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 افثٚيناحلديٞ 

 

 15في معنى السياسة وىي تدبيرأمور الرعية. 

ٚرٍ  ـُ َبنَّ ُد ْب َّّ َثِْل حُمَ ُٝ َأبَٚ َحِٚزٍم َؿَٚل: َؿَٚظْدُت َأبَٚ ُهَرْيَرَة مَخَْس  ...َحدَّ ًْ
ِّ َؿَٚل: َش

ـِ افَّْبِلِّ ص ُث َظ ُتُف ُُيَدِّ ًْ
ِّ ْٝ َبُْق »َؿَٚل:  ذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿِشَِْغ، َؾَس َٕ ٚ ـَ

ِدي، إِْهَ  ًْ َٕبِلَّ َب َُّٕف َٓ  ، َوإِ َٕبِل  ُف  ٍَ َِ َٕبِل  َخ ََِؽ  َِّاَم َه ـُ ُؿ إَنْبَُِٔٚء،  ُٓ ئَِٔؾ َتُسقُش ا

ُثُرونَ  ُْ ُٚء َؾَٔ ٍَ َِ قُن ُخ ُُ َٕٚ؟ َؿَٚل: ش َوَشَٔ ُْٖمُر : َؾاَم َت ِل،  16ُؾقا »َؿُٚفقا ِل َؾَٕٚوَّ  إَوَّ
ِٜ
ًَ ْٔ بَِب

 َ ِ٘نَّ اَّللَّ ْؿ، َؾ ُٓ ََّ َظُٚهؿْ َأْظُىقُهْؿ َح ْؿ َظامَّ اْشَسْ ُٓ ُِ
  17ش َشٚئِ

  18تسقشٓؿ: مـ شٚس يسقس اخلٔؾ يَقم ظذ رظٚيتٓٚ وخدمتٓٚ

                                                           
 

ٔ٘
 فً شرح صحٌح مسلم النووي اإلمام لاله 
ٔٙ
 فُوا: بمعنى أوفوا 
ٔ7
 .البخاري صحٌح 
ٔ8
 لسان العرب مادة ساس 
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 ،تسقشٓؿ إنبٔٚء: أي يتقفقن أمقرهؿ ـام تًٍؾ إمراء وافقٓة بٚفرظٜٔ

 19وافسٔٚشٜ: افَٔٚم ظذ افقء بام يهِحف.

قس شٔٚشٜ مٚدة شٚس يس وشٚس افرظٜٔ أي أمرهٚ وهنٚهٚ ملٚ ؾٔف خرهٚ. 

ُٝ افرظٜٔ شٔٚشٜ:  بًّْك رظك صٗوهنٚ، ؿٚل ذم افَٚمقس ادحٔط: "وُشس

 أمرهُتٚ وهنٔتٓٚ"، وهذا هق رظٚيٜ صٗوهنٚ بٕٚوامر وافْقاهل. 

 ًٚ ؾ٘ن إحٚديٞ افقاردة ذم ظّؾ احلٚـؿ، وافقاردة ذم حمٚشبٜ احلٚـؿ، وأيو

، ٚ هذا افتًريػوافقاردة ذم آهتامم بّهٚفح ادسِّغ، ُيستْبط مـ جمّقظٓ

مٚ مـ ظبد اشسظٚه اهلل رظٜٔ مل ُُيِىٓٚ بْهٔحٜ ؾَقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: )

مٚ مـ واٍل يع رظٜٔ مـ ، وؿقفف ظِٔف افسالم: )20(إّٓ مل جيد رائحٜ اجلْٜ

، وؿقفف صذ اهلل 21(ادسِّغ ؾّٔقت وهق ؽٚش هلؿ إّٓ حرم اهلل ظِٔف اجلْٜ

ء ؾتًرِ ظِٔف وشِؿ: ) ُِرون ؾّـ َظرف ؾَد َبِرئ ومـ أنُر شتُقن أمرا ؾقن وُتْ

                                                           
 

ٔ9
 {1471\3}لاله دمحم فؤاد عبد البالً فً شرح صحٌح مسلم، كتاب االمارة  
ٕٓ
 صحٌح البخاري 

 
ٕٔ
 البخاري صحٌح 
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: أؾال َٕٚتِٓؿ؟ ؿٚل: ٓ، مٚ صِقا   ...22(ؾَد َشِِؿ وفُـ مـ رِض وتٚبع. ؿٚفقا

ؾٓذه إحٚديٞ ـِٓٚ شقاء مٚ يتًِؼ بٚحلٚـؿ ذم تقفٜٔ احلُؿ، أو مٚ يتًِؼ 

بّٕٚمٜ ُتِٚشٛ احلٚـؿ، أو مٚ يتًِؼ بٚدسِّغ بًوٓؿ مع بًض مـ آهتامم 

ـِٓٚ ُيستْبط مْٓٚ تًريػ افسٔٚشٜ بٖهنٚ رظٚيٜ هٚحلٓؿ وافْهح هلؿ، بّ

 23.صٗون إّمٜ

ئٔؾ هؿ إإؾٚفذي ـٚن يرظك صٗون بْل  بل، نبٔٚء، ـِام هِؽ ٕبل خٍِف ٕها

إفٔٓٚ خٚتؿ إنبٔٚء ظِٔف افهالة  ؾَد أرشؾ اهلل ،ٚ هذ إّمٜ افُريّٜوأمّ 

 ،وأخز أنف ٓ ٕبل بًده ، خلٚتؿؾسٚشٓٚ ورظك صٗوهنٚ بؼع اهلل ا ، وافسالم

 افذي شٔسقشٓؿ ويرظك صٗوهنؿ بًده هؿ اخلٍِٚء، وأوص صذ اهلل نّ أو

 ؼظٜٔ وهل افبًٜٔ وأوص بٚفقؾٚء هبٚ.ظِٔف وشِؿ بتْهٔبٓؿ بٚفىريَٜ اف

ُف صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ ملٚ شُٔقن بًده بَقفف  وشُٔقن خٍِٚء:  ٍُ ووْص

م بّّٜٓ رظٚيٜ صٗون افْٚس وشٔٚشتٓؿ بًده افذي شَٔق أنّ  إػؾٔف إصٚرة 

                                                           
 

ٕٕ
 صحٌح مسلم. 
ٕٖ
 الماضً تمً الدٌن النبهانً: ممدمة الدستور 
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ذا مٚ ـٚن ظذ احلََٜٔ وه ،خالؾٜ شُٔقن صُؾ احلُؿ بًدي نّ أي : أخٍِٚء

 .روقان اهلل ظِٔٓؿ أمجًغيب بُر وخالؾٜ ظّر وظثامن وظع أمـ خالؾٜ 

ز حُمَ  )افذي جيًؾ افتؼيع  د مـ احلُؿ ٓ ينبف افْيٚم اجلّٓقريدّ وهل ضرا

)افذي يُقن  وٓ افْيٚم ادُِل ، ظْد افنًٛ( ف أجر ٌواحلٚـؿ ؾٔ ،فِنًٛ

ً ِِ ؾٔف ادَ  ويًتز ٍٕسف  ،وذم احلٚفتغ ُيُؿ حسٛ مهٚحلف ،و حٚـامً أؽ رمزا

)افذي يُقن احلٚـؿ ؾٔف ُيُؿ  وٓ اإلمزاضقري ،ؾقق افَٕٚقن وادسٚءفٜ(

ه شٚس ادقضـ وافًرق واجلْس أويٍٚوؾ بغ افْٚس ذم بالده ظذ  ،هبقا

ًٚ تٍْهؾ أؿٚفّٔف بٚٓشتَالل افذايت .ه(وؽر ًٚ اُتٚدي وتتحد ذم  ، وهق فٔس ٕيٚم

وتبٚيًف فٔحُّٓٚ  إّمٜبؾ هق ٕيٚم وحدة، ؾٚخلٍِٜٔ ختتٚره احلُؿ افًٚم، 

ًٚ ظْٓٚ ذم تٍْٔذ  بُتٚب اهلل وشْٜ رشقفف صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ، ؾُٔقن ٕٚئب

مٔزة ظذ رظٔتف،  أيُّ ٔس فف اإلشالم وف، ؾًٔٚمؾ ـؾ افرظٜٔ بًدل ذع اهلل

ٍِٜٔ وإمر بذفؽ ـِف يُقن اخل ،ٍْؼ ظذ ـؾ افقٓيٚت حسٛ حٚجتٓٚويُ 

 .اإلشالمشٚس أيامرس افسٔٚشٜ ظذ 
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:  ّٜٔ ـذفؽ متٚرس افسٔٚشٜ بٚدحٚشبٜاإلشالم إّمٜومـ جٜٓ أخرى ؾ٘ن  

ٕفُٔقن ظذؾ  رظٔتف بُؾ ؾرد مـ اؾرادمتّثاًل  إّمٜرؿٔٛ مـ   اخلٍِٜٔ وأظقا

ُه بَِِٔدِه، َؾِْ٘ن »فَقل افْبل صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ:  ْ رِّ ٌَ ُِْٔ ًرا َؾ َُ ْؿ ُمْْ ُُ ـْ َرَأى ِمْْ َم

ياَمنِ  ُػ اإْلِ ًَ ِْبِِف، َوَذفَِؽ َأْو ََ ِْ٘ن مَلْ َيْستَىِْع َؾبِ  ،24شمَلْ َيْسَتىِْع َؾبَِِِسِِٕٚف، َؾ

شٚشٓٚ أفتل ا افسٔٚشٜٔ بّحٚشبٜ إحزابوـذفؽ يُقن ظِٔٓؿ رؿٔٛ 

وفتُـ مُْؿ أمٜ يدظقن إػ فَقفف تًٚػ: "  اإلشالموٓ رء ؽر  اإلشالم

 ، 25" اخلر ويٖمرون بٚدًروف ويْٓقن ظـ ادُْر وأوئلؽ هؿ ادٍِحقن

افتل تْير ذم افَوٚيٚ واديٚمل  بّحُّٜ اديٚملظِٔٓؿ رؿٔٛ  يتّثؾ بؾ وـذفؽ 

 إػوافتل ؿد تٗدي  ،تف ظذ افرظٜٔو وٓأتَع مـ اخلٍِٜٔ أو أحد مًٚؤٕف  افتل

َ "افؼظٜٔ فَقفف تًٚػ:  إحُٚمظزفف حسٛ  قا اَّللَّ ًُ ـَ آَمُْقا َأضِٔ ِذي َٚ افَّ َيٚ َأهيُّ

 
ِ
وُه إَِػ اَّللَّ  َؾُردُّ

ٍ
ء ِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ ذِم َرْ ْؿ َؾ ُُ ُشقَل َوُأْوِِل إَْمِر ِمْْ قا افرَّ ًُ َوَأضِٔ

                                                           
 

ٕٗ
 .صحٌح مسلم 
ٕ٘
 ٗٓٔعمران: اآلٌة  آلسورة  
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ُشقل ٚزظتؿ أهيٚ ادسِّقن مع أوِل إمر ذم رء ؾردوه ومًْٚه: إن تْ 26"َوافرَّ

إػ اهلل وافرشقل: أي احتُّقا إػ افؼع، وآحتُٚم إػ افؼع هق افرجقع 

ٕهنٚ صٚحبٜ  ،ِزمرجع إػ حمُّٜ اديٚمل، ورأهيٚ ؾٔف مُ إػ افَوٚء، وهلذا يُ 

 آختهٚص ذم هذه احلٚفٜ.

ؿٚم ذم افْٚس، ؾحّد اهلل وأثْك ملٚ اشُتخِػ ظّر بـ ظبد افًزيز رمحف اهلل: و

بًد افَرآن، وٓ ٕبل بًد حمّد ظِٔف  ف ٓ ـتَٚب ّٕ إ :ظِٔف، ثؿ ؿٚل: أهيٚ افْٚس

ذ، وإين فسٝ بّبتدع وفُْل متَّبع ٍِّ   27.افسالم، وإين فسٝ بٍَٚض وفُْل مْ

 

 

 

  

                                                           
 

ٕٙ
 9٘:النساءسورة  
ٕ7
 (7ٕٔ/9كثٌر البن والنهاٌة البداٌة) 
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