتٓاك إظراض ،افدماء

  :رابةارشوط احلِ 

َُ  جمُّل  بةِ احلِ  ه اشمُ افؼوط افتي ذـرها افٍَٓاء ؾّٔن يِح ٓ   ،شتة ارشوط را  إ

  :وهي :متٍق ظِٔه مْٓا ؽرُ  بًواً  أن  

 وهذا ٓ خالف ؾٔه بغ افٍَٓاء. ،ظاؿالً  بافٌاً  أن يُون : أيافتُِٔف .1

ًء ـــان  ،ريًةـمِتزمــًا بٖحُــام افنــ : أي أن يُــونرعـافتــزام أحُــام افنــ  .2 شــوا

ه متى ؾًـل ذفـك ؾَـد ٕن   ن:د وٓ ادستٖمَ أم ذمًٔا، وٓ يدخل ادًاهَ  مسِامً 

 .َٕض ظٓده

 شـــالٌح  ِب ع ادحـــارِ : اصـــسط احلٍْٔـــة واحلْابِـــة أن يُـــون َمـــمحـــل افســـالح  .3

ٓ   ،اوفـــــــــو حجـــــــــارة أو ظهـــــــــ ينـــــــــسط احافُٔـــــــــة  ومل ،(2)ن حماربـــــــــاً  مل يُـــــــــوإ

ِ   ،وافٌِبـــةُ  بـــل يٍُـــي ظْـــدهم افَٓـــرُ  ،وافنـــاؾًٔة محـــل افســـالح ُز وفـــو بـــاف

 . (3)بجّع افُف رِب ـوافو

ءَ افبًـــد ظـــن افًّـــران .4  أو-ظـــن افبْٔـــان  بًٔـــدةٍ  : يًْـــي أن يُوٕـــوا ذم صـــحرا

 مــذهُب  افهــحَٔح  فُــن  ، ، وهــذا مــذهب إحْــاف واحلْابِــة-ٕحــو ذفــك

                                      
 .11/3٣8: ، وادحذ8/287 :، وادٌْي8/2 :، وهناية ادحتاج7/9٣ :إير: بدائع افهْائع .1

 .8/288 :، وادٌْي3/213 :ابن ظابدينحاصٔة  إير: .2

 .1٣/156 :، وروضة افىافبغ6/3٣3: إير: اددوٕة .3
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ــــــــــن وهــــــــــو ظــــــــــدم اصــــــــــساط ذفــــــــــك، ؿــــــــــال صــــــــــٔخ اإل ،اجلّٓــــــــــور شــــــــــالم اب

 بافًَوبــــةِ  : )وهــــذا هــــو افهــــواب، بــــل هــــم ذم افبْٔــــان أحــــق  تّٔٔــــة ؒ

افْــــاس  إمــــن وافىّٖنْٔــــة وتْــــارُص  افبْٔــــان حمــــل   مــــْٓم ذم افهــــحراء، ٕن  

 .ا.ـه وتًاوهنم، ؾ٘ؿدامٓم ظِٔه يَتيض صدة ادحاربة وادٌافبة(

ً ٓ ُخ  ادتــاع نَ احــال وٕحــوه ِمــ وهــي أخــذُ : ادجــاهرة  .5 ه أخــذَ  ٕن   :ٍٔــةً جٓــرا

 .ٍٔة يًد رسؿةُخ 

ٓ  ـمل ينـــسط هـــذا افنـــ: افـــذـورة  .6 ـــإحْـــاف رط إ  ّٓـــور ؾـــرون أن  ا اجلُ ، أم 

ةَ  ُّ  ادرأ  .(1)ادحاربغ ٓا حُمَ إذا حاربت يُون حُ

 :بغظَوبة ادحارِ 

من حدود اهلل ٓ تَبل  ظَوبة ادحارب حدٌ  ٓ خالف بغ افٍَٓاء ذم أن  

چ   چ: مل يتوبوا ؿبل افَدرة ظِٔٓم، وافدفٔل ؿوفه تًاػ ما ،اإلشَاط وٓ افًٍو

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  

  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ

 .[34 – 33احائدة: ]   چہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے

 :أيأهي ظذ افتخٔر أم افتْويع؟   :افٍَٓاء اختٍِوا ذم هذه افًَوبات ؽر أن  

 .(2)ظذ حسب جرمه؟ ـال  من هذه إربع أم أن  م خمر  هل اإلما

ًٓــا ظــذ مــا "أو" ذم أيــة ظــذ ترتٔــب إحُــام وتوزي ؾــذهب اجلّٓــور إػ أن  

 خـذِ ر ظـذ أَ ـَن اؿتهـُؿتـل وُصـِب، وَمـ :ذ احـالَخ ل وأَ تَ ـؾّن ؿَ  :اا ذم اجلْاياتئِق 

                                      
 .8/298 :إير: ادٌْي .1

 .8/289 :، وادٌْي7/93 :إير: افبدائع .2
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ومل يَتل ومل يٖخـذ  افىريَق  أخاَف  نْ ، ومَ ه افٔرسىه افّْٔى ورجُِ ت يدُ ًَ ىِ ؿُ  :الاح

 .وهُذا ،ي من إرضٍِ ُٕ  :مآً 
 

 : افٍئة افباؽٔة وافٍئة ادحاربةافٍرق بغ

 .ج بتٖويلظذ ؽر تٖويل، وافباؽي خر سًَا وظهٔإاً خرج ؾِ ادحارب  .1

 .ٕٔا، وافباؽي خرج ٕجل افدينافد   رج ٕجلِ ادحارب َخ   .2

3.   ٔ  ة، وافباؽي خرج ظذ اإلمام.ادحارب خرج ظذ افرظ
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 اخلوارج

ا ذم تًريٍٓم وشبب تسّٔتٓم: )أم    ؒ رٍ جَ َح  ؿال احلاؾظ ابنُ  :تًريٍٓم

وا بذفكاخلوارج ؾٓم مجُع َخارِ  ّّ  :جة أي ضائٍة، وهم ؿوم ُمبَتِدُظون، ُش

 .(1)ا.ـه ٓم ظذ خٔار ادسِّغ(خلروجٓم ظن افّدين، وخروجِ 
 

 أصول اخلوارج:بًض 

 .افذٕوب نَ افُبرة مِ  مرتُِب  تٍُرُ  .1

 .ارافُبرة ذم افْ   صاحِب  ُتِٔد .2

 ة.افُبر صاحِب  ومالِ  اشتحالل دمِ   .3

 .حابةافه   بًضِ  تٍُرُ   .4

 بافًّوم. افتٍُرُ  .5

ؾال يرمجون افزاة  ما إٍردت به افسْة، ورد   ،ظِٔه افَرآن بام دل   إخذُ  .6

  .(2)افرجم ثبت بافسْة ؾَط ٕن   :ن مثالً ادحه

 :افواردة ذم افسْة بًض صٍات اخلوارج

 .إوثانون أهل ظُ دَ اإلشالم ويَ  ِون أهَل يَتُ  .1

 صًر افرأس. حُِق   .2

 .افَريش ؽرِ  م ب٘مامةؿوهلُ   .3

4.   ُِ  ين وؾروظه.افد   ٓم بٖصولِ جٓ

                                      
 .12/296 :ؾتح افباري .1

ِل وافْ َحل فِنٓرشتاة .2
ِ
 .19/72، 7/481، 3/279 :، وافٍتاوى1٣7، 1/1٣5: إير: اد
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اري  أحكام الد  

امٓـا تْهـٔب إم وضـرِق  وفـة ذم اإلشـالم،جاء احلـديث ذم افبـاب إول ظـن افد  

 .ما يتًِق اا من مسائل وبًضِ 

حٔــــث  نْ اخِٔــــة فِدوفــــة، ِمــــظــــن إمــــور افد  ذم افبــــاب افثــــاة ثــــم جــــاء احلــــديث 

، واحلَــوِق ادتبادفــةِ  ،وافوــابِط ذم ذفــك ،ووجــوِب ضاظتــهِ  ،ظالؿــِة افرظٔــِة باإلمــام

  ٔ  .ًامل مًٓمافت   ذ اإلمام وضريَةُ اخلارجغ ظ ةُ وـذفك ماه

ِ   مــا يْبٌــي أنْ  ؾٔــه ظــذ أهــم   ْــار بحثُ ـواؿتهــ ــيتً شٔاشــة ارشظٔــة  نْ ه ادجاهــد ِمــَّ

 .فةادىو   ٔاشة افؼظٔةافس   ظام وراء ذفك  ا ُيذـر ظادًة ذم ـتِب  بًٔداً  ،داخِٔة

ار افتــي  يتًِــق بتوصـٔف افـد  ظـام   -إن صــاء اهلل تًـاػ-ذم هـذا افبـاب ٕتحـدث و

 ُّ  افــد  بٌرهــا مــن  ٓــا ادســِّون مَارٕــةً حيُ
ٍ
ٔ ــ ادســائلِ  نَ ِمــ يار، ويشء ة ظــذ هــذا ادبْ

 .افتوصٔف

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

  إىل دارين اىقسام العاملار ومعنى الد  يف

 مًْى افدار فٌة:

َِ تُ  ِ  ق افد  ى ًَ  عُ َّ جْ ـويَ  حل،َّ ـٌة ظذ افار ذم اف  اء، وتىِق أجواً َْ وافبِ  (1)صةَ رْ اف

 ظذ افبِدة. 

ؿـال تًـاػ:  ،هوما حوفَ  افبْاءَ  جيّعُ  ادسُنُ  :افدار)ؿال صاحب مًجم افٌِة: 

ء: ]ا    چڱڱ   ڱ  ں  ں   ڱ   ڳچ ڱ  ڱ    چوؿـــال تًـــاػ: ، [5إلرسا

 .ا.ـه [ 243افبَرة: ] چڱ    ڱ  ں  ں  ڻ

ه إذ أنـ وفـة، أو حتـى افَريـة، ادديْـة، أو افبِـد، أو افد  : بافـدار ادَهـودَ  ؾ٘ن   :فذا

ــــ  ّ ُِ  يــــامٍ ؿــــام ظــــذ ِٕ ، ٓــــة مــــن إرضجِ  أي   يســــُنُ  ريـع بنــــدم إفٔــــه ذم مجٔــــع  مُ حيــــت

ءً  صٗوٕه،   .اً أو وضًٔ اً افْيام ارشظٔ ـان شوا

حتـــــت  داخِـــــةٍ  أؿـــــافٔمَ  نْ ومـــــا تنـــــِّه ِمـــــ هـــــي افـــــبالدُ  :ارُ افـــــد   :ُّـــــن أن َٕـــــولويُ 

 حُّٓا.

 :مًْى افدار اصىالحاً 

ـ نَ مل خيتِف افًِامء مِ  ـافس  ًَ هلـام،  ٓ ثافـَث اريـن امل إػ دَ ِف واخلِـف ذم تَسـٔم اف

ظـــذ ـتـــاب اهلل وشـــْة  مبْـــي   أصـــٌٔل  ـٍـــر، وهـــذا افتَســـٔم تَســـٔمٌ  ، ودارِ إشـــالم دارِ 

 . ☺رشول اهلل 

 ِّ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  چ :تًاػ هؿوفُ  ـتاب اهلل نْ ؾ

 . [9احلؼ: ] چوئ  وئ

                                      
ْرَصُة: ـل  ُبًٍَة بغ افُدوِر واشًٍة فٔس ؾٔٓا بْاٌء، واجلّع افًراص وافًرصات. .1 ًَ  اف



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

ل ادٓاجرين أي شُْوا دار اهلجرة من ؿب) :ؿال اإلمام ابن ـثر ؒ

 .ا.ـه ٓم(ْْ مِ  وآمْوا ؿبل ـثرٍ 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  چ: وؿال تًاػ

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ     ڑ  ڑ  کک

َت ذم افُتاب وافسْة ؾٓي ضِِ واهلجرة إذا أُ ، [97افْساء: ] چڱ  ں  ں

 دار افٍُر إػ دار اإلشالم. نْ مِ  تًْي إٓتَاَل 

ـ ،افسـْة نَ ا ِمـأم   ِّ مـا جـاء ذم ن ذفـك ؾَـد جـاء تَسـٔم افـديار ذم ظـدة أحاديـث، ؾ

ٓــم ظُ ثــم ادْ »مرؾوظــًا:  ٔب  َهــبـن احلُ  دةَ ْيــرَ احلـديث افــذي رواه مســِم ظــن بُ 

تحـــول مـــن ثـــم ادظٓـــم إػ اف ،ظـــْٓم ، ؾـــ٘ن أجـــابوك ؾاؿبـــل مـــْٓم وــــف  إػ اإلشـــالم

ـــدارهـــم إػ دار ادٓـــاجرين م إن ؾًِـــوا ذفـــك، ؾِٓـــم مـــا فِّٓـــاجرين ، وأخـــزهم أهن 

 .« ..وظِٔٓم ما ظذ ادٓاجرين.

جـــابر بــــن زيـــد ؿــــال: ؿـــال ابــــن  نْ ب٘شــــْاد صـــحٔح َظــــ وأخـــرج افْســـائي ؒ

 :وأ ــــا بُــــٍر وظّــــر ـــــإوا مــــن ادٓــــاجرين ☺رشــــول اهلل  "إن   :¶ظبــــاس 

ـــ ادديْـــة ـإـــت دار  ٕن  : إنهـــار مٓـــاجرون نَ رـغ، وــــان ِمــــم هجـــروا ادنـــٕهن 

 ارشك، ؾجاءوا إػ رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم فَِٔة افًَبة".

 تًريف دار اإلشالم ودار افٍُر:

 ًَـــٍة تًِوهـــا أحُـــاُم اإلشـــالم وافٌِبـــُة وافَـــوةُ هـــي ــــل  بِـــٍد أو بُ  :اإلشـــالمدار 

 افُاؾرين. نَ ار مِ هذه افد   شُانِ  وإن ـان أـثرُ ، وافُُِّة ؾٔٓا فِّسِّغ

وافُِّـُة  ًٍَة تًِوها أحُاُم افٍُر وافٌِبُة وافَـوةُ : هي ـل  بٍِد أو بُ دار افٍُر

 ار من ادسِّغ.ذه افد  وإن ـان أـثر شُان ه ،ؾٔٓا فُِاؾرين



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

دار اإلشالم هي افتي ٕزهلا ادسِّون وجـرت ) :افَٔم ؒابن  اإلمام ؿال

وإن  ،ظِٔــه أحُــام اإلشــالم مل يُــن دار إشــالم مل دمــرِ  ومــا ،ظِٔٓــا أحُــام اإلشــالم

دار إشالم بٍتح مُة وــذفك ر ـِه ؾٓذه افىائف ؿريبة إػ مُة جدًا ومل تَ  ،ٓصَٓا

 .ا.ـه ..(افساحل.

 :ذم حتَٔــق دار اإلشــالم ودار احلــرب : )ؾهــٌل ابــن مٍِــح ؒ اإلمــام وؿــال

وإن ؽِـــب ظِٔٓـــا أحُـــام  ،ؾُـــل  دار ؽِـــب ظِٔٓـــا أحُـــام ادســـِّغ ؾـــدار اإلشـــالم

 .ا.ـه ..(.افٍُار ؾدار افٍُر وٓ دار فٌرمها

 :أو افٍُر باإلشالمِ  ظِة احلُم ظذ افدار

 شببغ فِحُم ظذ افدار: ونذـرم يَراء ـالم افًِامء يتبغ أهن  باشت

 .(افَوة وافٌِبةإول: )

 .(َة ؾٔٓإوع إحُام ادىب  افثاة: )

أنـــا بـــريء مـــن ــــل » :☺رشـــول اهلل  : )وؿـــوُل ابـــن حـــزم ؒ اإلمـــام ؿـــال

ــ «رـغـمســِم أؿــام بــغ أطٓــر ادنــ  ٕ ٓ   ام ظْــى بــذفك دارَ إ  ؾَــد اشــتًّل احلــرب، وإ

ِ  فه ظذ خٔز وهـم م ظام  ظِٔه افسال ـٓـم ُّيـودـ ة ذم مـدائْٓم ٓ ، وإذا ــان أهـل افذم 

ــٓــم ؽــرُ يامزُج  ً  ،اـن ؾــٔٓم إلمــارة ظِــٔٓمهم ؾــال يســّى افس  أو فتجــارة بٔــْٓم ـــاؾرا

ار إٕـــام افـــد   ٕن   :إشـــالم ٓ دار ارشك هـــم دارُ حمســـن، ودارُ  وٓ مســـٔئًا بـــل هـــو مســـِم

 .ا.ـه ؾٔٓا واحافك هلا( فٌِافب ظِٔٓا واحلاـمِ  ُب َْس تُ 

رك ؾٔٓـــا ـإذا أطٓـــروا أحُـــام افنـــ) :وظـــن أيب يوشـــف وحمّـــد رمحٓـــام اهلل تًـــاػ

ٕ   افبًَةَ  : ٕن  حرب هم دارَ ت دارُ ؾَد صار ة أو إفـٔٓم باظتبـار افَـو   ،إفْٔا ُب َْس ام تُ إ

 ٌَ رـغ ـؾـافَوة ذم ذفـك ادوضـع فِّنـ ،ركـموضع طٓر ؾٔـه حُـم افنـ ، ؾُل  ِبةواف
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افيــــاهر ؾٔـــــه حُـــــم اإلشـــــالم ؾـــــافَوة ؾٔـــــه ؾُإــــت دار حـــــرب، وــــــل موضـــــع ــــــان 

  .(1)ا.ـه فِّسِّغ(

 ، ؾـــ٘نْ بيٓـــور افُِّـــة -ذم افـــدار-: )آظتبـــار  ؒ افنـــوـاةاإلمـــام وؿـــال 

 نَ ؾٔٓـا ِمـ نْ بحٔـث ٓ يسـتىٔع َمـ ،ـإت إوامر وافْـواهي ذم افـدار ٕهـل اإلشـالم

ٓ   افٍُــار أنْ  ؾٓــذه دار  ،أهــل اإلشــالم نْ ك ِمــ فُوٕــه مٖذوٕــًا فــه بــذفيتيــاهر بٍُــره إ

ـــ :ؾٔٓـــا طٓـــور اخلهـــال افٍُريـــة ر  ـ، وٓ يوـــإشـــالم ـــٕهن   ٍ ، وٓ ارا مل تيٓـــر بَـــوة افُ

ن ديًاَهـــــهـــــارى وادُ ٓـــــود وافْ  افَٔ  نَ مـــــة ِمـــــد ذم أهـــــل افذ  نـــــاهَ بهـــــوفتٓم ــــــام هـــــو مُ 

 .ا.ـه ، وإذا ـان إمر بافًُس، ؾافدار بافًُس(اإلشالمٔة اـْغ ذم اددائنِ افس  

 أؿسام دار افٍُر: 

 ؾٔٓا ؿدياًم أو ضارئًا إػ ؿسّغ: افٍُرِ  جٓة ـونِ  نْ تَْسم ديار افٍُر مِ 

 .إوؿات إشالم ذم وؿت من افتي مل تُن دارَ  : وهيدار افٍُر إصع  -1

 ،إشالم ذم وؿت من إوؿات افتي ـإت دارَ  وهي: افىارئ دار افٍُرِ  -2

  ٍ  .احلاـّون ظِٔٓا أو ارتد  ار ثم اشتوػ ظِٔٓا افُ

ــــار فٔســــت ِمــــافــــد   ٍةُ ِهــــؾَ  ــــن افه  افهــــٍات  نَ دة، بــــل هــــي ِمــــٍات افالزمــــة ادٗب 

 إػ أخـرى، ؾَـد تُـون افـدارُ  ٍةٍ ِصـ نْ ار ؿد تتٌر ِمـافد   ة، بًّْى أن  افًارضة ادتٌر  

ثــم تهــبح دار  ،تُــون دار إشــالم ثــم تهــر دار إشــالم، وؿــد ،ذم وؿــت مــا ـٍــرٍ  دارَ 

 .ـٍر

ـٍــــر أو دار  إرض دارَ  ـــــونَ  : )ؾــــ٘ن  ؿــــال صــــٔخ اإلشــــالم ابــــن تّٔٔــــة ؒ

أو دار ادــــٗمْغ أو  ،هـــٔةضاظـــة أو مً أو دارَ  ،أو شـــِم أو حــــرب ،إشـــالم أو إيـــامن

                                      
 .1٣/114 :ادبسوط .1
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ـــــام  ،إػ وصــــف وصــــٍف  نْ ظارضــــة ٓ ٓزمــــة، ؾَــــد تْتَــــل ِمــــ أوصــــاٌف ، افٍاشــــَغ

   .(1)ـها. بافًُس(  اإليامن وافًِم، وـذفكافٍُر إػ نَ يْتَل افرجل بٍْسه مِ 

 مسائل وتنبوهات هامة 

ــــُــــم ظــــذ افــــد  احلُ  نَ ٓ يِــــزم ِمــــ  نَ ن ؾٔٓــــا ِمــــظــــذ مــــن ـــــا ـٍــــر احلُــــمُ  ا دارُ ار بٖهن 

ـ ــََ مَ  بـــل هــذه، ه ـــاؾرادســِّغ بٖنـ  ٌُ ؾَـــد  ،ســافك اخلــوارجمــن مَ  ومســـٌِك  ،الةافــة اف

افَــول ظــن إحــدى ؾــرق اخلــوارج  هــذا  ؒ أ ــو احلســن إصــًرياإلمــام ذـــر 

ًُ  : )زظّت إزارؿة أن  ؾَال ٓ  من أؿام ذم دار افٍُر ؾٓو ـاؾر، ٓ يس   اخلـروج(ه إ

ٔ  ن اخلــوارج َظــ رـِــوذُ ، (2)ا.ـه ــافبٔٓســ : )إذا ـٍــر اإلمــام ـٍــرت ؿــافوا م ة وافًوؾٔــة أهن 

  .(3)ا.ـه اهد(ْٓم وافن  مِ  افٌائُب  ،افرظٔةُ 

وحتــت ـــل  أرضٍ  ـــل   ؾــوَق  هــو بَــاء ادســِم ظــذ إشــالمه إصــَل  ٕن  وذفــك: 

 .ن ٕواؿض اإلشالم، وما ثبت بَٔغ ٓ يزول بافنكمِ  رتُب ٕاؿواً مل ي ما ،شامء

ًــــرض فــــذـر دار اإلشــــالم ودار افت   : )اظِــــم أن  افنــــوـاة ؒاإلمــــام ؿــــال 

افُالم ظذ مْا فك ذم د  حا ؿ -أي ذم احلُم ظذ ؿاضْٔٓا-افٍُر ؿِٔل افٍائدة جدًا 

 نَ ن ِمـــمل يـــٗم   حـــال مـــا ظـــذ ــــل   واحـــالِ  مِ افـــد   احلـــريب مبـــاُح  افُـــاؾرَ  ، وأن  دار احلـــرب

ًِ ودَمـــــ ادســـــِمِ  مـــــاَل  ادســـــِّغ، وأن   َّ ه مًهـــــومان ب ة اإلشـــــالم ذم دار احلـــــرب هـــــ

 .ا.ـه ها(وؽرِ 

                                      
 .27/45 :ىافٍتاو .1

 .1/88 :مَآت اإلشالمٔغ .2

 .194، 1/192 :مَآت اإلشالمٔغ .3



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

 :وؿال افنٔخ شِٔامن بن شحامن ؒ

ــــــــــــــــــــ  ِ  متٌِــــــــــــــــــــب  ب ـــــــــــــــــــــاؾرٌ إذا مــــــــــــــــــــا تٌ

 ٍــــــــــر ظالٕٔــــــــــاـُ  وأجــــــــــرى اــــــــــا أحُــــــــــامَ 

 حمّــــــــــــــد ارشعِ  وأوهـــــــــــــى اـــــــــــــا أحُـــــــــــــامَ 

ـــــــــــــ ـٍـــــــــــــر ظْـــــــــــــد ــــــــــــــل   ؾـــــــــــــذي دارُ   َ  قحم

ــــــــــ ل  ـــــــــــومــــــــــا   َــــــــــال بٍُــــــــــرهؾٔٓــــــــــا يُ  نْ َم

 

 جــــــــــلاــــــــــا افوَ  ظــــــــــذ دار إشــــــــــالم وحــــــــــل   

 ٓرهــــــــــــا ؾٔٓــــــــــــا جٓــــــــــــارًا بــــــــــــال مٓــــــــــــلوأط

ـــــــــــــومل يُ  ِٓ  لْتِحـــــــــــــؾٔٓـــــــــــــا ويَ  اإلشـــــــــــــالمَ  ري

 لَحـــــــــــــــــــــــــــــــام ؿـــــــــــــــال أهـــــــــــــــل افدرايـــــــــــــــة بافْ  

 افًّــــلح   صــــاف ؾٔٓــــا ظــــذ امــــرئ ؾــــرب  

 

اهلجرة

  :تًريف اهلجرة فٌة

  .إػ أرض أرضٍ  نْ اهلِْجَرة واهلُْجَرة: إٓتَال واخلروج مِ 

 نَ ِمــــ شــــمُ آ :ذم إصــــل جــــرةُ )اهلِ ذم افْٓايــــة:   ؒ ابــــن إثــــراإلمــــام ؿــــال       

ٕا،جْ وهُ  راً جْ ره هَ وؿد هجَ ، صلافوَ  د  ر ِض جْ اهلَ  ـثـم ؽَ  را  أرضٍ  نْ ِمـ ب ظـذ اخلـروِج َِ

 .ا.ـه إٔة(إوػ فِث   كِ وترْ  ،إػ أرض

 ارشظًا:  تًريف اهلجرةِ 

راد جـرة وُيـوؿد ُتىِـق اهلِ إػ دار اإلشالم،  افٍُرِ  دارِ  نْ ذم شبٔل اهلل مِ  اخلروُج 

 ة.شْ   إػ دارِ  دظةٍ بِ  دارِ  نْ ضاظة، ومِ  إػ دارِ  مًهٔةٍ  دارِ  نْ مِ  اا اخلروُج 

  اهلجرة: حُم

- اثبوُاــ )مًِــومٌ  إصــول افثالثــة: ذم حاصــٔةِ  ابــن ؿاشــم ؒافًالمــة ؿــال 

ـــمتوَ  ،ة واإلمجـــاعبافُتـــاب وافســـْ   -أي اهلجـــرة  ، وؿـــد حُـــى اإلمجـــاعَ ترـٓـــا نْ َمـــ دٌ ظ 

 .ا.ـه (أهل افًِم نْ مِ  واحدٍ  اإلشالم ؽرُ ك إػ بِد افؼ   دِ َِ بَ  نْ ا مِ ظذ وجوِا 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

ن يْوب ظْه:مَ أو  اإلمام ن مٓاممِ احلدود  إؿامة

، هأو ٕائُبــ هـو اإلمـامُ  ذم دار اإلشـالم اّفـذي يَــٔم احلـد   افٍَٓـاء ظـذ أن   فَـد اتٍـق

ٌء ما يتًِق بافر   ٍتَـر إػ آجتٓـاد، وٓ ٕنّـه يَ  :ًزيـراتافت   و احلدودِ  بَٔةِ بدة أو شوا

 يَـــــٔمُ ــــــان  ☺، وّٕن افّْبـــــّي ض إػ اإلمـــــامؾٔـــــه احلٔـــــف، ؾوجـــــب أن يٍــــو   نُ ٗمَ ُيــــ

ؾّــن  ،(1)هويَـوم ٕائـب اإلمـام ؾٔـه مَاَمـ، بًـده نْ احلـدود ذم حٔاتـه، وــذا خٍِـاؤه ِمـ

  .(2)وافتٖديب  اؾتات ظذ اإلمام وأؿام احلد بٍْسه ؾٕ٘ه يستحق افًَوبة
 

 :خلدمات هلمااإلحسان إػ افْاس وتَديم  :مَاصد افدينمن  
 

ـــــ إػ  اإلشـــــالمٔة اإلحســـــانُ  ريًةُ ـافتـــــي جـــــاءت اـــــا افنـــــ افًئّـــــةِ  ادَاصـــــدِ  نَ ِم

ـ ، وتٍـريُج افًـون واخلـدمات هلـم وتَـديمُ  ،ادًـروف بٖنواظـه افْاس، وبذُل  ام، رَ ـُ

ــــ حــــوائجٓم، وـــــف   وؿوــــاءُ   ظــــذ هــــذا إصــــل ٕهــــوُص  تإذى ظــــْٓم، وؿــــد دف 

 ة.وافسْ   افُتاِب 

إخـالق  ومُارمِ  ٍولِ واف فِِز   آيةٍ  أمجعَ  ن  أ   ؒ ابن ظبد افزذـر اإلمام 

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ وجـــل: ه ظـــز  ؿوُفــ

 .[9٣افْحل: ] چڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

  وأخـــرج افبخـــاري ومســـِم
ِ
ـــِد اَّلل  ـــِن َظْب ـــي   ¶َظـــْن َجـــابِِر ْب  ☺َظـــِن افْ بِ

ُروٍف َصَدَؿةٌ »َؿاَل:  ًْ ل  َم  .أنواع ادًروف واإلحسان ذم ـل   واحلديث ظامٌ ، «ـُ

ل  ُشاَل »: ☺ ؿال: ؿال رُشوُل اَّلل   وظن َأيب هريرة   اِس ـُ َمى ِمـَن افْـ 

ُجـَل  ـُغ افر 
ًِ ُس: تًـِدُل بـْغ آْثَْـْغِ صـَدَؿٌة، وُت ّْ ـ ـُع ؾٔـه افن  ُِ ـل  َيـْوٍم َتْى ـُ ِْٔه صـَدؿٌة  َِ ظ

                                      
 .  4/5٣٣ :، ومْح اجلِٔل5/113 :، وؾتح افَدير2/27٣ :، وادٓذب3/336 :إير: مْتٓى اإلرادات .1

 .7/88، وافبدائع 8/128، وادٌْي 3/337 :إير: مْتٓى اإلرادات .2



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

ـا، أْو تْرَؾـُع َفـُه  َٓ ْٔ َِ ـُه َظ ُِ
ِّ تِـِه، َؾتْح ٔ بـُة صــَدؿٌة، ذم داب  ــا مَتاَظـُه صـدؿٌة، وافُِّـُة افى  َٓ ْٔ َِ ظ

اَلِة صدَؿٌة، َومتُ  ل  َخْىَوٍة متِْنٔٓا إػ افه  ُُ    .(1)«ُٔط إَذى َظن افىِريق َصَدؿةٌ وبِ

ـــُت: يـــا رشـــول اَّلل  أَرأجـــَت إْن ؿوُفـــ وجـــاء ذم احلـــديث ظـــن أيب ذر   ِْ ه: ُؿ

 ًُ ــِض َضـ ًْ ُت َظـْن َب ِ٘ »ًِّل؟ ؿــال: اْفــٍْ َك َظـن افْ ــاِس َؾ ـف  ارَش  ُُ ـا صــدؿٌة ِمْْـَك ظــذ َت هن 

أُّيــــا » :ؿــــال نْ حــــا ؿــــدم ادديْــــة أَ  ☺تُِــــم بــــه افْبــــي  يشء وـــــان أول  ، (2)«ٍَِٕســــَك 

وافْــــاس ٕٔــــام تــــدخِون اجلْــــة  افْــــاس أؾنــــوا افســــالم، وأضًّــــوا افىًــــام، وصــــِوا 

   .(3)«بسالم

                                      
 .متٍق ظِٔه .1

 .متٍق ظِٔه .2

 .رواه افسمذي وؽره .3



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

 

ٓ  ول افــــد   نَ دوفــــة ِمــــ نْ مــــا ِمــــ ــــادًــــارصة إ َِ ظــــذ ادواضْــــة،  وافــــزاءَ  د افــــوٓءَ  وتً

َِ افبِد ذم افس   م أصحاَب وتَد    ح باإلشالم زوراً ٔادة، حتى تِك افتي تتّس  ٔادة واف

ـــ، شـــوى افدوفـــة اإلشـــالمٔة :واتإـــاً  وٓ -ا تًَـــد افـــوٓء وافـــزاء ظـــذ اإلشـــالم ؾ٘هن 

فٔــه ظربٔـاً  ادـٗمنَ  ُب ، ؾتَـر  -يشء شـوى اإلشـالم اش َظــ نْ َمـ، وَ ــان أو ظجّٔـاً  وتوا

ـَ  ٓم ؾٔٓــا، أخســْتِ  افْــاس واخــتالَف  ه أخــوانَ ظِْٔــ افدوفــة اإلشــالمٔة رأى بــٖم   ْــِف ذم 

  يِتحَوا اا بًد؟!ام  ـوف ،ؾامذا يْتير افَاظدون

ــــر  َّ ــــَة:  ☺أن  َرُشــــوَل اَّلل   ¶َظـــْن ابــــِن ُظ  ُ َخَىـــَب افْ ــــاَس يــــوَم ؾــــتِح َم

ـــاَل:  ََ ـــا، »َؾ َٓ ـــا بي اِئ َٓ َّ اُط ًَ ـــَة اجلَاِهِٔـــِة وَت  ٔ َـــا افْـــاُس إن  اَّلل  َؿـــْد أْذَهـــَب َظـــُْم ُظبِ يـــا أُّي 

، وَؾاجِ  ِريٌم َظَذ اَّلل  ـَ ى  
َِ ٌ َظَذ اَّلل  ؾافْ اُس َرُجالِن: َرُجٌل َبر  َت ي  هغ 

َِ وافْـ اُس ، ٌر َص

اِب  ،َبُْـــــو آَدم ـــــَق اَّلل  آَدَم ِمـــــْن افـــــس  َِ :  ،وَخ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ َؿـــــاَل اَّلل 

چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  

   .(1)«[13 احلجرات: ] چ

  ّ تزحف  -بًون اهلل– ؿريب ر وبِد، وظام  ىْ ؿُ  ـل   نْ وا يا أ ْاء اإلشالم مِ ؾِٓ

ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ     ڤچؿال اهلل تًاػ: ، رايتْا إػ بالدـم وتتّدد

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  

 . [55افْور: ] چڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ

                                      
  رواه افسمذي. .1



 

 

 

 

   

 

 

 

 توعية الرعية بالسياسة الشرعية 

ها اخلالؾة وتسديدِ  دوفةِ  ظِْٔا  بادسامهة ذم متُغِ  ن  ُّ يَ  ادوػ افُريم أنْ  أشُٖل 

ــوترصــٔدِ  ــاهلل ادًِــوم، ووظــدُ  ؿــدرُ  -ٓاـــام ٕحســبُ -ا ها، ؾ٘هن   َ ادحتــوم، وٓ  ُق ه ادح

 ف اهلل ادًٔاد.ِِ خُي 

ٕا أن احلّد هلل رب افًادغوآخر    دظوا

 شِم ظذ أارشف إنبٔاء وادرشِغوصذ اهلل و
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