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تنص املادة )44( من الدستور على اآلتي: 
»لالفراد حق االجتماع دون احلاجة الذن او 
اخطار سابق وال يجوز الحد من قوات االمن 
حضور اجتماعاتهم اخلاصة واالجتماعات 
العام���ة واملواكب، والتجمعات مباحة وفقا 
للشروط واالوضاع التي يبينها القانون على 
ان تكون اغراض االجتماع ووسائله سليمة 
وال تتنافى مع اآلداب«، وبعد استقرائنا ملا ورد 
باملذكرة التفسيرية في شرحها للمادة )44( 
التي يعتبرها اغلب الفقهاء الدستوريني انها 
ملزمة فانه يبدو جليا ان املادة الدستورية 
تتحدث عن صور مختلفة من حق االجتماع، 
االولى هي االجتماعات اخلاصة وهنا ال يجوز 
للمشرع تنظيمها بأي ش���كل من االشكال 
وال يجوز لقوات االمن اقحام نفس���ها بها، 
والصورة الثانية هي صورة اجتماعات عامة 
واما الصورة الثالثة فهي مواكب سواء كانت 
على شكل مظاهرات او مواكب سيارة واما 
الصورة االخيرة فهي جتمعات عامة، والصور 
الثالث االخيرة تكون مباحة وفقا للشروط 
واالوضاع التي بينها القانون، وباستقرار حكم 
احملكمة الدستورية العليا رقم 2005/1 حول 
قانون 65 لسنة 1979 في شأن االجتماعات 
العامة والتجمعات جن���د جليا ان احملكمة 
الدستورية العليا قد انتهت في حكمها الى 
عدم دس���تورية املادتني )1، 4( من املرسوم 
املذكور وبعدم دستورية املواد 2، 3، 4، 5، 6، 
8، 9، 10، 11، 16، 17، 18، 19، 20 من املرسوم 
بالقانون املشار اليه وذلك فيما تضمنته تلك 
النصوص متعلقا باالجتماع العام دون ان 
يستطيل ذلك اإلبطال ملا يتعلق منها باملواكب 

واملظاهرات والتجمعات.
وبالتالي نستخلص مما سبق ان احملكمة 
الدس���تورية العليا قد الغت كل ما يتعلق 
باالجتماعات العام���ة وابقت كل ما يتعلق 
بقانون التجمعات وان االداء بأن التجمعات 
العامة مباحة وان احملكمة الدستورية العليا 
قد الغته وان تنظيم حق االجتماعات مستمد 
حاليا بشكل مباشر من املادة )44( هو قول 
غير س���ديد وقد جانبه الص���واب وليبق 
الفصل فيما يعد اجتماع���ا عاما او جتمعا 
عاما هو مكان االجتماع الذي اعتبرته احملكمة 
الفاصل بينهما كم���ا يتضح ذلك من خالل 
املذكرة التفسيرية للدستور التي قررت ان 
»االجتماعات العامة سواء اكانت في صورتها 
املعتادة في مكان معني لذلك.. او جتمعات 
يتالقى فيها الناس في ميدان عام مثال...«، 
وعلى هذا فان الفرق االساسي بني االجتماع 
العام والتجمع هو املكان فاالجتماعات العامة 
مكانها معني ومحدد ويبدو له خصوصية 
اكثر من امليدان العام الذي يصاحب تعريف 
التجمعات، وحول م���ا اذا كان جتمع ندوة 
احلربش يعد اجتماعا عاما مباحا او جتمعا 
عاما يسري عليه احكام قانون رقم 65 لسنة 
1979، فإن االجتماع العام املباح قانونا ضمن 
احلقوق التي كفلها الدستور هو ذلك الذي 
يقع ضمن االماكن اخلاصة غير العامة مبعنى 
ان يكون داخل احدى املنازل او الشاليهات او 
الصاالت والتي نص القانون على حرمتها، 
اما ما يعنيه املشرع )بالتجمع العام( فهو 
ال���ذي يكون في ميدان او اماكن عامة معدة 
لغرض غير التجمع، والس���ؤال هنا حول 
مدى امتداد الساحات الترابية والواقعة امام 
املنازل ضمن ملحق���ات املنزل والديوانية، 
فالواقع انه مهما قيل من محاوالت المتداد 
املساحات الواقعة امام املنازل الصباغ الصفة 
املشروعة على التجمع الذي كان في ندوة 
احلربش فهي ليست اال محاوالت تصطدم 
بحقيقة االمر، والواقع ان تلك الساحات تعد 
اماكن عامة غير معدة لغرض التجمع وغير 
محمية حتى تعرف باملسكن املنصوص عليه 
دستوريا وقانونيا، وهي من امالك الدولة 
املخصصة لتقدمي اخلدمات العامة للقاطنني 
في املنطقة، وان القول بخالف ذلك من شأنه 
اباحة التجمعات في جميع الساحات الترابية 
املقابلة او القريب���ة الي ديوانية او ديوان 
وبصحبة عدد احلضور وصغر املكان، وهو 
ما يعني افراغ نص »التجمعات العامة« من 
مضامين���ه، وبذلك فان وجود اجلمهور في 
خارج ندوة احلربش الي سبب كان ينزع عن 
املوجودين صفة االجتماع العام ويحولها الى 
جتمع يحتاج الى اذن وموافقة من السلطات 
املختصة، وعليهم منعه فور ابالغ سلطات 
االمن لهم بذلك دون مماطلة او تسويف، وان 
االحتجاج بصغر الديوانية وبعدد احلضور 
فان ذلك مردود عليه بامكانهم اقامة مثل تلك 
النشاطات في صاالت اكبر او في ديوان آخر 
متسع، خاصة ان عدد احلضور لم يغب عن 
ذهن املنظم���ني للتجمع بل كانوا حريصني 
عليه وان حضور رجال االمن كان مبررا نظرا 
للوقائع التي حدثت في ندوة السعدون وما 
آلت اليه االحداث فيها وكان خارج االجتماع 
)الديوان( للتصدي الى التجمع غير القانوني 
خاصة وانذار السلطات االمنية بضرورة انها 

حالة جتمع، لذلك فان االدعاء بالغاء القانون 
برمته من قبل احملكمة الدستورية لقانون 
ه���و قول غير صحيح متاما وان جتمع »اال 
الدس���تور« املقام في ديوان احلربش فيما 
يتعلق باملوجودين خارج املنزل هو جتمع 

مخالف للقانون ومجّرم.
بعد ان انتهينا بيان الرأي القانوني السليم 
جتاه سريان قانون التجمعات تبقى النتيجة، 
وهي ان ما قام به وزير الداخلية يعد تطبيقا 
للقانون فاننا نقول ان املادة )56( من قانون 
االجراءات اجازت لرجل الشرطة حق القبض 
بدون أمر على املتهمني في اجلنح املشهودة، 
وتعتبر اجلرمية مش���هودة اذا ارتكبت في 
حضور رجل الشرطة وهو ما كان في ندوة 
احلربش، وهذا ما أكده حكم محكمة التمييز 
الكويتية في طعن رقم 86 لسنة 2003 حيث 
ذهبت الى ان احلرية حق طبيعي من حقوق 
االنسان والقبض والتفتيش ال يكونان اال في 
حالة التلبس او باذن من النيابة، كما ذهب 
حكم التمييز في طعن رقم 134 لسنة 2004 
الى انه يجوز لرجل الشرطة في حالة التلبس 
بجناية او جنحة تفتيش مسكن املتهم، لذلك 
فان التجمعات ومنه���ا ندوة احلربش تعد 
جرمية مش���هودة مجرمة قانونا وان املادة 
)16، 20( قد أفردتا عقوبة عليها حيث نصت 
املادة )16( على انه يعاقب باحلبس مدة ال 
تزيد على س���نتني وبغرامة ال تتجاوز الف 
دينار او باحدى هاتني العقوبتني كل من نظم 
او عقد اجتماعا عاما او موكبا او مظاهرة او 
جتمعا دون ترخيص وكل من دعا الى ذلك 
ويعاقب باحلبس م���دة ال تزيد على ثالثة 
اش���هر وغرامة ال تتج���اوز مائتي دينار او 
بإحدى هاتني العقوبتني كل من اشترك في 
اجتماع عام او موكب او مظاهرة او جتمع 
غي���ر مرخص فيه، كما نص���ت املادة )20( 
أنه »يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة 
أشهر وبغرامة ال تتجاوز ثالثمائة دينار او 
بإحدى هاتني العقوبتني كل من ال يستجيب 
لالمر الصادر بفض االجتماع العام او املوكب 
او املظاه���رة او التجمع« بل واكثر من ذلك 
ولكون اجلرمية مشهودة فانه يجوز القبض 
والتحقيق حتى مع اعض���اء مجلس االمة 
املرتكبني لهذا الفعل املجرم حيث ان احلصانة 
االجرائية وفق املادة )11( من الدستور ال تغطي 
حالة اجلرم املشهود كما ال تغطي بكل تأكيد 
املادة )110( االفعال، ناهيك عن كونها خارج 
املجلس وجلانه، لذلك كان لرجال االمن في 
تلك االحداث احلق في القبض على املشاركني، 
نأتي لنقط���ة اخرى وهي انه يجوز لرجال 
الش���رطة في حالة مقاومة أي شخص عند 
اعتقاله استعمالهم للقوة بالقدر الذي ميّكن 
رجال االمن من القبض عليه والتغلب على 
كل مقاومته حيث نصت املادة )49( على ان 
»ملن يقوم بتنفيذ القبض ان يستعمل القوة 
التي تلزم لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة 
من جانب املقبوض عليه او غيره، علما بأن 
القوة اجلائز استعمالها ال يصح ان تزيد على 
ما يستلزمه ضرورة منع املقاومة او الهرب 
وال يجوز ان تؤدي الى قتل ش���خص اال اذا 
كان متهما في جرمية معاقب عليها باالعدام 
او السجن املؤبد«، وان محاوالت البعض فكاك 
املتهم من يد رجال االمن من ش���أنه تكييف 
وضعهم القانوني كشركاء في اجلرمية وفقا 
للمواد 47، 48، 49 من قانون اجلزاء، كما ان 
االعتداء الواقع على رجال االمن س���واء من 
النواب او احلاضرين ميثل جرمية مشهودة 
عمال باملادة )135( من القانون، والتي افرد 
لها املش���رع اجلزائي عقوبة احلبس مدة ال 
تتجاوز خمس سنوات، اما بخصوص دخول 
اسوار منزل احلربش فالبني ان نص املادة 
)50( من قانون االجراءات والتي اباحت هذا 
التصرف بقولها »ملن يقوم بتنفيذ القبض 
ان يدخل مسكن الشخص املطلوب القبض 
عليه للبحث عنه ان يدخل أي مسكن آخر 
لنفس الغرض اذا وجدت قرائن قوية على 
ان املتهم قد اختبأ فيه، على صاحب املسكن 
او من يوجد به ان يسمح بالدخول وان يقدم 
جميع التسهيالت املعقولة الجراء البحث عن 
املطلوب القب���ض عليه واذا رفض او قاوم 
فلمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام املنزل او 
املسكن عنوة واستخدام القوة في احلدود 
املرس���ومة«، وملا كان االم���ر بصدد جرمية 
مشهودة فانه يجوز القبض وعلى اصحاب 
املنزل التعاون ودخول املنزل واال جاز اقتحام 
املنزل وليس مجرد الوقوف عند اس���واره 
كما نصت عليه احكام املادة )43( من قانون 
االجراءات والتي نصت »لرجل الشرطة اذا 
شهد ارتكاب جناية او جنحة او حضر الى 
محل احلادث واجلرمية التزال مشهودة ان 
يقوم بتفتيش املتهم ومسكنه«، لذلك ننتهي 
الى ان ما قام به رجال االمن يتفق وصحيح 

القانون والدستور.
واهلل ولي التوفيق. 
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حذر من التعدي على اختصاصات ولي األمر ونوابه عبر تهييج الناس وبث الفتن

الحاي: مذهب أهل السنة والجماعة يأمرنا بطاعة ولي األمر 
وعدم االنسياق وراء العواطف والمذاهب الثورية

كان عبداهلل بن عمر بن اخلطاب 
وجماعات أهل بيت النبوة ممن 
لم ينقض العه����د، ال بايع أحد 
بعد بيعته ليزيد كما قال االمام 
أحمد: حدثنا اسماعيل ابن علية: 
حدثني صخر بن جورية، عن 
نافع قال: ملا خلع الناس يزيد 
بن معاوية جمع ابن عمر بنيه 
وأهله، ثم تش����هد، ثم قال: أما 
بعد، فاننا بايعنا هذا الرجل على 
بيع اهلل ورسوله، وأني سمعت 
رسول اهلل ژ يقول: »ان الغادر 
ينصب له لواء يوم القيامة، يقال: 
هذا غدرة فالن«، وان من أعظم 
الغدر – اال أن يكون االشراك باهلل 
-: أن يبايع رجل رجال على بيع 
اهلل ورسوله، ثم ينكث بيعته 
فال يخلعن أحد منكم يزيد وال 
يسرفن أحد منكم في هذا االمر، 
فيكون الفيصل بيني وبينه، وقد 

رواه مسلم«.

االلتفــاف على اختصاصــات 
ولي االمر

واننا نحذر في ه����ذه االيام من 
االلتفاف حول هذه االحداث واملسائل 
التي هي من اختصاص أولى االمر 
ونوابهم من تهييج الناس وبث الفنت 
والتطاول على أولى االمر واسقاط 
هيبتهم من النفوس، فهذا ليس من 
مذهب السلف أن نشق عصا املسلمني 

ونسفه آراء املسؤولني.
قال االمام أحمد بن حنبل »اجتمع 
فقهاء بغداد ف����ي والية الواثق الى 
أبي عبداهلل وقالوا له: »ان االمر قد 
تفاقم وفشا - يعنون اظهار القول 
بخلق القرآن وغير ذلك - وال نرضى 
بامرته وال سلطانه فناظرهم في ذلك 
وقال: عليك����م باالنكار بقلوبكم وال 
تخلعوا يدا من طاعة، وال تشقوا عصا 
املسلمني، وال تسفكوا دماءكم ودماء 
املسلمني معكم، وانظروا في عاقبة 
أمركم، واصبروا حتى يستريح بر، 
أو يستراح من فاجر، وقال: ليس هذا 

بصواب هذا خالف اآلثار«.
 وقال املروذي: سمعت أبا عبداهلل 
يأمر بكف الدم����اء، وينكر اخلروج 
انكارا شديدا، وقال في رواية اسماعيل 
بن سعيد: الكف، النا جند عن النبي 
ژ »ما صلوا فال« جزءا من حديث 
أخرجه مس����لم وأب����و داود، خالفا 
للمتكلمني في جواز قتالهم كالبغاة، 
قال القاضي »والفرق بينهما من جهة 
الظاهر، واملعنى أما الظاهر، فان اهلل 
تعالى أمر بقتال البغاة بقوله تعالى 
)وان طائفتان( اآلية وفي مسألتنا أمر 
بالكف عن االئمة باالخبار املذكورة 
وأم����ا املعنى فان اخلوارج يقاتلون 
باالمام وفي مسألتنا يحصل قتالهم 
بغير امام فلم يجز كما لم يجز اجلهاد 

بغير امام«.
وقال عمرو بن العاص البنه: يا 
بني احفظ عني ما أوصيك به، امام 
عدل خير من مطر وابل، وأسد حطوم 
خير من امام ظل����وم، وامام ظلوم 

غشوم خير من فتنة تدوم. 

اللين في القول

ق����ال ابن اجل����وزي »اجلائز من 
االمر باملع����روف والنهي عن املنكر 
مع السالطني التعريف والوعظ، فأما 
تخشني القول، نحو: يا ظالم، يا من 
ال يخ����اف اهلل، فان كان ذلك يحرك 
فتنة يتعدى ش����رها الى الغير، لم 
يجز، وان لم يخف اال على نفسه فهو 
جائز عند جمهور العلماء، قال: والذي 
أراه املنع من ذلك، الن املقصود ازالة 
السلطان باالنبساط  املنكر، وحمل 
عليه على فعل املنكر أكثر من فعل 
املنكر الذي قصد ازالته«، وقال االمام 
أحمد أيضا »ال يتعرض للسلطان، 
فان سيفه مسلول وعصاه، فأما ما 
جرى للسلف من التعرض المرائهم، 
فانهم كانوا يهاب����ون العلماء، فاذا 
انبسطوا عليهم احتملوهم في االغلب، 
والحمد من حديث عطية السعدي: 
اذا استشاط السلطان تسلط عليه 

الشيطان».
قلت: وهذه املواقف واآلثار توضح 
السنة  العملي ملذهب أهل  التطبيق 
واجلماعة واالث���ر في طاعة احلاكم 
املسلم وعدم االنسياق وراء العواطف 
وترك نص���وص الوحيني الكرميني 
أو التأثر باملذاهب الثورية الكاسدة 

واآلراء الفاسدة.

خير قط، ث���م تال: )ومتت كلمة ربك 
احلسنى على بني إسرائيل مبا صبروا 
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه 

وما كانوا يعرشون(«.
وقال اإلم���ام الطحاوي »وال نرى 
اخلروج على أئمتن���ا ووالة أمورنا، 
وإن جاروا، وال ندعو عليهم، وال ننزع 
يدا من طاعتهم ون���رى طاعتهم من 
طاعة اهلل عز وج���ل فريضة، ما لم 
يأمروا مبعصية، وندعو لهم بالصالح 

واملعافاة«.
وما أجمل قول اإلمام ابن أبي العز 
احلنفي السلفي في شرحه للعقيدة 
الطحاوية حيث قال »وأما لزوم طاعتهم 
وإن جاروا، فألنه يترتب على اخلروج 
من طاعتهم من املفاس���د أضعاف ما 
يحصل من جورهم، بل في الصبر على 
السيئات، ومضاعفة  جورهم تكفير 
األجور، فإن اهلل تعالى ما س���لطهم 
علينا إال لفساد أعمالنا، واجلزاء من 
العمل، فعلين���ا االجتهاد في  جنس 
العمل،  االستغفار والتوبة وإصالح 
قال تعالى: )وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير(، 
وقال تعالى: )أوملا أصابتكم مصيبة 
قد أصبتم مثليه���ا قلتم أنى هذا قل 
هو من عند أنفس���كم(، وقال تعالى: 
)ما أصابك من حس���نة فمن اهلل وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك(، وقال 
تعالى: )وكذلك نولي بعض الظاملني 
بعضا مبا كانوا يكسبون( فإذا أراد 
الرعية أن يتخلصوا من ظلم األمير 

الظالم فليتركوا الظلم«.
وما أجمل قول العابد الزاهد سهل بن 
عبداهلل التستري حينما قال »اليزال 
الن���اس بخير ما عظموا الس���لطان 
والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح اهلل 
دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين 
أفسدوا دنياهم وأخراهم«، وقال ابن 
فرحون املالكي في »تبصرة احلكام«: 
»ومن تكلم بكلم���ة لغير موجب في 
أمير من أمراء املسلمني لزمته العقوبة 
الشديدة ويسجن شهرا... ومن خالف 
أميرا وقد قرر دعوته لزمته العقوبة 

الشديدة بقدر اجتهاد اإلمام«.
وقال شيخ اإلسالم: »وأما ما يقع 
من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو 
غير سائغ فال يجوز أن يزال ملا فيه 
من ظلم وجور، كم����ا هو عادة أكثر 
النفوس تزيل الشر مبا هو شر منه، 
وتزي����ل العدوان، مبا هو أعدى منه، 
فاخلروج عليه����م يوجب من الظلم 
والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه، 
كما يصبر عند االمر باملعروف والنهي 
عن املنكر على ظلم املأمور واملنهي في 
مواضع كثيرة كقوله تعالى: )وأمر 
باملعروف وانه عن املنكر واصبر على 

ما أصابك(».
قال ابن كثير مبينا حترمي الغدر 
باحلاكم الذي بويع: »وملا خرج أهل 
املدينة عن طاعته – أي: يزيد -، وولوا 
عليهم بن مطي����ع، وابن حنظلة، لم 
يذكروا عنه – وهم أشد الناس عداوة 
له – اال ما ذكروه عنه من شرب اخلمر 
واتيانه بعض القاذورات... بل قد كان 
فاسقا، والفاسق ال يجوز خلعه، الجل 
ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع 
الهرج – كما وقع في زمن احلرة- وقد 

علينا أمراء مينعوننا حقنا ويسألوننا 
حقهم؟« فقال رسول اهلل ژ: »اسمعوا 
وأطيعوا فإمنا عليهم ما حملوا وعليكم 
ما حملتم« رواه ابن سعد في الطبقات 
والطبراني في الكبير وأحمد في املسند 

وصححه األلباني.
وعن أبي هريرة ÿ قال: قال رسول 
اهلل ژ: »طاعة اإلمام حق على املرء 
املس���لم ما لم يأمر مبعصية اهلل عز 
وجل، فإذا أمر مبعصية اهلل، فال طاعة 
له«. رواه البيهقي في السنن الكبرى 

وحسنه األلباني.
وعن عوف بن مالك األشجعي قال: 
قال رسول اهلل ژ: »خيار أئمتكم الذين 
حتبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم 
وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم 
ويلعنونكم« قيل: يا رسول اهلل أفال 
ننابذهم بالسيف؟ فقال: »ال ما أقاموا 
فيكم الص���الة وإذا رأيتم من والتكم 
ش���يئا تكرهونه فاكرهوا عمله وال 
تنزعوا يدا من طاعة« رواه مس���لم 
عن عرفجة األش���جعي ÿ قال: قال 
رس���ول اهلل ژ: »من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد يريد أن يشق 
عصاكم ويفرق كلمتك���م فاقتلوه«. 

رواه مسلم.
وعن عدي بن حامت ÿ قال: قلنا 
يا رس���ول اهلل: ال نسألك عن طاعة 
من اتقى، ولكن من فعل وفعل، فذكر 
الشر؟ فقال رسول اهلل ژ: »اتقوا اهلل 
واسمعوا وأطيعوا« رواه ابن أبي عاصم 

في السنة وصححه األلباني.

الدعاء لهم بالصالح

قال الفضيل بن عياض: »لو كان 
لي دعوة مستجابة ما جعلتها إال في 
الس���لطان، قيل له: يا أبا علي فسر 
لنا هذا؟ قال: إذا جعلتها في نفس���ي 
لم َتْعُدني، وإذا جعلتها في السلطان 
فصلح صلح بصالحه العباد والبالد، 
فأمرنا أن ندعو لهم بالصالح ولم نؤمر 
أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا، 
ألن جورهم وظلمهم على أنفس���هم 

وصالحهم ألنفسهم وللمسلمني«.
أبوعثمان الصابوني  وقال اإلمام 
في »عقيدة السلف أصحاب احلديث«: 
»ويرون الدعاء لهم � أي لوالة األمور � 
باإلصالح والتوفيق والصالح وبسط 
العدل في الرعية، وال يرون اخلروج 
عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول 
عن العدل إلى اجلور واحليف، ويرون 
قتال الفئ���ة الباغية حتى ترجع إلى 

طاعة اإلمام العدل«.
وقال اإلمام البربهاري في »شرح 
السنة«: »إذا رأيت الرجل يدعو على 
الس���لطان فاعلم أنه صاحب هوى، 
وإذا رأي���ت الرجل يدعو للس���لطان 
بالصالح فاعلم أنه صاحب سنة إن 

شاء اهلل«.
وقد روى عمر بن يزيد عن احلسن 
البصري أيام يزيد املهلب قال: »وأتاه 
ره���ط فأمرهم أن يلزم���وا بيوتهم، 
ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: واهلل 
لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم 
صبروا، م���ا لبثوا أن يرفع اهلل ذلك 
عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف 
فيوكلون إليه، وواهلل ما جاءوا بيوم 

ق���ال اهلل ع���ز وج���ل )يا 
الذين آمنوا أطيعوا اهلل  أيها 
وأطيعوا الرسول وأولي األمر 
منك���م(، قال اإلم���ام الطبري 
»وأول���ى األق���وال ف���ي ذلك 
بالصواب قول م���ن قال: هم 
األمراء والوالة لصحة االخبار 
عن رسول اهلل ژ باألمر بطاعة 
األئمة والوالة فيما كان طاعة، 
وللمس���لمني مصلحة«، وقال 
اإلمام الن���ووي »املراد بأولي 
األمر من أوج���ب اهلل طاعته 
من ال���والة واألمراء، هذا قول 
جماهير السلف واخللف من 
املفسرين والفقهاء وغيرهم، 
وقيل: هم العلماء، وقيل: هم 

األمراء والعلماء«.
وقال العالمة السعدي »وأمر 
بطاعة أولي األمر، وهم الوالة 
على الناس من األمراء واحلكام 
واملفتني، فإنه ال يستقيم للناس 
أمر دينهم ودنياهم إال بطاعتهم 

واالنقي���اد لهم طاع���ة هلل، ورغبة 
فيما عنده، ولكن بشرط أال يأمروا 
مبعصية، فإن أمروا بذلك، فال طاعة 
ملخلوق في معصية اخلالق، ولعل هذا 
هو السر في حذف الفعل عند األمر 
بطاعتهم، وذكره مع طاعة الرسول 
فإن الرس���ول ژ ال يأمر إال بطاعة 
اهلل، ومن يطعه فقد أطاع اهلل، وأما 
أولو األمر فشرط األمر بطاعتهم أال 

يكون معصية«.
إذن فمذهب السلف الصالح مذهب 
قومي وصراط مس���تقيم من التزمه 
سعد في الدنيا واآلخرة ومن تنكب 
عنه فقد وقع في الضالل واالنحراف 
والزيغ، قال سبحانه: )كنتم خير أمة 
أخرجت للن���اس(، وقال النبي ژ: 
»خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 

ثم الذين يلونهم« رواه البخاري.
والذي يتعني علينا هو لزوم مذهب 
السلف وأن نأخذه برمته ألنه نسيج 
وحده في العقيدة والتوحيد وصفات 
الباري جل وعال، وفي فقه التعامل 
مع احلاكم املسلم، وهذا األمر األخير 
يحتاجه املسلمون كثيرا ألنه يتعلق 
باألمن واالستقرار، أعني وجوب طاعة 
والة األمور من غير معصية، والدعاء 
لهم بالصالح والتوفيق ونصح الوالة 
س���را وعدم التش���هير بهم فهذا هو 

اإلنصاف احلقيقي.
ورد ف���ي الصحيحني من حديث 
عبادة ب���ن الصامت ÿ قال: دعانا 
رسول اهلل فبايعناه فكان فيما أخذ 
علينا، عل���ى الس���مع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا 
وأثرة علينا وأال ننازع األمر أهله قال: 
»إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل 
فيه برهان« أخرجه البخاري ومسلم، 
وعن أبي هريرة ÿ قال: قال رسول 
اهلل ژ: »من أطاعني فقد أطاع اهلل، 
وم���ن عصاني فقد عصى اهلل، ومن 
يطع األمير فقد أطاعني ومن يعص 

األمير فقد عصاني« متفق عليه.
وعن عوف بن مالك ÿ قال: قال 
رس���ول اهلل ژ: »أال من ولي عليه 
وال فرآه يأتي شيئا من معصية اهلل، 
فليكره الذي يأتي من معصية اهلل، 
وال ينزع يدا من طاعة« رواه مسلم، 
عن معاوية بن أبي س���فيان قال: ملا 
خرج أبو ذر إلى الزبدة لقيه ركب من 
أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر قد بلغنا 
الذي صنع بك فاعقد لواء يأتيك رجال 
ما ش���ئت، قال: مهال يا أهل اإلسالم 
فإني سمعت رسول اهلل ژ يقول: 
»سيكون بعدي سلطان فأعزوه فمن 
التمس ذله، ثغر في اإلسالم ثغرة، 
ولم تقبل منه توبة حتى يعيدها كما 
كانت« حديث صحيح رواه أحمد، وابن 

أبي عاصم، وصححه األلباني.
وعن أنس ÿ قال: نهانا كبراؤنا 
م���ن أصحاب محم���د ژ قالوا: قال 
رسول اهلل ژ: »ال تسبوا أمراءكم، 
وال تغشوهم، وال تبغضوهم، واتقوا 
اهلل واصبروا فإن األمر قريب«. رواه 

ابن أبي عاصم، وصححه األلباني.
وعن أب���ي بكرة ÿ ق���ال: قال 
رسول اهلل ژ: »السلطان ظل اهلل 
في األرض فمن أهان���ه أهانه اهلل، 
ومن أكرم���ه أكرم���ه اهلل«. حديث 
صحيح رواه ابن أبي عاصم، وأحمد، 
والطيالسي، والترمذي، وابن حبان، 
وحسنه األلباني عن علقمة بن وائل 
بن حجر عن أبيه قال: سمعت رسول 
اهلل ژ س���أل فقال: »أرأيت إن كان 

ينبغي علينا كمس�لمني، الس�يما عند ظهور بوادر الفتنة والشقاق، التأكيد على وجوب السمع 
والطاعة لوالة أمرنا، فهو أصل من اصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة، فال دين إال بجماعة، وال جماعة 
إال بإمامة، وال إمامة إال بسمع وطاعة، وقد كان السلف يولون هذا االمر اهتماما خاصا نظرا ملا يترتب 

على إغفاله أو اجلهل به من الفس�اد العريض في العباد والبالد، وللشيخ حاي احلاي بحث شرعي 
بعنوان »نصح األنام بتحرمي التش�هير باحلكام« فيه استذكار حلقوق ولي األمر، أحب أن يشارك به 

قراء »األنباء« راجيا من اهلل أن تعم الفائدة املرجوة منه، وفيما يلي نص البحث: 

حاي احلاي

ل�ول�ي 
السمع  األمر 
من  والطاعة 
غي�ر معصية 
والدعاء ل�ه 
ب�الص�الح 
ن�ص�ح�ه  و
وع�دم  سرًا 
ب�ه التشهير 

المس�لمون يحتاجون إلى فق�ه التعامل 
مع الحاكم المسلم لتعّلقه باألمن واالستقرار


