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 واجبات األمة -7

 يجب لإلمام على الرعية ما يلي:

 السمع والطاعة لإلمام في غير معصية هللا: -1

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )قال هللا تعالى:  -1

 [. 59النساء: ]  (  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

ِ َعِن الن   َوَعْن ابِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما -2 الس ْمُع َوالط اَعةُ »: قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

یُْؤَمْر بَِمْعِصیٍَة، فَإِذَا أُِمَر  لَـمْ َما أَحب  َوَكِرهَ، َما فِـی ِلـمِ ُمسْ الَمْرِء ال لَـىعَ 

 .(1)متفق علیه .«بَِمْعِصیٍَة فاَل َسْمَع َوال َطاَعةَ 

 :نزع طاعته في غيرهاعدم نزع طاعته، فال يطاع في المعصية، وال ت   -2

ٍ عَ َعْن  َر عَ ملسو هيلع هللا ىلص أَن  َرُسوَل هللا  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ِلـي  ً َوأَم   لَـْیـِهـمْ بَعََث َجْیشا

َرُجالً، فَأَْوقَدَ نَاراً، َوقَاَل: اْدُخلُوَها، فَأََرادَ نَاٌس أَْن یَْدُخلُوَها، َوقَاَل 

قَاَل، ِلل ِذیَن فَ ملسو هيلع هللا ىلص ُسوِل هللا ِلـرَ ا، فَذُِكَر ذَِلَك ْنـهَ اآلخروَن: إن ا قَْد فََرْرنَا مِ 

« ِقیَاَمةِ الیَْوِم  لَـىَها إفِـیتََزالُوا  لَـمْ وَها لتُـمُ لَْو دَخَ »أََرادُوا أَْن یَْدُخلُوَها: 

َمْعِصیَِة هللا، إن َما الط اَعةُ  فِـيالَ َطاَعةَ »َوقَاَل ِلآلَخِریَن قَْوالً َحَسناً، َوقَاَل: 

 .(2)متفق علیه .«َمْعُروفِ ال فِـي

ستطيع الوصول إليه بتقديم النصح له، والدعاء له، ومن ال ي اصحةالمن -3

ل إليه النصيحة من العلماء والوجهاء:  ي بل ِّغ من ي وصِّ

 [. 68األعراف: ]  (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)قال هللا تعالى:  -1

                                                 

 . (1839, ومسلم برقم )، واللفظ له(7144أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)

 ، واللفظ له. (1840ومسلم برقم ) ،(4340أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (2)
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ِ  َوَعنْ  -2 یُن ا»قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أن  الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  تَـِمیٍم الد اِري  «. لن ِصیَحةُ الد ِ

تِـِهـمْ َوِلِكتَابِـِه َوِلـَرُسوِلـِه َوأل ٬»َمْن؟ قال: ـلِ نَا: لقُ  ِة الُمْسِلـِمیَن َوَعام   .«ئِم 

 .(1)أخرجه مسلم

  ازرته في الحق: نصرة اإلمام ومؤ -4

  (   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)قال هللا تعالى: 

 [. 2المائدة: ]

 :خيانة لهم ولغيرهمعدم الغش وال -5

 [. 27األنفال: ]  (  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)قال هللا تعالى:  -1

نَا لَـیْ َل عَ َحـمَ َمْن : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  أبِـي ُهَرْیـَرةَ  َوَعنْ  -2

الَح فَ   .(2)أخرجه مسلم «.َس ِمن الَـیْ َس ِمن ا، َوَمْن َغش نَا فَ لَـیْ الس ِ

یَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعُت َرُسوَل اقَاَل:   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ثَابٍِت  َزْید بنَوَعْن  -3

، ٬دًا: إِْخالَُص العََمِل أَبَ  ِلـمٍ ُب ُمسْ لن  قَ لَـْیـهِ ثاَلَُث ِخَصاٍل الَ یَِغلُّ عَ »

یُط ِمْن تُـحِ  ـمْ تَـهُ اَعِة، فَإِن  دَْعوَ لَجـمَ ْمِر، َولُُزوُم اةُ ُوالَةِ األَ َوُمنَاَصحَ 

 .(3)أخرجه أحمد وابن حبان .«ِهـمْ َوَرائِ 

 :همئثارلزوم الصبر عند ظلم الوالة واست  -6

أن  َرُجال ِمَن األْنَصاِر قال: یَا َرُسوَل  َعنهُ  َرِضَي هللاُ  ْیـرٍ َعْن أَسْیِد ْبِن ُحضَ  -1

َرةً، تَلقَْوَن بَْعِدي أثسَ »َت فاُلنًا؟ قال: لَكَما اْستَْعمَ  نِـي، أال تَْستَْعِملُ ٬ا

                                                 

 . (55برقم )أخرجه مسلم  (1)

 . (101برقم )أخرجه مسلم  (2)

 . (67برقم )، وابن حبان (21590برقم ) أحمدأخرجه  /صحيح (3)
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ىفَاْصبُِروا حَ   .(1)متفق علیه .«َحْوِض ال لَـىعَ  نِـيقَوْ لتَ  تـ 

َمْن َرأَى ِمْن : »ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَمااْبِن َعب اٍس  َوَعنْ  -2

ً یَْكَرُههُ أَِمیِرِه َشیْ  ةَ ِشْبراً فََماَت، فَِمیتَةٌ اعَ الَجـمَ یَْصبِْر، فَإن هُ َمْن فَاَرَق لفَ  ئا

 .(2)متفق علیه .«ةٌ ِلـی  َجاهِ 

 طاعة األمراء وإن منعوا الحقوق: -7

أََرأَْیَت إْن  ٬یَا نَبِـي  ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَاَل: ِفـي  ُجعْ ال َسلَـَمة بن یَِزید َعنْ 

ق نَا، فََما تَأُْمُرنَا؟ فَأَْعَرَض نَعُونَا حَ یَـمْ وَ  ُهـمْ نَا أَُمَراُء یَْسأَلُونَا َحق  لَـیْ قَاَمْت عَ 

َ ْنـهُ عَ  َ ْنـهُ فَأَْعَرَض عَ  لَـهُ ، ثُم  َسأ  بَـهُ الث اِلثَِة فََجذَ  فِـيِة أَْو نِـیَ الث ا فِـي لَـهُ ، ثُم  َسأ

لُوا م ِ ـَما حُ  لَـْیـِهـمْ اْسَمعُوا َوأَِطیعُوا، فَإِن َما عَ »األَْشعَُث ْبُن قَْیٍس، َوقَاَل: 

 .(3)أخرجه مسلم .«لتُـمْ م ِ ـْم َما حُ كُ لَـیْ َوعَ 

 لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند ظهور الفتن وفي كل حال: -8

َكاَن الن اُس یَْسأَلُوَن َرُسوَل هللا قاَل:  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ اِن الیَـمَ ُحذَْیفَةَ ْبَن َعْن  -1

َ ْیـرِ خَ الَعِن ملسو هيلع هللا ىلص  ، مَ  لُـهُ ، َوُكْنُت أَْسأ ُت: یَا ل، فَقُ نِـيةَ أَْن یُْدِركَ َخافَ ـَعِن الش ر 

، فََجاَءنَا هللا ِلـی  َجاهِ  فِـيَرُسوَل هللا إن ا ُكن ا  بَْعدَ  لفَـهَ ، ْیـرِ خَ الذَا بِـهَ ٍة َوَشر ِ

؟ قَاَل:  ْیـرِ خَ الَهذَا  ؟ قَاَل: ْیـرٍ بَْعدَ ذَِلَك الش ر  ِمْن خَ  لُت: هَ لفَقُ « نَعَمْ »َشر 

، تِـيُسن   ْیـرِ قَْوٌم یَْستَن وَن بِغَ »؟ قَاَل: نُـهُ ُت: َوَما دَخَ لقُ « ِه دََخنٌ فِـینَعَْم، وَ »

بَْعدَ ذَِلَك  لُت: هَ ل، فَقُ «َوتُْنِكرُ  ْنـُهـمْ ، تَْعِرُف مِ یِـيَهـدْ  ْیـرِ وَن بِغَ یَـْهـدُ وَ 

ا لَـْیـهَ إ بَـُهـمْ أَْبَواِب َجَهن َم، َمْن أََجا لَـىنَعَْم، دَُعاةٌ عَ »ِمْن َشَر؟ قَاَل:  ْیـرِ خَ ال

                                                 

 ، واللفظ له. (1849ومسلم برقم )، (3792أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)

 . (1849, ومسلم برقم )، واللفظ له(7053أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (2)

 . (1846برقم )أخرجه مسلم  (3)
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دَتِنَا، لنَعَْم، قَْوٌم ِمْن جِ »لَنَا، قَاَل:  ْفـُهـمْ ِص  ٬ُت: یَا َرُسوَل ال، فَقُ «َهافِـیقَذَفُوهُ 

 َ ذَِلَك؟ قَاَل:  نِـيى إْن أَْدَركَ تَـرَ فََما  ٬قُلُت: یَا َرُسوَل ا« تِنَاِسنَ لَویَتََكل ُموَن بِأ

اَعةٌ َوالَ َجـمَ  لَـُهـمْ تَُكْن  لَـمْ ُت: فَإْن لفَقُ « ـمْ هُ یَن َوإَمامَ ِلـمِ ُمسْ الاَعةَ َجـمَ َزُم لتَ »

هَ ِفَرَق كُ الَك لتِ  لفَاْعتَزِ »إَِماٌم؟ قَاَل:   ْن تَعَض  َعلَـى أَْصِل َشَجَرةٍ ا، َولَْو أَ لـ 

 .(1)متفق علیه .«ذَِلكَ  لَـىَوأَْنَت عَ  الَمْوتُ َحت ى یُْدِرَكَك 

َمْن َخَرَج ِمَن »أَن هُ قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َعِن الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  أَبِـي ُهَرْیـَرةَ  َوَعنْ  -2

َت تَـحْ ةً، َوَمْن قَاتََل ِلـی  اَعةَ، فََماَت، َماَت ِمیتَةً َجاهِ الَجـمَ الط اَعِة، َوفَاَرَق 

، َعَصبٍَة، أَْو یَْنُصُر َعَصبَةً  لَـىی ٍة، یَْغَضُب ِلعََصبٍَة، أَْو یَْدُعو إَرایٍَة ُعم ِ 

َها َوفَاِجَرَها، َوالَ تِـيأُم   اِهِلـی ةً، َوَمْن َخَرَج َعلَـىفَقُتَِل، فَِقتْلَةٌ جَ  ، یَْضِرُب بَر 

َس ِمن ي َولَْسُت لَـیْ هُ، فَ ْهـدَ عَ  ْهـدٍ ِلِذي عَ  ِفـيا، َوالَ یَ نِـهَ اَش ِمْن ُمْؤمِ تَـحَ یَ 

 .(2)أخرجه مسلم .«ْنـهُ مِ 

 وترك قتالهم ما صلوا: ،لف الشرعاإلنكار على األمراء فيما يخا -9

َستَُكوُن أَُمَراُء، »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوَل ا أَن  َرِضَي هللاُ َعْنـَها ةَ لَـمَ َعْن أُم  سَ 

، َولَِكْن َمْن َرِضَي ِلـمَ فَتَْعِرفُوَن َوتُْنِكُروَن، فََمْن َعَرَف بَِرىَء، َوَمْن أَْنَكَر سَ 

 .(3)أخرجه مسلم .«الَ، َما َصل ْوا»؟ قَاَل: ُهـمْ لُـقَالُوا: أَفاَلَ نُقَاتِ « َوتَابَعَ 

تهم أمام الناس، بل يناصحهم راعدم الخروج عليهم، وعدم كشف عو -10

لما  ؛نحوهاهير بهم على المنابر وفي الصحف وسراً، وال يجوز التش

 في ذلك من الفتنة: 

                                                 

 ، واللفظ له. (1847سلم برقم )وم، (3606أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)

 . (1848برقم )أخرجه مسلم  (2)

 . (1854برقم ) أخرجه مسلم (3)
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 .  [ 10]البروج:  (  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ)قال هللا تعالى:   -1

 َمْن أَتَاُكمْ »یَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص هللا قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْرفََجةَ َوَعْن  -2

َق یُـرِ َرُجٍل َواِحٍد،  لَـىَ یٌع، عَ َجـمِ َوأَْمُرُكْم  یدُ أَْن یَُشق  َعَصاُكْم، أَْو یُفَر 

 .(1)أخرجه مسلم  .«اَعتَُكْم، فَاْقتُلُوهُ َجـمَ 

حتى ينتهي أجله، أو يفقد قدرته  لإلمامة ي الحكم مدة صالحيتهالبقاء ف -11

 ق والنفاق: ل  وطاقته، ليأمن المِّ 

رضي هللا إلى أن مات، وبقي خلفاؤه الراشدون  ملسو هيلع هللا ىلص ٬كما بقي رسول ا

 إلى أن ماتوا. عنهم 

  :عقوبة طاعة الخلفاء في المعصية 

ما یأمرونهم به إذا أطاع الناس حكامهم فیما یبتدعون لهم من البدع، أو فی

من المعاصي، خوفاً على ذهاب دنیاهم ومصالحهم، أخرج هللا من قلوبهم 

 اإلیمان، وأسكنها الرعب، وأورثهم الفقر وشدة األحوال.

ً وإیماناً، وطمأنینة  فإن تابوا ورجعوا إلى ربهم بد ل هللا أحوالهم أمنا

 وسعادة وغنى.

  (ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ں ں ڻ ڻگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )قال هللا تعالى:  -1

 [. 9-8الطالق: ]

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )وقال هللا تعالى:  -2

 [. 54األنعام: ]  (  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 [. 32آل عمران: ]  (   ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)وقـال هللا تعـالـــــــى:  -3

                                                 

 .(1852برقم )أخرجه مسلم  (1)
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  اإلمام أهل المعاصي: حكم هجر 

، وذلك یختلف مسؤول عن رعیته، وله تأدیبهم بما یُصلحهماإلمام 

 الجهلصیة، وباختالف اإلیمان والعلم، ولمعباختالف المعاصي وا

 واإلصرار.والنسیان 

 قال: -ْعٍب ِمْن بَنِـیِه ِحیَن َعِميَ َوَكاَن قَائِدَ كَ - ْبَن َكْعِب ْبِن َماِلكٍ  ٬َعْبدَاَعْن 

َغْزَوِة  فِـي ملسو هيلع هللا ىلص ٬ل َف َعْن َرُسوِل اتَـخَ ا لَـم  ل: َسِمْعُت َكْعَب ْبَن َماِلٍك قا

یَن َعْن َكالِمنَا، فَلَبِثْنَا ِلـمِ ُمسْ ال ملسو هيلع هللا ىلص ٬ى َرُسوُل انَـهَ تَبُوَك، فَذََكَر َحِدیثَهُ، وَ 

 .(1)متفق علیه .نَالَـیْ عَ  ٬بِتَْوبَِة ا ملسو هيلع هللا ىلص ٬لَةً، َوآذََن َرُسوُل الَـیْ ِسیَن َخـمْ ذَِلَك  لَـىعَ 

 هين: حكم ذي الوج 

ال یجوز ألحد أن یثني على الحاكم في مجلسه، وإذا خرج سبه، فهذا 

 نفاق، وشر الناس ذو الوجهین.

هُ أ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْیـَرةَ  -1 إِن  َشر  »یَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمَع َرُسوَل ا نـ 

ْ الالن اِس ذُو   .(2)متفق علیه .«َهُؤالِء بَِوْجهٍ َهُؤالِء بَِوْجٍه وَ  تِـيَوْجَهْیِن، ال ِذي یَأ

ِد بِن  -2 أُنَاٌس الْبِن ُعَمَر: إِن ا  : قالَ قالَ  ْبِن ُعَمرَ  ٬ْبِن َعْبِدا َزْیدِ َوَعْن ُمـَحـم 

مُ ِخالَف َما نَتَكَ  لَـُهـمْ َطانِنَا، فَنَقُوُل لسُ  لَـىنَْدُخُل عَ  ، ِهـمْ إِذَا َخَرْجنَا ِمْن ِعْندِ  لـ 

 .(3)أخرجه البخاري .دَُّها نِفَاقًاقال: ُكن ا نَعُ 

                                                 

 . (2796, ومسلم برقم )، واللفظ له(7225أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)

 . (2526, ومسلم برقم )، واللفظ له(7179أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (2)

 . (7178برقم )أخرجه البخاري  (3)
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