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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 ..رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هلل 

 :أما بعد

 : )في كتابه الحكيمتعالى قال 

 .(55)آية  النورسورة  (

 :في تفسير هذه اآلية رحمه اهلل قال الشيخ السعدي

وأن من قام باإليمان والعمل الصالح من هذه األمة أن يستخلفهم في  وهذا من َوعِد اهلل تعالى التي شوهد تأويلها،

األرض فيكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها، وأن ُيمّكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو دين اإلسالم 

وإقامة شرائعه مته بأن يتمكنوا من إقا.. األمة، لفضلها وشرفها ونعمته عليها هلهذ ؛ ارتضاهالذي فاق األديان كلها

 .انتهى... الظاهرة والباطنة في أنفسهم وغيرهم

، وطاعة ولي األمر إذ الخالفة ال تكون في األرض إال باإليمان وطاعة الرحمن المتضمنة لطاعة الرسول 

ار لما فيها من الخير  واألمن واالستقر لذا أوجب اهلل طاعتهم كما أوجبها الرسول ... تابعة لطاعة الرسول 

وعدم الفوضى وعدم إتباع الهوى، وفي معصيتهم تحصل الفوضى ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه، ويزول 

 .األمن وتفسد األمور، وتكثر الفتن

 .(55) سورة النساء آية ( : )تعالىقال 

 .العلماء واألمراء: والة األمور، ذكر أهل العلم أنهم قسمان

فهم والة أمور المسلمين في بيان الشرع، وتعليم وهداية الخلق إلى الحق، فهم والة أمور في هذا : أما العلماء

 .الجانب

 .فهم والة األمور في ضبط األمن وحماية الشريعة وإلزام الناس بها: وأما األمراء

فلذلك كان البد لألمة اإلسالمية من علماء وأمراء، وكان واجًبا على األمة اإلسالمية أن ُيطيعوا العلماء ويطيعوا 

 .(55)سورة النساء آية (  : ) األمراء وأنها تابعة لطاعة اهلل لقوله تعالى

     ةثرأعليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك و: ) سلم قال رسول اهلل وفي صحيح م

 .( عليك

 .ألولي األمر بإجابة أقوالهم والطاعة ألوامرهم وأفعالهم( السمع ) قوله 

 .والسمع والطاعة تكون للعلماء ولوالة األمر

وقال  . في حالة نشاطك أو في الحالة التي تكون عاجز عن العمل بما تؤمر به (منشطك ومكرهك ) وقوله 

 .العلماء معناه تجب طاعة والة األمور فيما يشق وتكرهه النفوس مما ليس بمعصية

 

 حق والة األمر
 

 :السمع والطاعة -1

ى البّر والتقوى؛ علمن القضايا التي حظيت بنصوص وافرة من الكتاب والسنة طاعة ولي األمر والتعاون معه 

 .(55)سورة النساء آية  ( : )تعالىقال 
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ومن المعلوم بالضرورة لكل أحد أن أمور بني آدم ال يمكن أن تأخذ السيرة المستقيمة إال بوجود والة أمر يلتف  

 .الناس حولهم؛ يأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم، وبدون والة أمر ال تقوم للدنيا قائمة

ات الدين، بل ال قيام للدين إال يجب أن يعرف أن والية أمر الناس من أعظم واجب"  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

في سفر  ثالثة خرج إذا : )فإن بني آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، قال النبي . بها

  ".  ( فليؤمروا أحدهم

. ومن عصاِني فقد عَصى اهلَل  .فقد أطاَع اهلَل  أطاَعِني نم : )قال رسول اهلل : قال ومن حديث أبي هريرة  

 .صحيح مسلم ( ومن عَصى أِميِري فقد عصاِني . أطاَعِني ومن أطاَع أميري فقْد

بطاعة  وأمر هو  إن اهلل تعالى أمر بطاعة رسوله : " على هذا الحديث بقوله رحمه اهلل وقد علق النووي

 ."األمير فتالزمت الطاعة 

وطاعة والة األمر واجبة، ألمر اهلل بطاعتهم، فمن أطاع اهلل ورسوله "  : اهللرحمه  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

بطاعة والة األمر فأجره على اهلل، ومن كان ال يطيعهم إال لما يأخذه من الوالية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن 

  ". من خالق  اآلخرةفماله في  ،منعوه عصاهم

ل اإلنسان على ما يقوي االحترام لوالة األمر في نفوس الناس ويعّظم ومن الرشد والحكمة ووفور العقل أن يعم

توقيرهم في القلوب، ومن هنا فال يجوز ألحد أن ُيحرض العامة أو الخاصة ويثيرهم على ولي األمر مهما كان 

ثارة الناس أن ال يتخذ من أخطاء السلطان سبياًل إل: "  رحمه اهلل غرضه وهدفه ومقصده، قال الشيخ محمد بن عثيمين

ء وإلى تغير القلوب عن والة األمور، فهذا عين المفسدة وأحد األسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن مل

القلوب على والة األمر ُيحدث الشر والفتنة والفوضى، وذلك ملء القلوب على العلماء ُيحدث التقليل من شأن 

يحملونها، فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة والة األمر ضاع  العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي

  ." الشرع واألمن

 

 

 :الدعاء لهم -2

لو أن لي " مقولته الشهيرة  رحمه اهللألن في صالح والة األمر صالح العباد والبالد، قال اإلمام أحمد بن حنبل 

 "دعوة مستجابة ما جعلتها إال للسلطان 

 .فعلينا أن تلهج ألستننا بالدعاء الصادق نسأل اهلل فيه الهداية والتسديد للسلطان

 .لهذا دائًما نسمع في خطب األعياد والُجمع دعاء الخطيب لوالة األمر وهو من منهج أهل السنة والجماعة

 

 :من ثمرات طاعة والة األمر

 .تصديق لمبدأ الطاعة، وتأكيد له وإعالن به . 

 .مسلمين، وال حافظة على وحدة صفهم، وعدم تفريق كلمتهماجتماع كلمة ال . 

 .الصلة فيما بينهاوة قتالحم األمة وتماسكها و . 

 .استتباب األمن واالستقرار في الوطن، والحفاظ على األموال واألنفس واألعراض .4

 .لمطهر والعكس بالعكساالمسلم إذا سمع أمًرا وأطاع؛  فإنه في حقيقة األمر ممتثل للشرع  .5

                                                 
 

  .
2 7السياسة الشرعية ص 

  
 مجموع الفتاوى.   7

مجموع خطب الشيخ بن عثيمين .    
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وأما السمع والطاعة لوالة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم :"  رحمه اهللقال الحافظ ابن رجب 

 4".مصالح العباد في معايشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم 

سلمين وأن يأخذ هذه بعض الحقوق لوالة األمر نسأل اهلل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح والة أمر الم

 .بأيديهم إلى الحق، كما نسأله سبحانه التوفيق في القول والعمل

 

 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 
العلوم والحكمجامع   

 


