مدح الحكام في ميزان
الشرع

إعداد
ـمد ب ـ ــن راش ـِـد ب ـ ــن ن ـ ِ
ـشـ ِ
ـان
اصــر احلب ـ ـ ـ َ
َ
حُمَـَّ ح َ
1441ه

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا ُممد وعلى آله
وصحبه أمجني.
أما بعد:
فإن من املعلوم ابالضطرار من دين اإلسالم أن وجود احلاكم من أوجب الواجبات ملا يرتتب
على ذلك من املصاحل العامة واخلاصة لألمة كلها وأن حتقيق تلك املصاحل اليتم بدون معرفة
منزلة احلاكم والقيام حبقوقه كما جاء يف الشرع املطهر من السمع والطاعة له ابملعروف
والنصح ابلطريقة الشرعية والتعاون معه على اخلري وحفظ هيبته لدى عامة الناس وجماهدة من
يثبط عنه وحيرض عليه ويهيج الغوغاء ضده .
ومن املعلوم واملتقرر أن أول فرقة وفساد وبدعة حدثت يف اإلسالم كانت يف االخالل هبذا
الباب العظيم واستمر أثر ذلك حىت يومنا حيث تنشأ انشئة حتت اسم الدين وبلباس إسالمي
– كما يقال – وتبدأ يف تبين الطريقة السبائية اليهودية يف الطعن يف الوالة مث شيئا فشيئا حىت
تشحن النفوس وتدب البغضاء بني الراعي والرعية وتتهيأ العقول لالنتقال ملرحلة متقدمة من
التكفري وإعالن سقوط الوالية والسعي يف استبداهلا مما يسبب الفنت واالقتتال الداخلي –
والتاريخ والواقع خري شاهد  -فيضعف بذلك جسد األمة وتتشتت الكلمة ويتفرق الصف
وحيدث الفشل وجيد العدو فرصته الخرتاق اجملتمع واستخدام أبنائه أدوات لتنفيذ خمططاته
كما حصل قدميا وحديثا والتاريخ يشهد أن قوة اجملتمع املسلم ملواجهة أعدائه تكمن يف
التمسك مبا كان عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته والبدء مبواجهة أعداء الداخل
وتطهري الصف من الدخالء واملنحرفني واخلونة فحظ حصوننا من الداخل هو أول خطوة لرد
عدوان العدو من اخلارج

لذا اهتم الشرع والسلف بباب التعامل مع احلكام غاية االهتمام وتكاثرت النصوص يف هذا
الباب حىت بلغت مبجموعها حد التواتر والزال علماء السنة يؤكدون ماورد من حقوق احلكام
يف كتب عقائد أهل السنة حىت اليكاد خيلو كتاب عقدي شامل من ذلك حىت عدو ذلك
أصال من أصول اإل سالم من خالف فيه فهو مبتدع ضال خارج عن سبيل املؤمنني مبتغ سرية
اجلاهلية يف اإلسالم
ولن أتكلم هنا عن كل مايتعلق بذلك فهو أكثر من أن حيصر ويف كتب أهل السنة قدميا
وحديثا مايكفي ويغين ولكين سأتكلم عن جزئية يف هذا الباب تثار حوهلا الشبهات بني
الفينة واألخرى بل أصبح بعض أهل األهواء يستغلون ذلك يف التشغيب على السلفيني
والطعن فيهم مبا هو حق الريب فيه !!

وهذه املسألة هي مسألة ( مدح احلكام )
وسأتطرق هلا من النواحي التالية :
-1

األدلة الشرعية الواردة يف الباب .

-2

ماكان عليه السلف الصاحل .

-3

ماعليه علماء السنة وأئمة الدعوة السلفية عرب العصور يف هذه املسألة .

-4

رد بعض الشبهات املثارة من قبل بعض املندسني بني أبناء الدعوة السلفية .

وقبل احلديث عن ذلك البد من حترير ُمل النزاع وجتلية صور هذه املسألة وبيان حكمها :
الصورة األوىل :
مدح احلاكم مباليس فيه وخيالف واقعه .

فهذا من الكذب احملرم وهو من صفات املنافقني .
الصورة الثانية :
مدح احلاكم أمامه والطعن فيه خلفه .
فهذا من صفات املنافقني أيضا وهو فعل اجلماعات الباطنية .

الصورة الثالثة :
مدح احلكام ابحلق ألجل مصلحة خاصة من أمور الدنيا .
فينطبق عليه ماورد يف الصحيح  " :ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته
إىل ماهاجر إليه "
الصورة الرابعة :
مدحهم يف وجوههم مع غلبة افتتاهنم بذلك .
فهذا الجيوز وحيمل عليه النصوص اليت وردت يف النهي عن املدح يف الوجه .

الصورة اخلامسة :
مدح احلكام حبق ومبا فيهم من اخلري ألجل مصاحل املسلمني العامة سواء يف الدنيا أو الدين .
وهو على قسمني :

-1

ماكان أمامهم مع أمن افتتاهنم ابملدح وغلبة الظن بنفع ذلك يف حثهم على خري
أو منعهم من شر .

-2

ماكان أمام الناس ويف اجملالس ألجل أتليف القلوب ومجع الكلمة عليهم والرد
على من حيمل نفس اخلوارج ممن يشغبون عليهم ويهيجون النفوس ضدهم
ويكتمون حسناهتم ويشيعون أخطاءهم أو يضخموهنا .

فهذا هو ُمور حديثي هنا وقد صرح بعضهم ابملنع من املدح مطلقا !! بل واعتربوه من ابب
الغلو يف احلكام !!! وخلط بني الصور املتقدمة ومل يفرق بينها وهول املوضوع وصوره على أنه
ذنب وجرمية أحلقها البعض ابملنهج السلفي !!!

ويف هذه الرسالة املختصرة أبني بطالن ذلك من أوجه:
الوجه األول:
عظيما به قوام الدنيا والدين  ,وبه صالح البالد والعباد أال وهو
إن مما قررت الشريعة  ,ا
أصال ا
أصل السمع والطاعة لوالة األمور ومبا أن الشريعة أمرت به فهي أتمر بكل ما يؤدي إليه
وحيافظ عليه من الوسائل الشرعية وتنهى عن كل ما خيل به.
فالشريعة هي القاضية أبن :الوسائل هلا أحكام املقاصد.
وهذا مقرر عند أهل العلم معروف وأدلته كثرية ليس هذا موضعها .
فهي قاعدة شرعية معتربة.
وظهر تطبيق هذه القاعدة جلياا يف ابب السمع والطاعة فقد جعلت الشريعة عدة وسائل

إمجاال:
للحفاظ على هذا األصل فمنها ا

 أمرها بتوقري احلاكم واحرتامه وإكرامه وهنيها عن سبه واحتقاره وإهانته:وما ورد يف ذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن علماء األمة يف هذا كثري أذكر بعضه:
"ابب يف ذكر فضل تعزير احلاكم
اباب بعنوانٌ :
ّبوب اإلمام ابن أيب عاصم يف كتابه السنة ا

وتوقريه" 1مث ساق بسنده عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم:
يضا  ,أو خرج مع
(مخس من فعل واحدة منهن كان ضامناا على هللا عز وجل :من عاد مر ا
ٌ
جنازة  ,أو خرج غازاًي ,أو دخل على إمامه يريد إعزازه وتوقريه  ,أو قعد يف بيته فسلِم منه
الناس وسلِم من الناس).2
ح
فوعا( :السلطان ظل هللا يف األرض
وساق بسنده ا
أيضا حديث أيب بكرة رضي هللا عنه مر ا

أكرم هللا  ,ومن أهانه أهانه هللا).3
فمن أكرمه َ

وعن أيب ذر رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال( :سيكون بعدي سلطا ٌن
فأعزوه  ,من التمس ذحلَّهح ثغر ثغرةا يف اإلسالم ومل يقبل منه توبة حىت يعيدها كما كانت).4
فصال بعنوان "فصل يف فضل توقري األمري" يف
وكذلك جعل قوام السنة أبو القاسم األصبهاين ا
كتابه احلجة يف بيان احملجة.5
ومثلهما التربيزي يف كتابه النصيحة.6
وغريها كثري تركته خشية اإلطالة ويكفي من القالدة ما أحاط ابلعنق.

 1السنة .492- 490/2
 2ورواه أيضًا أحمد في المسند  241/5وصححه اإلمام األلباني بمجموع طرقه في ظالل الجنة .491-490/2
 3ورواه أحمد والطيالسي وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة .376/5
 4رواه أحمد  165/5وابن أبي عاصم في السنة وصححه األلباني في ظالل الجنة .499/2
.409/2 5
 6ص .89

 أمرها بنصح احلاكم يف السر:عن عياض بن غنم رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال( :من أراد أن ينصح
لسلطان أبمر فال يبد له عالنية  ,ولكن ليأخذ بيده  ,فيخلو به فإن قبِل منه فذاك وإال كان
ّأدى الذي عليه له).7
 احلث على الدعاء للحاكم:قال الفضيل بن عياض رمحه هللا( :لو أعلم أن يل دعوة مستجابة ما صريهتا إال يف اإلمام)
قيل :وكيف ذلك ًي أاب علي؟ قال( :مىت صريهتا يف نفسي مل جتزين ومىت صريهتا يف اإلمام –
عمت -فصالح اإلمام صالح العباد والبالد  ...فقبّل ابن املبارك جبهته وقالً :ي
يعينّ :
معلم اخلري من حيسن هذا غريك؟!).8
 أمرها ابلصرب على جوره:فعن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
أمور تنكروهنا) قالواً :ي رسول هللا فما أتمران؟ قال( :تؤدون احلق
(إهنا ستكون بعدي أثرة و ٌ
الذي عليكم وتسألون هللا الذي لكم).9

 أمرها مبحاربة كل من ينازعه حكمه:فعن عرفجة بن أسعد رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:
مجيع علَى رجل و ِ
ِ
اعتَ حكم،
احد ،يحِر ح
يد أن يَ حش َّق َعصا حكم ،أو يـحَف ِّر َق َمج َ
(من أات حكم وأَم حرحكم َ ٌ
َح
َ
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فاقـتحـلحوهح) .

 7رواه أحمد  15333والحاكم  290/3وابن أبي عاصم في السنة  1096والطبراني في مسند الشاميين  94/2وصححه األلباني في
ظالل الجنة.
 8رواه أبو نعيم في الحلية  91/8وابن عساكر في تاريخه  455/48وإسناده صحيح وغيره كثير.
 9رواه البخاري  3603ومسلم .1843

ولو أتملت يف املقصد الشرعي من هذه األحكام املنصوص عليها لرأيت أنه لتحقيق
مقصد عظيم وهو أتليف القلوب على احلكام وعدم التنفري منهم إذ هذا من أعظم
ماتتحقق به مصاحل الناس ويدرأ به عن البالد والعباد الشرور والفنت إذ حبفظ هيبة ويل
األمر تتحقق املصاحل وتستقيم حياة الناس عموما ويرتتب على هذا األمن واالستقرار
واالستخالف يف األرض وعمارهتا .
ويف ذلك يقول ابن مجاعة (ت  733هـ) رمحه هللا يف معرض كالمه عن حقوق احلاكم:
(احلق التاسع :رد القلوب النافرة عنه إليه ومجع حمبة الناس عليه ملا يف ذلك من
مصاحل األمة وانتظام أمور امللة.
احلق العاشر :الذب عنه ابلقول والفعل وابملال والنفس واألهل يف الظاهر والباطن
والسر والعالنية.
إذا وفَّت الرعية هبذه احلقوق العشرة الواجبة وأحسنت القيام مبجامعها واملراعاة ملواقعها
صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت).12
وقال املناوي احلنفي (ت  1031هـ) رمحه هللا يف ذكر ما يكون من النصيحة لويل األمر:
ِ
ورد القلوب النافرة إليهم).13
(وذلك مبعاونتهم على احلق  , ...ومجع الكلمة عليهم ّ ,
ومجع القلوب على ويل األمر من النصيحة له.
قال العالمة عبدهللا بن محيد (ت  1402هـ) رمحه هللا:
 10رواه مسلم .1852
 11من أراد االستزادة في معرفة حقوق الحاكم فليراجع الكتب التالية:
/1معاملة الحكام للشيخ عبدالسالم بن برجس آل عبدالكريم رحمه هللا /2ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة للشيخ خالد
الظفيري وفقه هللا /3هيبة ولي األمر واجبٌ شرعي وضرورةٌ دنيوية للشيخ دغش العجمي وفقه هللا /4اإلنكار العلني على أئمة
المسلمين وبيان أثره على جماعة المسلمين للشيخ ماهر خوجه وفقه هللا.
 12تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم .275-274
 13الجواهر المضية في بيان اآلداب السلطانية .145

(ومعىن النصح هلم :تنبيههم عند الغفلة ،وإرشادهم عند اهلفوة ،وغرس حمبتهم يف قلوب
الرعية ،ورد القلوب الشاردة إليهم ،هذا الذي جيب لكم علينا وعلى أمثالنا).14
قال العالمة ابن عثيمني رمحه هللا:
(ومن املناصحة هلم  -يعين :والة األمور  -أتليف القلوب على ويل األمر وأن يبتعد عن
كل ما يوجب النفرة عليه واحلقد).15
فتبني مبا تقدم أن أصل السمع والطاعة يتحقق بوسائل عديدة وأن من الوسائل احملققة
هلذا األصل أتليف قلوب الناس ومجعها على احلاكم.
ومدح احلاكم مبا هو أهله وذكر صفاته احلسنة اليت حتقق مقصد اجتماع الناس عليه
وذكر حسناته واآلاثر املرتتبة على مايقوم به من أعمال لصاحل األمة من أعظم ما يعني
على أتليف الناس جتاه احلاكم فإذا ذكرت ُماسنه ومجائل صنائعه أحبت القلوب هذا
احلاكم ملا له ُماسن وفضائل وإن كتمت وسكت عنها سيغفل الكثري عنها وسيكون هذا
اجملتمع هشا وسهل االخرتاق وخصوصا عندما يكون فيه نشاط لورثة ابن سبأ الذين
يعملون على خالف مقاصد الشرع يف الغاًيت والوسائل فكان من املهم بياهنا
وتوضيحها للناس حىت يتحقق هذا املقصد الشرعي.
إذ كيف هلم أن يكونوا من اخليار الذين حيبون وحيبون وهو ال يعلم له ُماسن وفضائل؟!
هذا ال يتأتى إال بذكرها والثناء عليه هبا.
الوجه الثاين:

 14الدرر السنية .430/15
 15التعليق على السياسة الشرعية .452

عموما من الشريعة فقد امتدح النيب صلى هللا
مدح احملسنني وأهل الطاعات واخلريات ا
عليه وسلم وصحابته وسلف األمة وعلماؤها من استحق املدح والثناء من الناس.

فمن ذلك:
 وصف النيب صلى هللا عليه وسلم خلالد بن الوليد رضي هللا عنه بـ (سيف هللااملسلول).16
 وقوله صلى هللا عليه وسلم ) :نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبوعبيدة بن اجلراح نعم الرجل أسيد بن حضري نعم الرجل اثبت بن قيس بن مشاس نعم
الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن اجلموح).17
 وقوله صلى هللا عليه وسلم ( :نعم الرجل عبدهللا لو كان يصلي من الليل).18جدا ومن أتمل كتب فضائل الصحابة علم ذلك.
واألمثلة كثرية ا
جائز إذا كان حبق فكيف وهو حيقق مقصدا شرعيا كمدح والة
الشاهد  :أن املدح ٌ

جائزا فحسب إذ به حيصل النصح هلم والذي منه غرس
األمور ابحلق فهو مشروع وليس ا

ُمبة الناس وأتليف قلوهبم على احلاكم بل قد يكون واجباا إذا كان يرتتب على تركه

مفسدة كتمكن أهل الشر واخلوارج من نفوس العوام بتحريضهم وهتييجهم على ويل األمر

مما قد يؤدي لوقوع الفنت وسفك الدماء وقطع السبل وانتهاك األعراض .
وهنا لفتة مهمة:

 16رواه البخاري .3757
 17رواه الترمذي  3795والنسائي في السنن الكبرى  8230وأحمد  9431والحاكم  289/3وغيرهم واللفظ للترمذي وإسناده صحيح
لغيره.
 18رواه البخاري  2479ومسلم .3739

وهي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد امتدح بعض الصحابة على أمور وعبادات
مثال ملا امتدح ابن عمر رضي هللا عنه واملدح ابلواجبات يشرع من
مستحبة كقيام الليل ا
ابب أوىل إذ ما تقرب متقرب إىل هللا بشيء أحب إليه مما افرتضه عليه.
ووالية أمور املسلمني من أعظم العبادات والطاعات الواجبة على احلاكم فإذا قام مبا
أوجب هللا عليه من الدعوة للتوحيد والسنة وتطبيق الشريعة واألمر ابملعروف والنهي عن
املنكر والسعي يف مصاحل العباد وحفظ أمنهم وتوفري سبل العيش الكرمي هلم وقمع اجملرمني
والسراق وقطاع الطرق ووأد الفنت والعصبيات واحلمية اجلاهلية أفاليستحق أن يذكر
بذلك ليعرف الناس نعمة هللا عليهم ويقدروها حق قدرها فيشكروها وحيافظوا عليها .
بل حكى العز بن عبدالسالم إمجاع املسلمني على أن الوالًيت من أفضل الطاعات.19
ِ
َن ِوَاليَةَ أَم ِر الن ِ
ف أ َّ
َّاس ِمن أَعظَِم
ب أَن يـحعَر َ
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :جي ح
و ِاجب ِ
لدنـيَا َّإال ِهبَا).20
ات ال ِّدي ِن؛ بَل َال قِيَ َام لِل ِّدي ِن َوَال لِ ُّ
َ َ
فاملدح والثناء على احلاكم أوىل من املدح والثناء على فاعل املستحبات فليتنبه هلذا.
قال ابن القيم رمحه هللا( :فائدة :عوتب ابن عقيل يف تقبيل يد السلطان حني صافحه
فقال" :أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده أكان خطأ أم واقعا موقعه؟ قالوا:
بلى ،قال :فاألب يريب ولده تربية خاصة والسلطان يريب العامل تربية عامة فهو ابإلكرام
أوىل").21
الوجه الثالث:

 19القواعد البن عبدالسالم .104/1
 20مجموع الفتاوى .390/28
 21بدائع الفوائد .176/3

ينبغي أن يعلم أنه قد ورد يف السنة وآاثر السلف وأقوال العلماء ما يدل على جواز مدح
احلكام مبا فيهم فمما ورد:
 عن أم سلمة رضي هللا عنها عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالَّ ( :إن ِ
أبرض
شة ملِ ًكا ال يظلَم أح ٌد عن َده؛ فاحلقوا ببِ ِ
احلب ِ
الده حىت َجي َع َل هللاح لكم فَـَر اجا
ََ
َ
ُ ُ
رجا).22
َ
وخم ا
وجه الداللة :أن فيه جواز مدح احلكام الكفار مبا فيهم من احلق فمن ابب أوىل جواز مدح
خصوصا عندما ترتجح مصلحة ذلك.
حكام املسلمني مبا فيهم من احلق
ا
اليوم
 عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَ ( :مات َ
َعب ٌد َِّّلِلِ صالِ ٌح أص َح َمةح).23
اب
(وَو ََلَ َعلَي ِه َش ٌّ
 وعن عمرو بن ميمون األودي قال -يف سرده قصة موت عمرَ :-ِ ِِ
ِمن األَنصا ِر  ،فَـ َق َ ِ
َك ِم َن ال َق َدِم ِيف
ني بِبحشَرى َّ
اّلِلِ َ ،كا َن ل َ
ال  :أَبشر ًَي أَم َري املحؤمن َ
َ َ
ْت ُُ ،ثَّ َّ
ال
ادةُ بَ ْع َد َه َذا ُكلِ ِه  ،فَـ َق َ
ت فَ َع َدل َ
استُ ْخلِ ْف َ
ا ِإل ْسالَِم َما قَ ْد َعلِ ْم َ
الش َه َ
ت ُُ ،ثَّ ْ
 :لَيـتَ ِين ًي ابن أ ِ
ك َك َفافاا الَ َعلَ َّي َوالَ ِيل).24
َخي َو َذلِ َ
َ َ
وىل رأى عمر
ومل ينكر عليه عمر وال أنكر عليه أحد من الصحابة وقد روي أن الرجل ملا ّ
منكرا ألنكره عليه أو
إسباله ثوبه فدعاه وأمره برفع إزاره فأنكر عليه املنكر ولو كان مدحه له ا

أنكره الصحابة.

 وعن ابن شهاب الزهري قال :حدثين عروة بن الزبري أ َّ َِن المس َوَر ب َن َخمَرَمةَ أَخ ََربهح ،أَنَّهح
ِ ِ
ِِ
ِ
الًَ " :ي ِمس َوحرَ :ما
اجتَهح حمثَّ َد َعاهح فَـ َق َ
ني فَـ َق َ
قَد َم َواف ادا َعلَى حم َعا ِويَةَ أَم ِري ال حمؤمن َ
ضى َح َ
 22رواه البيهقي في السنن  17734وأبو طاهر المخلص في المخلصيات  53-52/3وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة 3190
وشعيب األرناؤوط في تخريج سير أعالم النبالء .208/1
 23رواه مسلم .952
 24رواه البخاري .1339

ِ ِ
ِ
يما قَ ِدمنَا لَهح» .
ك َعلَى األ َّحم ِة؟ " قَ َ
فَـ َع َل طَعنح َ
ال ال ِمس َوحرَ :
«دعنَا من َه َذا َوأَحسن ف َ
ات نَـف ِس َ ِ ِ
ك ح َّىت تَ َكلَّم بِ َذ ِ
يب َعلَ َّي» قَ َال ال ِمس َوحر:
قَ َ
ال حم َعا ِويَةحَ :
«ال أ ََدعح َ َ
ك َوالَّذي تَع ح
َ
«فَـلَم أَدع َشيـئاا أ ِ
الذن ِ
«ال أَبـرأح ِم َن َّ
ب ،فَـ َهل تَـعح ُّد
َعيبحهح َعلَي ِه إَِّال بَـيَّـنـتحهح»  ،فَـ َق َ
َ
ال حم َعا ِويَةحَ َ :
لَنَا ًَي ِمسوحر ِممَّا نَلِي ِم َن ِ
اإلص َال ِح ِيف أَم ِر الن ِ
َّاس َشيـئاا ،فَِإ َّن احلَ َسنَةَ بِ َعش ِر أَمثَ ِاهلَا ،أَم
َ
اّلِلِ ما نَذ حكر إَِّال ما نَـرى ِمن ه ِذهِ
وب َوتَرتح حك ِ
تَـعح ُّد ُّ
اإلح َسا َن» قَ َ
ال ال ِمس َوحرَ :
َ
الذنح َ
«ال َو َّ َ ح َ َ
ف بِ حك ِل ذَنب أَذنَـبـنَاه ،فَـهل لَ َ ِ
الذنح ِ
ِ ِ
ُّ
وب
وب»  .قَ َ
ك ًَي مس َوحر ذحنح ٌ
ح َ
ال حم َعا ِويَةح« :فَإ َّان نَـع َرت ح ّ
ال
ك؟» قَ َال ال ِمس َوحر« :نَـ َعم»  .قَ َ
ك إِن َمل يَـغ ِفرَها َّ
ِيف َخ َّ
اّلِلح لَ َ
ك ََت َشى أَن حهتلِ َك َ
اصتِ َ
اّلِلِ لَ َما أَِيل ِم َن ِ
اإلص َال ِح أَكثَـ حر
َح َّق بَِر َج ِاء ال َمغ ِفَرِة ِم ِّين؟ فَـ َو َّ
حم َعا ِويَةح« :فَ َما َجي َعلح َ
ك ِأب َ
اّلِلِ َال أحخ َّري بني أَمري ِن ِمن َِّ ِ
ِممَّا تَلِي ،ولَ ِ
ِ
اّلِلَ َعلَى َما ِس َواهح،
و
ين
ك
ت َّ
َّ
اّلِل َو َغ ِريه إَِّال اخ َرت ح
َ
َ
ّ
َ
َ َ
َ َ
ح
وإِِين لَعلَى ِدين يـقبل فِ ِيه العمل وحجيزى فِ ِيه ِابحلسنَ ِ
لذنح ِ
ات َوحجيَزى فِ ِيه ِاب ُّ
وب إَِّال أَن
ََ ح َ َ
َّ َ
ََ
حَح
ِ
ِ
ب حك َّل َح َسنَة َع ِملتحـ َها ِأبَض َعافِ َها ِم َن األَج ِرَ ،وإِِّين َألَِيل
يَـع َف َو َّ
اّلِلح َعنـ َهاَ ،وإِّين َألَحتَس ح
الصلَو ِ
أحم ِ
صيها ،وَال ححي ِ
ِ
ص َيها َمن َع ِمل َِّّلِلِ ِهبَا ِيف ُّ ِ
ات
ورا عظَ ااما َال أَح َ َ
حا
الدنـيَا :إقَ َامةَ َّ َ
َ
لِلمسلِ ِمني ،واجلِهاد ِيف سبِ ِيل َِّ
اّلِل ،واألحمور الَِّيت لَست أحح ِ
ِ
ص َيها
ح
ح َ َ ََ َ
اّلِلَ ،واحلحك َم مبَا أَنـَزَل َّح َ ح َ
ت أ َّ
ص َم ِِن
ك " .قَ َ
ال ال ِمس َوحر« :فَ َع َرفْ ُ
َوإِن َع َدد حهتَا ،فَـتَـ َف َّكر ِيف ذَلِ َ
َن ُم َعا ِويَةَ قَ ْد َخ َ
ِ
صلَّى
ال»  .قَ َ
ني ذَ َك َر َما قَ َ
ال عُ ْرَوةُ« :فَ لَ ْم أ ْ
حَ
َْسَ ِع ال ِْم ْس َوَر بَ ْع ُد يَ ْذ ُك ُر ُم َعا ِويَةَ إَِّال َ
َعلَ ْي ِه»

25

أن َانسا قَالحوا لَهَّ :إان نَدخل على س ِ
ول هلحم
الطيننا فَـنَـ حق ح
 َعن اب ِن عح َمَر رضي َّح
حح َ َ
اّلِل َعنـ حهما َّ :ا
ِِِب ِ
اّلِل عنـ حه َما ( :حكنَّا نَـعح ُّد
الف َما نَـتَ َكلَّ حم إِ َذا َخَرجنَا ِمن ِعن ِدهمَ ،
قال اب حن عح َمَر رضي َّ
َه َذا نَِفاقاا َعلى َعه ِد رس ِ
اّلِلِ ﷺ).26
ول َّ
َح
قال الشيخ العالمة ابن ابز رمحه هللا يف شرحه احلديث:
 25رواه ابن سعد في الطبقات جزء متمم الصحابة الطبقة الرابعة ص  123وابن عساكر في تاريخ دمشق  167/58والخطيب
البغدادي في تاريخ بغداد  576/1وإسناده صحيح.
 26رواه البخاري .7178

ابن عمر رضي هللا عنهما يف الذين ميدحون األمراء إذا قابلوهم ،ويذموهنم إذا
(وهلذا قال ح
خرجوا عنهم :أن هذا يـح َع ُّد يف عهد النيب ﷺ من النفاق؛ َّ
ألن املنافق أييت هؤالء بوجه،

وهؤالء بوجه ،فله وجهان ،بل عدة وجوه ،فإذا جاء عند السالطني أو عند َمن يرغب يف
ذمهم وعاهبم ،وهذا -والعياذ ابهلل -من قلَّة األمانة وقلَّة
دنياهم مدحهم ،وإذا خرج َّ
املباالة ،ومن ضعف اإلميان ،أو عدم اإلميان.
فالواجب على املسلم أن يحنصف ،وإذا جلس مع الناس أن يقول احلق :فينصح املقصر،
ِ
َّاحا بغري حق ،بل ميدح على اخلري ،ويذم على
ويح َذ ّكر الغافل ،هكذا املؤمن ،ال يكون مد ا
تقصريا أو جفاءا ،ويعظ ويح َذ ّكِر إذا رأى غفلةا ،وهكذا).27
الشر ،ينصح إذا رأى
ا
 وقد خطب زًيد بن أبيه (ت  53هـ) خطبته يف البصرة بعدما توالها وكان مما قال:(أَيـُّها النَّاس ،إِ َّان أَصبحنَا لَ حكم س َادةا ،و َعن حكم ذَ َادةا ،نَسوس حكم بِسلطَ ِ
اّلِلِ الَّ ِذي
ان َّ
َ
ح ح
َ
َ َ
ح
ح
السمع والطَّ ِ
أَعطَا َان ،ونَ حذود عن حكم بِنِع ِم َِّ ِ
يما أَحبَـبـنَا،
اّلِل الَّذي َخ َّولَنَا ،فَـلَنَا َعلَي حك حم َّ ح َ َ
َ حَ
َ
اعةح ف َ
ِ
يما حولِّينَا  )....قال بعدها األحنف بن قيس رمحه هللا فقال:
َولَ حكم َعلَيـنَا ال َعد حل ف َ
ِ
ف ِحبَ ِّدهِ،
ت ،أَيـُّ َها األ َِمريح ،إََِّّنَا َّ
السي ح
ت فَأَبـلَغ َ
تَ ،وَو َعظ َ
ت فَأَْسَع َ
(أَيـُّ َها األَمريح ،قَد قـحل َ
الرجل ِِِب ِّدهِ ،وإََِّّنَا الثـَّناء بـعد الب ِ
وال َفرس بِ َش ِّدهِ
الء ،واحلَم حد بِ
ض ِاءِ ،ولَن نـحث ِ
ين
ق
ال
د
ع
و
،
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ح
َ
َ
َ
ح
َ َح
ح
َ
28
ِِ
ِ
ف ِحبَ ِّدهِ،
ش بِ َك ِّدهَِ ،و َّ
السي َ
س بِ َش ّدهَ ،وال َعي َ
َح َّىت نَـبـتَ ِل) ويف لفظ آخر( :إ َّن ال َفَر َ
ِ ِ
ِ
ِ َّ
ك
َوال َمرءَ ِِِب ِّدهَِ ،وإِ َّن ِجد َ
ين َعلَي َ
َّك قَد بَـلَ َغ َما تَـَرىَ ،وإن الثـَّنَاءَ بَـع َد البَالءَ ،وإ َّان لَن نـحث َ
ك ،فَابلح َخ اريا نـحث ِن َخ اريا) .29فانظر كيف جعل األحنف بن قيس رمحه هللا
َح َّىت نَـتَـبَـيَّـنَ َ
الثناء بعد االبتالء واالختبار مما يدلك على جواز الثناء على األمراء ابحلق.

 وقد كان يف زمن شيخ اإلسالم أحد الوالة ،وكان هناك شخص من أصحابالدعوة واخلري ميدح هذا الوايل ويكثر من مدحه ،لكن مل ميدحه ألجل دنيا ؛ بل
 27شرح رياض الصالحين .511
 28األخبار الموفقيات للزبير بن بكار (ت256هـ) ص .114
 29األخبار الموفقيات للزبير بن بكار ص .111

مدحه ملصلحة عامة ،وهو حصول :االجتماع وعدم التفرق الذي ذمه النيب -
صلى هللا عليه وسلم -وكان شيخ اإلسالم يثِن على هذا الرجل ويذكر ثناءه
على ذلك السلطان ،ويعرتف أن مبدحه حصل خري كثري من اجتماع الناس على
السلطان ،حىت أن شيخ اإلسالم أثىن على الوايل ومدحه.
َّده -هو ِمن ِ
ب معاونتُه على
وسد َ
يقول شيخ اإلسالم( :والسلطا ُن -أيَّ َده هللا َ
أحق َمن ََت ُ
الفضائل واملناقب .وكان من أسباب هذه
مصاحل الدنيا واآلخرة ،لِ َما َمجَ َع هللا فيه من
َ
ِ
التحية َّ
ودعاَئِه له حىت يف األسحا ِر
فالًن قَ ِد َم ،ولكثرةِ شك ِره
أن ً
للسلطان وثنائِه عليه ُ
ِ
للسلطان من ِ
ِ
والدعاء ما
الثناء
وجيَ ِد ُد حبضوِره
وغ ِريها يُكثِ ُر املفاوضةَ يف حماس ِن السلطانُ ،
ِ
ِ
الناس
العمل لنفسه فيَ ْح َم ُده ُ
َ
هو من بُ ْش َرى املؤمن ،كما قالوا :اي رسول هللا! الرجلُ يَعملُ
عليه ،فقالِ َ :
ِ
االشتمال على
عل هللاُ فيه ِمن
"تلك َعاجلُ بُ ْش َرى املؤم ِن" .فالسلطا ُن َج َ
االستحقاق ما َيجره هللا عليه .وفال ٌن هذا من ِخيا ِر الناس وأصدقِهم ِ
ِ
ِ
وأنفعهم ،ومن
أهل
َ ُُ
جعل هللا فيه من احملبَّ ِه والثناء على السلطان ما هو من نَِعم هللا عليه،
بيت معروف ،وقد َ
قلواب ُُِتب السلطا َن
وهو من أهل اخل ِري والدين معروفَ ،
فج َ
مع هللا بسببه للسلطان ً

وتَدعُو له) .30

وأذكر بعض أقوال العلماء يف مدح احلكام أبعياهنم:
 اخلليفة املتوكل العباسي (ت246هـ) رمحه هللا:قال فيه خليفة بن خياط ( :استخلف املتوكل ،فأظهر السنة ،وتكلم هبا يف جملسه ،وكتب إىل
اآلفاق برفع احملنة ،وبسط السنة ،ونصر أهلها).31
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وقال إبراهيم بن ُممد التيمي رمحه هللا( :اخللفاء ثالثة :أبو بكر الصديق قات َل أهل الردة حىت
رد مظامل بين أمية ،واملتوكل ُما البدع وأظهر السنة).32
استجابوا له ،وعمر بن عبد العزيز َّ

وقال عنه ابن اجلوزي رمحه هللا( :أطفأ املتوكل نريان البدعة ،وأوقد مصابيح السنة).33
 أبو إسحاق ُممد املهتدي ابهلل بن الواثق (ت  256هـ):قال عنه الذهيب( :وكان أْسر رقيقا مليح الصورة ورعا تقيا .متعبدا عادالا فارسا شجاعا ،قوًيا
يف أمر هللا ،خليقا لإلمارة ،لكنه مل جيد انصرا وال معينا على اخلري وقيل :إنه سرد الصوم مدة
إمارته وكان يقتنع بعض الليايل ِببز وخل وزيت ،وكان يتشبه بعمر بن عبد العزيز.
وورد أنه كان له جبة صوف وكساء يتعبد فيه ابلليل قد سد ابب املالهي والغناء .وحسم
األمراء عن الظلم ،وكان جيلس بنفسه لعمل حساب الدواوين بني يديه .مث إن األتراك خرجوا
عليه ،فلبس السالح وشهر سيفه .ومحل عليهم فجرح .مث أسروه وخلعوه ،مث قتلوه إىل رمحة
هللا ورضوانه).34
الرمحَ ِن األموي املرواين (ت  300هـ):
 أبو ُممد َعب ِد َّاّلِلِ ب ِن حُمَ َّم ِد ب ِن َعب ِد َّ
يعز وجود مثلهم  ,كان صاحلا
قال عنه الذهيب رمحه هللا( :وكان من األمراء العادلني الّذين ّ
تقيا ،كثري العبادة والتالوة ،رافعا لعلم اجلهاد ،ملتزما للصلوات يف اجلامع ،وله غزوات

مشهودة).35
ِ
اليب (ت  467هـ):
 ُممود بن نصر بن صاحل بن مرداس الك ّشجاعا كرمياا عادالا ،عاقال ،يحداري املصريني والعراقيني).36
قال عنه الذهيب( :وكان
ا
 32الوافي بالوفيات للصفدي .78/9
 33مناقب اإلمام أحمد ص .313
 34العبر في خبر من غبر .367/1
 35تاريخ اإلسالم .185 -184/22
 36تاريخ اإلسالم .254/10

 إبراهيم بن مسعود بن ُممود بن حسبحكتِ ِكني (ت  481هـ):عاقال ،له رأي ودهاء).37
قال عنه الذهيب( :وكان كرمياا ،ا
جماهدا ،ا
عادال ،ا
 اإلمام ُممد بن سعود (ت  1179هـ):مجع من العلماء الفضالء وهم ُ :ممد بن عبد اللطيف ،والشيخ سعد بن محد بن
وقال عنه ٌ
عتيق ،والشيخ عبد هللا بن عبد العزيز العنقري ،والشيخ عمر بن ُممد بن سليم ،والشيخ

ُممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف( :فإنه –أي اإلمام اجملدد -قام هبذه الدعوة أمت القيام،
ووازره على ذلك ،ونصره اإلمام ُممد بن سعود ،وأوالده وإخوانه ،فجزاهم هللا عن اإلسالم
واملسلمني خريا ،فبسببهم دخل الناس يف دين هللا أفواجا ،ونفذت الدعوة اإلسالمية ،ومشلت
كافة أهل جند ،البادية واحلاضرة ،وقام علم اجلهاد ،وانقمع أهل الغي والفساد).38
قال عنه الشيخ عبدالرمحن بن قاسم رمحه هللا( :هو اإلمام الرئيس ،جمدد اجلهاد ابلعرمرم
اخلميس ،الثبت الشجاع احلازم األملعي ،اهلمام الصارم ،إمام املسلمنيُ ،ميي العدل يف
العاملني ،جامع كلمة املؤمنني ،انصر املوحدين ،قائد اجملاهدين ،العادل املؤيد ،بدر الزهاد،
ساللة األجماد ،إمام اهلدى ،مطفي الردى ،األوحد بدر الزمان).39
 اإلمام فيصل بن تركي (ت  1282هـ):قال عنه الشيخ عبدالرمحن بن حسن رمحه هللا:

 37تاريخ اإلسالم 5/33
 38الدرر السنية .108/9
 39الدرر السنية .347/16

(واملقصود :أن اإلمام فيصل بن تركي  -وفقه هللا وهداه وتواله  -ألقى هللا يف نفسه ما
حصل من الفرتة منكم وغريكم عن هذا الدين ،والرغبة فيه والرتغيب; فعزم على جتديد
هذه الدعوة خمافة أن تدرس).40
وقال عنه الشيخ عبدالرمحن بن قاسم رمحه هللا( :هو اخلليفة العادل ،الزاهد العابد ،فخر
اإلسالم واملسلمني ،انصر شريعة سيد املرسلنيُ ،ميي العدل يف العاملني ،نصرة املظلومني،
قامع املعتدين واملسرفني ،منبع الكرم واإلحسان ،مؤيد السنة والقرآن ،الذاب عن حوزة
الدين ،القائم يف مصاحل املسلمني ،امللتجئ إىل هللا ،املستضاء بداره ،املطروق مورد فنائه،
املصدوق يف مورد ثنائه ،احملقوق من كل ويل بوالئه ،جنل السادة الغر ،القادة الزهر).41
 امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل سعود رمحه هللا (ت  1373هـ):قال عنه اجلمع املتقدم من العلماء( :مث ملا وقع اخللل من كثري من الناس ،من عدم القيام
بشكر هذه النعمة ورعايتها ،ابتلوا بوقوع التفرق واالختالف ،وتسلط األعداء ،والرجوع إىل
كثري من عوائدهم السالفة ،حىت من هللا يف آخر هذا الزمان ،بظهور اإلمام عبد العزيز بن
عبد الرمحن آل فيصل ،أيده هللا ووفقه ،وما من هللا به يف واليته ،من انتشار هذه الدعوة
اإلسالمية ،وامللة احلنيفية ،وقمع من خالفها ،وإقبال كثري من البادية واحلاضرة على هذا
الدين ،وترك عوائدهم الباطلة.
وكذلك ما حصل بسببه ،من هدم القباب ،وُمو معاهد الشرك والبدع ،وردع أهل املعاصي
واملخالفات ،وإقامة دين هللا يف احلرمني الشريفني ،زادمها هللا تعاىل تشريفا وتكرميا ،وكذلك ما
من هللا به على قبائل العرب ،من االجتماع بعد الفرقة ،واالئتالف بعد العداوة اليت كانت
بينهم ،واألمن والطمأنينة بعد اخلوف ،حىت صار الراكب يسري من الشام إىل اليمن ،ال

 40في رسالته إلى أهل األحساء ضمن الدرر السنية .325/1
 41الدرر السنية .95/16

خيشى إال هللا .وهذه النعم جيب شكرها على مجيع املسلمني ،واحلذر من األسباب اليت
توجب زواهلا ،أعاذان هللا وإخواننا املسلمني من ذلك).42
وقال عنه الشيخان ُممد بن عبداللطيف وُممد بن إبراهيم رمحهم هللا( :إمام املسلمني ،ورافع
ألوية الدين :عبد العزيز بن عبد الرمحن آل فيصل آل سعود ،ال زال للدين انصرا ; وألعداء
امللة احملمدية كاسرا).43
وقال عن اإلمام ُممد بن عبداللطيف رمحه هللا ( :بعثنا اإلمام املقدم ،والرئيس املفضل
املفخم ،صاحب السعادة والسيادة :عبد العزيز بن عبد الرمحن بن فيصل ،آل سعود ،أعلى
هللا سعوده ،وأدام للمسلمني وجوده).44
وقال له العالمة سليمان بن سحمان رمحه هللا ( :إىل حضرة ُمبنا وفاضلنا ،ذي السعادة
والسيادة ،الشيخ املفضل ،والرئيس املبجل ،اإلمام :عبد العزيز بن اإلمام املكرم عبد الرمحن
آل فيصل ،أمده هللا ابلتوفيق والتسديد ،وخذل كل عدو له ولإلسالم من قريب أو بعيد،
وأزاح عنه علل الشكوك ،ورزقه اإليقان والسلوك ،وألبسه لباس العز والتمكني ،ونصر به
شريعة سيد املرسلني ،آمني .سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وأزكى وأشرف حتياته).45
 امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود (ت  1388هـ):قال له العالمة عبدهللا بن محيد يف رسالة أرسلها إليه:
( إىل حضرة اإلمام املكرم :سعود بن عبد العزيز آل سعود ،ال برحت أًيمه بوجوده زاهرة،
وسعادة دنياه متصلة بسعادة اآلخرة  ....وحكومتكم  -واحلمد هلل  -حكومة دينية

 42الدرر السنية .109- 108/9
 43الدرر السنية .33/13
 44الدرر السنية .565/1
 45الدرر السنية .540/14

إسالمية ،ال قوام هلا وال استقامة إال ابلتمسك هبذا الدين السماوي ،والذب عنه ابلسيف،
واللسان ،وجهاد من خالفه).46
 امللك فهد بن عبدالعزيز (ت  1426هـ)امتدح العالمة ابن عثيمني حكومتنا الرشيدة أمام جاللة امللك فهد رمحه هللا وقال له أبننا ال
نعلم حكومةا حتكم بشرع هللا كهذه احلكومة وأي مدح أبلغ من أن ميدح بقيامه بشرع هللا.
وامتدحه أمامه وأمام الناس أبن أبوابه مفتوحة لكل أحد وقال :هذا من نعمة هللا علينا
وعليه.47
فإن قيل :هذه األقوال يف احلكام بعد موهتم وال يدخل يف ذلك األحياء.
فيقال اجلواب من وجهني:
الوجه األول:
إن مما تقدم من اآلاثر عن السلف كمدح الشاب األنصاري لعمر وأمر معاوية املسور بن
خمرمة بنشره ُماسنه وإصالحاته بني الناس يبطل قولك أبنه بعد موهتم بل يف حياهتم ومنه
ماهو يف وجوههم .
وكذا ماحصل من أئمة الدعوة السلفية النجدية من املدح الصريح يف حياهتم كمدحهم
اإلمام فيصل بن تركي حال حياته وامللك عبدالعزيز حال حياته وامللك سعود كذلك بل
وبعضهم أمام وجوه احلكام كما فعل الشيخ ُممد بن صاحل العثيمني أمام امللك فهد
 ....مما يدل على أن هذه جادة علماء السنة قدميا وحديثا خالفا ملايزعم بعض املتهوكني
.
 46الدرر السنية .431-430 /15
 47كلمة العالمة ابن عثيمين ألقاها على مسمع جاللة الملك الراحل فهر بن عبدالعزيز رحمهما هللا في عنيزة يوم األحد 1408/8/16
تجدها في اليوتيوب بعنوان" :كلمة نادرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين أمام الملك فهد".

وهذا الذي وقفت عليه كان على عجل ولو تتبعت مدح علماء السنة وأئمتها للحكام
وثنائهم عليهم – ولن أحصي -لطال الكالم والحتمل كالمهم جملدا.
الوجه الثاين:
أن يقال :
أنتم قررمت النهي عن مدح احلكام مطلقا ومل تفرقوا بني حال املوت وحال احلياة فما العلة
اآلن يف تفريقكم بني احلالتني؟
فإن قلتم :خشية الفتنة على احلاكم !!.
فيقال لكم :يلزمكم أن خترجوا مسألة مدح احلكام عند الناس إذ ال فتنة فيه على
احلاكم وبه يتحقق املقصد املتقدم وهو مقصد أتليف قلوب الناس على احلاكم.
وأما ابلنسبة ملا ذكرمتوه من خشية الفتنة فاجلواب عنه أن يقال :
من قال :
أبننا نرى جواز مدح احلكام يف وجوههم مع أننا نعلم أبنه سيكون فتنة هلم؟
بل نقول :
إن كان يف مدحهم يف وجوههم فتنة هلم فالجيوز إذ به مفسدة شرعية.
وإن مل يتبني لنا كونه فتنة هلم فال حرج يف مدحهم أمامهم ملا ثبت عن النيب صلى هللا
أانسا يف وجوههم وآخرين خلف ظهورهم مع علمه أبن مدحه
عليه وسلم من أنه مدح ا
سيبلغهم خربه ومل ميتنع حبجة خشية الفتنة وكذلك العلماء املتقدم ذكرهم مدحوهم يف
وجوههم ومل ميتنعوا حبجة خشية الفتنة إذ مل يرتجح عندهم فتنتهم ابملدح.

ولو كان املدح منهياا عنه مطلقا حبجة خشية الفتنة ما امتدح أحد أحدا ال الصحابة وال

أحدا قاله
من بعدهم إذ الناس غري األنبياء بشر ال تؤمن عليهم الفتنة وهذا القول ال نعلم ا
ألبتة بل جتد حىت يف غري مسألتنا جتد العلماء ميدح بعضهم بعضا يف وجوههم وأمام
الناس والشيخ ميدح تلميذه أمامه وأمام الناس واملشرتي ميدح هذا البائع ابألمانة والصدق

جرا.
أمامه وأمام الناس وهلم ا
فاملدح ينهى عنه إذا غلب على الظن حصول فتنة بسببه.
الوجه الرابع :أنه يرتتب على سكوتنا عن مدحهم والثناء عليهم مبا هلم من فضائل وُماسن
إعانة أعداءان علينا !! ووجه ذلك :
أن األعداء املرتبصون بنا من كل جانب ما فتئوا حيرضون على حكامنا ويتنقصوهنم ويظهرون
سيئاهتم وأخطائهم ويضخموهنا بل قلبوا إحساهنم إساءة وفضلهم نقمة!! وهذا إذا ْسعه الناس
فبالطبع سيأيت يف النفوس على هؤالء احلكام البغض والكراهية وترتاكم هذه على مر الزمن
وعلى األجيال املتتالية وهذا كله يتناىف مع مقصد الشريعة يف أتليف قلوب الناس على
حكامهم فذكر ُماسنهم ومدحهم ابحلق الذي فيهم مما يفشل مشاريع اخلوارج ويفسد
خمططاهتم فكان لز ااما علينا بيان ماهلم من احلقوق يف الشريعة وفقا ملنهج السلف الصاحل وما
زبر يف كتب عقائد أهل السنة واجلماعة ومما يسهم يف حتقيق ذلك ذكر فضائلهم ومدحهم

هبا عند حىت نسلم من شرور هؤالء وحنقق املقصد الشرعي إذ كيف يتحقق مقصد اجتماع
الناس وآتلفهم على حكام ال يسمعون إال عن منكراهتم وسيئاهتم ومحالت التشويه اليت تشن
عليهم – من هؤالء األعداء -؟!
حرص العلماء على الذب عن احلكام واألمراء منذ القدم:
وقد ّ
وقد قال الشريف ابن أيب موسى اهلامشي احلنبلي رمحه هللا (ت  428هـ):

(وفرض عليه النصيحة إلمامه وطاعته يف غري معصية هللا عز وجل والذود عنه).48
ٌ
وقال العالمة نصري الدين السامري احلنبلي رمحه هللا (ت  616هـ):
(وفحِرض عليه النصيحة إلمامه وطاعته يف غري معصية هللا والذب عنه).49
ومثلهما اإلمام ابن عبداهلادي رمحه هللا (ت  909هـ).50
اباب يف الذب عن اإلمام حيث قال:
وبوب العالمة البوصريي (ت  840هـ) يف إحتاف اخلرية ا
ّ
(ابب الدخول على اإلمام والذب عنه والنصح له).51

وهنا أصل إىل هناية املقصود ولعل فيما تقدم كفاية ملن أراد احلق وَترد له أما أصحاب
اهلوى واحلزبيني ورجيعهم ممن الزالت ترسبات احلزبية ظاهرة على طرحهم فاهلل حسيبهم
كفى هللا الدعوة السلفية ودعاهتا شرهم وفتنتهم ورد كيدهم يف حنورهم .
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
كان الفراغ منه بفضل هللا ظهرية يوم األحد  / 5 :ذو احلجة 1441 /

 48اإلرشاد إلى سبيل الرشاد له ص .531
 49المستوعب .803/2
 50إيضاح طرق االستقامة له .204
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