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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 : عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم   أما بعداحلمد هللا وحده والصالة
فهم سلف هذه  بملسو هيلع هللا ىلصتاب اهللا, وسنة رسوله فإن منهج أهل السنة واجلامعة مأخوذ من ك

األمة من الصحابة والتابعني هلم بإحسان, وذلك يف مجيع أمـور الـدين سـواء مـسائل 
أو مصطلح احلديث, أو أصول الفقـه, أو غريهـا مـن االعتقاد, أو احلديث, أو الفقه, 

 .املسائل
نهم الـذي واشرتاط فهم سلف األمة مهم غاية األمهية, إذ كيف يكـون ديـن غـري ديـ

الطريـق احلـق, طريقتهم هي ً, وساروا عليه جيال بعد جيل, وملسو هيلع هللا ىلصأخذوه من الرسول 
 للحق بال تعب وعناء وضياع لألعـامر واألوقـات, وهـي الـصالح  هباوالتي يتوصل

 النكبـات والرزايـا, قـال َّا املنهج ضاعت األمة وحلت هبـاك هذِرُواالستقامة, فمتى ت
 . األمة إال بام صلح به أوهلالن يصلح آخر هذه: اإلمام مالك

َّاألخذ بالكتاب والسنة دون الرجوع لفهم سلف األمة كل يدعيه, فـال واالقتصار عىل  ٌ
فهمـوا  ف, بالكتاب والـسنةأحد ينسب نفسه ملخالفتهام, فلذا احتج صنوف أهل البدع

و  كـام حيلـا ما يليق ببدعتهم, وما يوافق هواهم, فلووا أعناق النصوص, وأولوههاممن
 .فهم سلف األمة ملا حصل هلم ما يريدون من الباطلب أخذواهلم, ولكن لو 
 فهمـه ملسو هيلع هللا ىلصبدراسة حديث من أحاديـث املـصطفى   أحد مشاخيي الفضالءولقد كلفني

 . عىل خالف فهم السلف الصالح ومن تأثر هبمبعض أهل البدع



 ٣

ً اخلوارج, ومن تأثر هبم فهام خمالفا ملـنهج أهـل الـه من فهمٌ حديثوهو  ,سنة واجلامعـةً
 وفهمهـم,  وال شك يف بطالن استدالهلمحتى راج ذلك عىل بعض من ينتسب للعلم,

 .بل احلديث نفسه يرد بدعتهم, وفهمهم الرديء
الباطـل, فهمهم فذكرت احلديث برواياته من الصحيحني, ثم وجه استدالهلم, ثم رد 

 بيـان وجـه تقريـرات أهـل العلـم يفب ًمستـشهداثم ذكرت الفهم الصحيح للحديث 
 ألولئـك َّرد العالمة حممد العثيمـني عـىل الفهـم الـسقيم, ثم ذكرت االستدالل احلق

 .املخالفني



 ٤

אW 
 :قال اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري رمحه اهللا

ًعن عيل ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم بعـث جيـشا وأمـر علـيهم رجـال َ َُّ َ ْ َ َ ََ َ َّ َ ًَ ٍّ ِ َ 
ُفأوقد نارا وقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنـام فررنـا منهـا فـذكروا  ْ َ ُ َ ًَ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ ََ ُ َُ َُ َُ ُ ْ َْ َ َ

َللنَّبي صىل اهللا عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها ُ َُّ ْ َ ُ َْ َ ََ ِِّ ِ ُلو دخلوها مل يزالـ( :ِِ َُ َ ََ وا فيهـا َ
َإىل يوم القيامة َ ْ َِ ْ ْ وقال لآل,)ِ ِخرينِ َال طاعة يف املعصية( :َ ِإنام الطاعة يف املعروف ,ََ ُ ْ ََْ ُ َّ ( )١(. 
ًعن عيل أن رسول اهللاَِّ صىل اهللا عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجال : ولفظ مسلم َ َُّ َ ْ َ َ ََ َ َّ ُ ََ ًَ َ ٍّ ِ َ

ًفأوقد نارا وقال َ َ َ َْ َ ادخلوها:َ ُ ُ َ فأراد ناس أن يدخلوها.ْ ُ ُ ْ ََ ٌ َْ ََ َ َ وقال اآلخ.َ َ إنا قد فررنا منها:ُرونْ َّْ َ َ ِ. 
َفذكر ذلك لرسول اهللاَِّ صىل اهللا عليـه وسـلم فقـال للـذين أرادوا أن يـدخلوها ُ َُّ ْ َ ُ َْ ُ ََ ََ ُ َ َِ ِ ِ لـو ( :ِِ

ُدخلتموها مل تزال َْ َ َُ ُ َ َوا فيها إىل يوم القيامةَ َ ْ َِ ْ َ وقال لآلخرين قوال حسنًا,)ِ َ ْ ًَ َ ِْ َ َال طاعـة ( : وقال,ِ ََ
ِيف معصية  َ ِْ ُإنام الطاعة يف املعروف ,اهللاَ ْ ََْ ُ َّ.( 
ٍّعـن عـيل قـال:  آخر ملسلمٍويف لفظ ِ ً بعـث رسـول اهللاَِّ صـىل اهللا عليـه وسـلم رسيـة :َ ََّ َ َِ َ

َواستعمل عليهم  َ ْْ َرجال من األنصارََ ُْ َ ْ ً ُ وأمرهم أن يـسمعوا لـه ويطيعـوا,َ ُ َ ُ َ َِ َ ْ ْ َ َْ َ ُ فأغـضبوه يف ,َُ ُ َ ْ َ َ
ٍيشء ْ ُ امجعوا يل: فقال,َ َ ً حطباْ ُ فجمعوا له,ََ ََ َّ ثم قال,َ ً أوقدوا نارا:ُ َ ُ ِ ْ ُ فأوقـدوا,َ َ َْ َّ ثـم قـال,َ ْ أمل :ُ َ َ

ُيأمركم رسول اهللاَِّ صىل اهللا عليـه وسـلم أن تـسمعوا يل وتطيعـوا َ ُ َِ ُ ََ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ بـىل: قـالوا?ْ  : قـال.َ
َفادخلوها ُ ُ ْ ٍ فنَظر بعضهم إىل بعض: قال,َ ْ َ ُ ْ َْ َُ َ ُ فقالوا,َ َ ْ إنام فرر:َ َ  صىل اهللا عليه اهللاَنا إىل رسول َ

َ فكانوا كذلك.ِوسلم من النَّار ِ َ ََ ُ ُ وسكن غضبه,َ ُ َ ََ َ َ ُ وطفئت النَّار,َ ِ َِ ُ ُ فلام رجعوا ذكروا ذلـك ,َ ََ َ ُ َ
ِّللنَّبي صـىل اهللا عليـه وسـلم فقـال ِ ُلـو دخلوهـا مـا خرجـوا منهـا( :ِ ََ َ ََ ُإنـام الطاعـة يف  ,ُ َ َّ

ُاملعروف ْ َْ.( 

                                                 

 ).١٨٤٠(, ومسلم يف صحيحه برقم )٧٢٥٧, ٧١٤٥, ٤٣٤٠(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم   )١(



 ٥

אW فـاملعروف مـا أمـرت بـه ): إنام الطاعـة يف املعـروف: (استدلوا بلفظ
َّ وبعضهم أدخل املباح لكـن فـرق , من الواجب, واملستحب فقط دون غريمهاالرشيعة

الثـاين, وبعـضهم , وما ليس كذلك فيطـاع يف األول دون ما كان فيه مصلحة عامةبني 
 .)١(ندليل وال برهابال  عكس, وكل ذلك

אאאW 
 :وهذا االستدالل, والفهم من احلديث استدالل وفهم باطل من عدة وجوه

ــظ احلــديث −١ ــه للف ــه: خمالفت ــصية اهللا( :فقول ــة يف مع ِال طاع َِ َْ ََ ــام,َ ــة يف  إن ُ الطاع َ َّ
ُاملعروف ْ  كـل طاعـة مـا عـدا نكـرة يف سـياق النهـي فـتعم) طاعة: (, فكلمة)َْ
كل أمر يأمر بـه ويل األمـر واجـب ل عىل أن َّ, فد)معصية اهللا: ( وهو,املستثنى

 مؤكـدة) إنـام الطاعـة يف املعـروف: (املعـصية, فاجلملـة الثانيـةالتنفيذ ما عدا 
, يف اجلملــة الثانيــة) املعــروف: (َّ, واجلملــة األوىل بينــة معنــىللجملــة األوىل

 .َّفاملعروف هنا يف مقابل املعصية, فدل عىل أنه كل أمر ما عدا املعصية
متقرر عند الصحابة الذين جاء بـسببهم ذكـر  حيث إنه ألول احلديث, فتهخمال −٢

ُ امجعـوا يل :فقال تأمر عليهم, فلذا أمرهم قائدهم, ناحلديث وجوب الطاعة مل َ ْ
ًحطبا ُ فجمعوا له,ََ ََ َّ ثم قال,َ ً أوقدوا نارا:ُ َ ُ ِ ْ ُ فأوقدوا,َ َ َْ َّ ثم قال,َ ْ أمل يـأمركم رسـول :ُ ْ ُُ ْ َ ْ َ َ

ُ عليه وسلم أن تسمعوا يل وتطيعوااهللاَِّ صىل اهللا َ ُِ ُ ََ ْ ْ َ بىل: قالوا?َ َ فادخلوهـا: قـال.َ ُ ُ ْ َ, 
ٍ فنَظر بعضهم إىل بعض:قال ْ َ ُ ْ َْ َُ َ ُ فقالوا,َ َ َ إنام فررنـا إىل رسـول :َ ْ َ  صـىل اهللا عليـه اهللاَ

                                                 

اململكة (ان ظهور التكفري والتفجري يف بالد التوحيد والسنة َّانترش هذا يف أوساط بعض الشباب إب  )١(
 .آمني. روه, وأدام عليها نعمة التوحيد والسنةحفظها اهللا من كل سوء ومك) العربية السعودية
 هلؤالء الشباب بعض ضعيفي العلم ممن دأهبم احلامسة املفرطة, اخللية من  الباطلَّ        وقد حسن هذا

 . من شتى الصنوف الضالةِّ املوحدةالعلم الرشعي املؤصل, وبارك هلم فيه أعداء هذه الدولة



 ٦

فقد سمعوا له وأطـاعوا يف مجعهـم احلطـب, وإرضام النـار, . ِوسلم من النَّار
اعة له, لكن توقفوا يف السمع والطاعة يف املعـصية, وهـو وأقروا بالسمع والط

َّ, فدل عـىل أن دخول النار, مع أن بعضهم أراد دخوهلا لوال تنبيه بقية إخواهنم
ًالسمع والطاعة يف كل ما يأمر به ما مل يكن معـصية, ولـيس مقتـرصا عـىل مـا 

 .أمرت به الرشيعة فقط
 يف بيان عدم الـسمع ملسو هيلع هللا ىلص النبي  منخمالفته لسبب ورود احلديث, فقد ورد لفظه −٣

َّ, فـدل عـىل أن املعـروف هـو املقابـل والطاعة يف املعصية, وهي دخول النـار
 .للمعصية التي جاء النهي عن السمع والطاعة لإلمام فيها

 عـدا املعـصية, جوب السمع والطاعة لـوالة األمـرخمالفته لألدلة الواردة يف و −٤
ة يف املعـصية, ومل يـأت ولـو يف فكلها اقترصت عىل النهي عن السمع والطاعـ

 .دليل واحد إخراج غري املعصية كاملباح
m  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç : قوله تعاىل: ومن األدلة عىل ذلك

  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ
   å  ä  ãl ]٥٩: النساء[ . 

ِعن عبادة بن الوليد بو ِ َ َ َْ َ َن عبادةُ َ َ ِ عن جده قال, عن أبيه,ُ ِّ َ بايعنَا رسول اهللاَِّ صىل اهللا عليه :َ ُ َ ْ َ َ
ْمع والطاعة يف العرسَّوسلم عىل الس ُْ َْ ِ َ َّ ْ واليرس,ِ ُ َ واملنْـشط,َْ َْ َ واملكـره,َ ْ َْ ْ وعـىل أثـرة علينَـا,َ ََ َ ٍَ َ َ َ َ, 

ُوعىل أن ال ننَازع األمر أهله َ ََ ْ َ ََ ْ َ ْ َِ ُ ْ َ ُ وعىل أن نقـ,َ َْ َ َ َ َول بـاحلق أيـنَام كنـاَ َْ َ ِّ ْ َ ال نخـ,َِ َ َاف يف اهللاَِّ لومـة َ َ ْ َ ُ
ِالئم َ()١(. 
َعن جنَادة بن أيب أمية قاليف رواية و َّ َ َُ ُ ٌ دخلنَا عـىل عبـادة بـن الـصامت وهـو مـريض:َ ُِ َ ِ ِ َّ َ َ ََ ْ َ, 

ْفقلنَا ُ ْ حدثنَا :َ ِّ َأصلحك اهللاـ َ َ َْ ٍ بحديث ـَ ِ َ ِ ينْفع اهللا به ـِ ِ ُ ُ سـمعته  ـََ َْ ِ  صـىل اهللا مـن رسـول اهللاَ
                                                 

 ).٤١) (١٧٠٩(, ومسلم يف صحيحه برقم )٧١٩٩(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم   )١(



 ٧

ُ دعانا رسول اهللاَِّ صىل اهللا عليه وسلم فبايعنَاه:عليه وسلم فقال ْ َ َ ََ َ ْ فكان فيام أخـذ علينَـا ,َ َ َ َ َ ََ َ َ ِ َ
ِأن بايعنَا عىل السمع والطاعة يف منْشطنَا َِ َِ ْ ََّ َّ َْ َ َ َ ِ ومكرهنَا,َ َ َْ َ وعرسنا,َ ِ ْ ُ َ ويرسنا,َ ِ ْ ُ ْ وأثرة علينَا,َ ََ َ ٍ َ َ ْ وأن ,َ َ َ

ُال ننَازع األمر أهله ََ ْ َ َ ْ َ ْ َِ ٌإال أن تروا كفرا بواحا عنْدكم من اهللاَِّ فيه برهان( : قال,ُ ْ َْ ْ ْ ً َُ ً َ َ ُْ َُ َِ َ( )١(. 
ُ عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم أنـه قـال,بن عمراعن و َّ ُعـىل املـرء املـسلم الـسمع ( :َ ْ َّ ْ ِْ ِ ُْ َِْ

ْوالطاعة فيام أحب وكره إال أن يؤ َُ َ َ َّ َ َْ ُ ََّ َِ َ َ ٍمر بمعصيةِ َ ِْ َ َ َ فإن أمر بم,َِ َِ ِ ُ ْ َعصية فال سمع وال طاعةَِ َ َ َ ْْ َ ٍ ِ(  )٢(. 
َعن أيب هريرة قالو َ َْ َعليك الـسمع والطاعـة يف ( : قال رسول اهللاَِّ صىل اهللا عليه وسلم:ُ ََّ ََ َ ْْ َّ َ َ

َعرسك ِ ْ َ ويرسك,ُ ِ ْ ُ َ ومنْشطك,َ ِ َ َ َمكرهكَ و,َ ِ َ ْ وأثرة عليك,َْ ََ َ ٍ َ َ َ( )٣(. 
َعن علقو ْ ِّمة بن وائل احلرضميَ َ َِ َِ ْ ْ ٍ َ َ سأل سلمة بن يزيد اجلعفـي رسـول اهللاَِّ : عن أبيه قال,َ ْ َ َُ َ ُّ ُ َ َ َِ ْ ََ ِ ُ َ

َّ يا نبي :صىل اهللا عليه وسلم فقال ِ ْ أرأيت إن قامـت علينَـا اهللا,َ َْ َ ْ ََ ََ َ ُأمـراء يـسألونا حقهـمَ َ ََّ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ, 
َّويمنَعونا حقنَا َ ُ َ ََ َ فام تأمرنا,ْ َُ ُ ْ فأع?ْ َ َرض عنهَ ُ ثم سأله,َ َ َ َ َّ َ فأعرض عنه,ُ َْ َ ِ ثم سأله يف الثانية,َ َِ َُّ َُ َ َ  أو ,َّ

ِيف الثالثة َِ ٍ فجذبه األشعث بن قيس,َّ ْ َ ُ َ ََ ُ َ َْ َ ُ اسمعوا وأطيعوا: وقال,ْ َ ُِ َ َ ُ فإنام علـيهم مـا محلـوا,ْ ِّ ُ َ َّ ِ َ, 
ْوعليكم ما محلتم ُْ ْ َِّ ُ َُ ْ َ)٤(. 

ٍعن أيب سالم قالو َّ ُ قال حذيفة:َ َ َْ ِ بن اليامنُ َ َ َ يا رسول : قلت:ْ ُ َ إنا كنـا بـرش فجـاء اهللا اهللا,َ َ َ ٍّ َ ِ َّ ِ
ٍبخري ْ َ ُ فنَحن فيه,ِ ْ ٌّ فهل من وراء هذا اخلري رش,َ َ ِ ْ ََ َ َْ ِْ ِّ هل وراء ذلك الرش : قلت,)نعم( : قال?َ َّ َ َ َ
ٌخري ْ ٌّ فهل وراء ذلك اخلري رش: قلت,)نعم( : قال?َ َ ِ ْ َ ََ َ َْ ْ ْ كيـ: قلت,)نعم( : قال?َ  : قـال?َفَ

َيكون بعدي أئمة ال هيتدون هبداي( ْ َ ََ ُ َُ َ َِّ َ ٌ ُْ َ ِ َِ ِ وال يستنُّون بسنَّتي,ُ ُ ِْ َ َ ْ وسيقوم فيهم رجال قلـوهبم ,َ ُ ُ ْ ُ َُ ٌُ َُ َ َِ ِ ِ

                                                 

 ).٤٢) (١٧٠٩(, ومسلم يف صحيحه برقم )٧٠٥٥(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم   )١(
 ).١٨٣٩(, ومسلم يف صحيحه برقم )٧١٤٤, ٢٩٥٥(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم   )٢(
 ).١٨٣٦(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم   )٣(
 ).١٨٤٦(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم   )٤(



 ٨

ٍقلوب الشياطني يف جثامن إنس ْ ِ ِ َ ْ ُُ َ ُِ ِ َّ َيـف أصـنَع يـا رسـول َ ك: قلت: قال,)ُ ُ َ ُ ْ َْ ُ إن أدركـت اهللاَ ْ َ ْ َ
ُتسمع وت( : قال?ذلك ََ ُ َ ِطيع لألمريْ ِ ِ َِ ْ َ وإن رضب ظهرك,ُ ُ ْ َ ََ ِْ ُ ُ وأ,ِ َخذ مالكَ ُ َ َ ِ فاسمع وأطع,ِ َ َ ْ َ ْ َ()١(. 

ِعبد الرمحن بن يزيد بن جابروعن  َ ََ َ أخربين موىل بني فزارة,ِ َ َ َ ِ ُ وهو رزيق بـن حيـان أنـه ,َ َّ َ َّْ َ َ ُ َ ُ
َسمع مسلم بن قرظة  َ ََ َ ْ ِّبن عم عوف بن مالك األشجعي يقولاُِ َ ِِّ ٍ ِ َِ ْْ َ ْ َ ٍ سمعت عوف بن مالك :َ ِ َ َ ْ َ

َّاألشجعي يقول ِ َ ْ َ َ سمعت رسول اهللاَِّ صىل اهللا عليه وسلم يقول:ْ ُ َخيار أئمتكم الـذين ( :َ َِ ِ ِ َِّ ْ َّ ُُ َ
ْحتبوهنم وحيبونكم ْ َُ َ ُّ َ ُِّ ُِ ُ ْ وتصلون عليهم ويصلون عليكم,ُ ُ ْ َ ُ َ َ ََ ُّ َُّ َ َ ْ ورشار أئمتكم الذين تبغضوهنم ,ُ َ ْ َّ ُُ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َّ ُ َ

ُوي ْبغضونكمَ ُ َ ُ ِ ْ وتلعنُوهنم ويلعنُونكم,ْ ْ َُ َ ََ َ َ َ َْ ْ قلنَا: قالوا,)ُْ َ يا رسـول :ُ ُ َ أفـال ننَابـذهم عنْـد اهللا,َ ُِ ْ ُ ُ َ َِ َ
َ ما أقاموا فيكم الصالة,ال( : قال?ذلك َ ََّ ْ ُُ ِ َ ما أقاموا فيكم الصالة, ال,َ َ ََّ ْ ُُ ِ َ أال مـن ويل عليـه ,َ ِ َ

ًوال فرآه يأيت شيئا َِ ْ َ ُ ََ ِ من معصٍ ْ ِية َ ْ فليكره اهللا,َ ََ ْ ْ ِما يأيت من معصية َ َ ْ َِ َ ِ ً وال ينْـزعن يـدا مـن اهللا,ْ َ َّ ََ ِ
ٍطاعة َ ٍ يعني لرزيق ـ فقلت:ِابرَبن جا قال ,)َ ْ ْ ََ ُ ِ َ يـا أبـا  آهللا: حـني حـدثني هبـذا احلـديث ـِ َ

َاملقدام حلدثك هبذا َ َّْ ََ َ ِْ ِ أو سمعت هذا من مسلم بن قرظه يقول,ِ ِ ْ ُ ََ ْ ً سـمعت عوفـا:ِ ْ  : يقـول,َ
َسمعت رسول اهللاَِّ صىل اهللا عليه وسلم ُ ِ فجثا عىل ركبتيه: قال?َ ْ َ ََ ْ ُ َ َ واستقبل القبلة,َ َْ ْ َْ َ َِ َ  : فقال,ْ

ِإي واهللا الذي ال إله إال هو لسمعته من مسلم بن قرظـه ِ ْ ُ َُ ْ َُ ِ َ َ ِ َ سـمعت عـوف بـن : يقـول,َِ ْ َ
ٍمالك ِ َ سمعت رسول اهللا: يقول,َ ُ  .)٢( صىل اهللا عليه وسلمَ
كثرت األدلة الواردة يف السمع والطاعة لويل األمر دليل عىل اختـصاصه بـأمر  −٥

, فلم يبق إال مـا زائد عن السمع والطاعة له فيام أوجبته الرشيعة من الواجبات
 . فوجب السمع والطاعة له فيهمل يأت فيه ترشيع

هـل فهم حمدث, مل يسبقهم فيه إمام من أئمة أ) املعروف: (أن هذا الفهم للفظة −٦
 .ٍالسنة واجلامعة, وهذا وحده كاف يف إسقاطه

                                                 

 ).٥٢) (١٨٤٧(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم   )١(
 ).١٨٥٥(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم   )٢(



 ٩

: خمالفته لفهم العلامء السابقني, فقـد جـاء عـن مجـع مـن أهـل العلـم تفـسري −٧
 بـل بعـضهم حكـى الوارد باحلديث بأنه كـل أمـر عـدا املعـصية,) املعروف(

 . كام سيأيت نقل أقواهلم بإذن اهللاإلمجاع عليه,
אאW به كل أمر يأمر به ويل األمر ما مل يكن معصية,  أن املعروف يف احلديث يراد

وهو الذي قرره أهـل العلـم, ومـن وهذا هو الذي دلت عليه األدلة كام تقدم بعضها, 
 :ما ييلتقريراهتم 

ن طاعته يف كل مـا أمـر مـا مل يكـن إ ف,إمامته الواجب اإلمامن أواتفقوا : قال ابن حزم
 من وأحكام ,وأحكامه , أمر به واجبة وخدمته فيام, والقتال دونه فرض,معصية فرض

 .)١( وعزله من عزل نافذ,ويل نافذة
 هذا يدل عىل أن طاعة الوالة ال جتب إال يف املعروف كاخلروج يف البعث :قال اخلطايبو

إذا أمر به الوالة والنفوذ هلم يف األمور التي هي الطاعات ومصالح للمسلمني فأما ما 
 .)٢(ذلكحرمة وما أشبهه فال طاعة هلم يف كان منها معصية كقتل النفس امل

ال أدري لعلـك  ( :سويد بن غفلـةل  قول عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه اآلجريوذكر
فإن ظلمـك فاصـرب, عبد حبيش جمدع, أن ختلف بعدي, فأطع اإلمام, وإن أمر عليك 

 وطاعـة, دمـي ًسـمعا: دعاك إىل أمر ينقصك يف دنياك, فقـل, وإن وإن حرمك فاصرب
 .)ن دينيدو

 فيام قاله? أيش الذي حيتمل عندك قول عمر ريض اهللا عنه: فإن قال قائل: ثم قال
 أو ,أسـود من أمر عليك مـن عـريب أو غـريه,:  أن نقول− واهللا أعلم −حيتمل : قيل له
لـك, أو رضبـك  ً وإن حرمك حقـافأطعه فيام ليس هللا فيه معصية,,  أو عجمي,أبيض

                                                 

 ).١٢٦ص(مراتب اإلمجاع   )١(
 ).٢/٢٦٦(معامل السنن   )٢(



 ١٠

 أن ختـرج عليـه , فـال حيملـك ذلـك عـىلو أخذ مالكًظلام لك, أو انتهك عرضك, أ
خارجي يقاتلـه, وال حتـرض غـريك عـىل اخلـروج , وال خترج مع بسيفك حتى تقاتله

 ,  منقصة يف دينك من غري هذه اجلهةوقد حيتمل أن يدعوك إىل, عليه, ولكن اصرب عليه
 , أو ذلـكحيتمل أن يأمرك بقتل من ال يستحق القتل, أو بقطع عضو مـن ال يـستحق 

من ال حيل , أو بظلم تأخذ ماله , أو بأخذ مال من ال يستحق أنبرضب ما ال حيل رضبه
 .له وال لك ظلمه, فال يسعك أن تطيعه

; دينـيدمـي دون : آمرك به وإال قتلتك أو رضبتـك فقـللئن مل تفعل ما : فإن قال لك
إنـام (  :ملسو هيلع هللا ىلص ولقولـه, )ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق عـز وجـل (:ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي

 .)١( )الطاعة يف املعروف
 البيان الواضح : وحديث ابن عمر, حديث عيلقال حممد بن جرير يف: وقال ابن بطال

ً معصية خالقـه, سـلطانا كـان ده عن طاعة خملوق يف اهللا عىل لسان رسوله عبايعن هن
ًدا مـن فغري جائز ألحد أن يطيع أح. ًاآلمر بذلك, أو سوقة, أو والدا, أو كائنًا من كان

  قوله صىل اهللا عليه وسـلميففإن ظن ظان أن .  عنه أمر قد صح عنده هنى اهللايفالناس 
 يفوىف قولـه ) حبـيشاسمعوا وأطيعـوا وإن اسـتعمل علـيكم عبـد : ( حديث أنسيف

 معصية حجة ملن أقدم عىل) ًرأ من أمريه شيئا يكرهه فليصربمن : (حديث ابن عباس
الطاعة لوالة األمـر فقـد قد وردت األخبار بالسمع و: الاهللا بأمر سلطان أو غريه, وق

, وهنيـه ًظن خطئا, وذلك أن أخبار رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ال جيـوز أن تتـضاد
, وإنام األخبار الواردة بالسمع والطاعة هلم مـا مل مره ال جيوز أن يتناقض أو يتعارضوأ

                                                 

 ).٣٨٢−١/٣٨١(الرشيعة   )١(



 ١١

ا لـذلك فغـري جـائز ألحـد أن يطيـع ً, فإذا كان خالفرسوله ًيكن خالفا ألمر اهللا وأمر
 .)١(, وبنحو ذلك قال عامة السلف ومعصية رسوله, معصية اهللايفًأحدا 

 وما أباحته الرشيعة فهو املعروف , اهللا عىل ما حيل يف دين اهللاَدُوه: وقال ابن عبدالرب
ملـا و, )ال طاعة إال يف معـروف (:لهالذي أشار إليه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بقو

كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ال يـأمر إال بـاملعروف أطلـق الـسمع والطاعـة يف 
وهلـذا , )نام الطاعـة يف املعـروفإ (: ثم قيد ذلك ملن جاء بعده بأن قال,املنشط واملكره

¿  m  Ä  ÃÂ  Á  À : وجـل قـال اهللا تعـاىليشهد املحكم من كتاب اهللا عـز 

  ÉÈ     Ç  Æ   Ål ]٢( ]٢: املائدة(. 
 ألن ,وال يلزم من طاعة اخلليفة املبايع إال ما كان يف املعـروف: ًوقال ابن عبدالرب أيضا

وأمجع العلامء , )إنام الطاعة يف املعروف( : وقد قال,رسول اهللا مل يكن يأمر إال باملعروف
¿  m  Ä  ÃÂ  Á  À  : عىل أن من أمر بمنكر ال تلزم طاعته قال اهللا عز وجـل

 Ç  Æ   Å  ÉÈ    l ]٣(]٢: املائدة(. 
 , فيام تقدر عليـه: فمعناه) واملكره, واملنشط, واليرس,يف العرس( :وأما قوله: إىل أن قال

 وعىل هذا , ويثقل علينا, وفيام نكرهه, وننشط له, وفيام نحبه, وأيرس بنا,وإن شق علينا
 .)٤(يف ذلكملسو هيلع هللا ىلص  اء حديث ابن عمر عن النبياملعنى ج
 هذا هو االختيار أن يكـون اإلمـام : وهم أهل السنة فقالوا,أهل احلقوأما : إىل أن قال
 فإن مل يكن فالـصرب عـىل طاعـة اجلـائرين مـن األئمـة أوىل مـن ,ً حمسنا,ً عدال,ًفاضال

                                                 

 ).٢١٥−٨/٢١٤(رشح صحيح البخاري البن بطال   )١(
 ).٥/١٥(االستذكار   )٢(
 ).٢٣/٢٧٧(التمهيد   )٣(
 ).٢٣/٢٧٨(مهيد الت  )٤(



 ١٢

 وألن ذلـك , استبدال األمـن بـاخلوف: واخلروج عليه, ألن يف منازعته,اخلروج عليه
 وذلك أعظم من الـصرب , يف األرض والفساد, وشن الغارات,حيمل عىل هراق الدماء

 أن أعظم املكـروهني أوالمهـا : والدين, والعقل, واألصول تشهد, وفسقه,عىل جوره
 , ويقيم احلدود عىل أهل العداء, وجياهد العدو, والعيد, وكل إمام يقيم اجلمعة,بالرتك

 , وتـأمن بـه الـسبل, وتسكن له الـدمهاء,وينصف الناس من مظاملهم بعضهم لبعض
 .)١( أو من املباح,جب طاعته يف كل ما يأمر به من الصالحفوا

مـام واجبـة إال فـيام أن طاعة اإل: وذكر املاوردي الفرق بني اإلمام والباغي عليه ومنها
 .)٢(, وطاعة هذا املتغلب غري واجبة إال فيام يعلم أنه حقيعلم أنه ظلم

 .)٣(ن املنكر املحظورعروف املباح دو طاعة الوالة إنام تلزم يف امل:ًأيضا وقال
نـة ِّوأما طاعة اإلمام فواجبة يف كل ما يأمر به إال أن تكون معصية بي: وقال ابن عبدالرب

 .)٤(خيرج يف رسية عن عسكره إال بإذنه وال , وال ينبغي أن يبارز العدو,ال شك فيها
 .)٥( طاعة اإلمام فيام ليس بمعصية فرض:وقال الكاساين

إنـام تلـزم يف املبـاح دون ذه اآلية دليل عىل أن طاعـة الـوالة ويف ه: وقال ابن اجلوزي
 .)٦(املحظور

 

                                                 

 ).٢٣/٢٧٩(التمهيد   )١(
 ).١٢/٧٧(احلاوي الكبري   )٢(
 ).٥/٥٢٦) (تفسري املاوردي(النكت والعيون   )٣(
 ).٥/١٣٤(االستذكار   )٤(
 ).٧/١٤٠(بدائع الصنائع   )٥(
 ).٨/٢٤٧(زاد املسري   )٦(



 ١٣

جتب طاعة اإلمام يف أمره وهنيه ما مل خيـالف حكـم الـرشع سـواء كـان : وقال النووي
 .)١(ً أو جائراًعادال

ّ; إنـام هـذه للتحقيـق )ّإنـام الطاعـة يف املعـروف: (وقولـه: وقال أبو العباس القرطبـي
مـا لـيس : ويعنى باملعروف هنـا. ّال تكون الطاعة إال يف املعروف: ُه قالَّأن; فكواحلرص

ٍبمنكر, وال معصية, فتدخل فيه الطاعات الواجبة, واملندوب إليهـا, واألمـور اجلـائزة 
ُعته فيه واجبة, وملا حلت خمالفته لصارت طاٍفلو أمر بجائز. ًرشعا ْ َّ فلو أمـر بـام زجـر . َ

ْالرشع عنه زج ٍر تنزيه ال َ ٌحتريم; فهذا مشكلَ ِ ْ ُ ًجواز املخالفـة متـسكا بقولـه: واألظهر. ٍ َّ :
معروف إال بأن خياف عـىل نفـسه منـه, فلـه أن , وهذا ليس ب)إنام الطاعة يف املعروف(

 .)٢(, واهللا أعلميمتثل
 بـل ال , أهنم ال يوجبون طاعة اإلمام يف كل مـا يـأمر بـه:الوجه الثاين: وقال ابن تيمية

 فال جيوزون طاعته يف معـصية اهللا , فيام تسوغ طاعته فيه يف الرشيعةيوجبون طاعته إال
 .)٣(ً عادالًوإن كان إماما

فكيف بقول أئمة السنة املوافـق للكتـاب : وقال ابن تيمية يف معرض رده عىل الرافضة
 دون ما يأمر به من معصية  وهو األمر بطاعة ويل األمر فيام يأمر به من طاعة اهللا,والسنة

 .اهللا
 هل يطاع , واجلاهل, إن الناس قد تنازعوا يف ويل األمر الفاسق: أن يقال:الوجه الثالث

 , أو ال يطـاع يف يشء, وقسمه إذا وافق العـدل, وينفذ حكمه,فيام يأمر به من طاعة اهللا
 , وبني القايض, أو يفرق يف ذلك بني اإلمام األعظم, وقسمه,وال ينفذ يشء من حكمه

                                                 

 ).١٠/٤٧(روضة الطالبني   )١(
 ).٤/٤١(املفهم   )٢(
 ).٣/٣٨٧(منهاج السنة النبوية   )٣(



 ١٤

 , هـو رد مجيـع أمـره: أضعفها عنـد أهـل الـسنة:ىل ثالثة أقوال ع?ونحوه من الفروع
  . وقسمه,وحكمه

 وهو أن يطاع يف طاعة اهللا : وأئمة الفقهاء هو القول األول,وأصحها عند أهل احلديث
 ,ن القـايض اجلاهـلإ حتـى ,ً مطلقـاً وقسمه إذا كان فعله عـدال, وينفذ حكمه,ًمطلقا

 .فقهاءالعدل عىل هذا القول كام هو قول أكثر ال وقسمه ب,والظامل ينفذ حكمه بالعدل
 ألن ذلك ال يمكن عزله إذا , وبني غريه, هو الفرق بني اإلمام األعظم:والقول الثالث

 وهو فرق ,يمكن عزله بدون ذلك  فإنه, بخالف احلاكم ونحوه, وفتنة, إال بقتالَقَسَف
 ومتى كـان الـسعي , بفتنة ال يمكن عزله إال,ه ذو الشوكةَّ فإن احلاكم إذا وال,ضعيف

 ,يف عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه مل جيز اإلتيان بأعظم الفـسادين لـدفع أدنامهـا
 .وكذلك اإلمام األعظم

وهلذا كان املشهور من مذهب أهل السنة أهنم ال يـرون اخلـروج عـىل األئمـة وقتـاهلم 
املستفيـضة عـن  وإن كان فيهم ظلم كام دلت عىل ذلك األحاديث الصحيحة ,بالسيف

 ألن الفساد يف القتال والفتنة أعظـم مـن الفـساد احلاصـل ,النبي صىل اهللا عليه وسلم
 ولعله ال يكـاد , فال يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدنامها, وال فتنة,بظلمهم بدون قتال

ا هـو أعظـم يعرف طائفة خرجت عىل ذي سلطان إال وكان يف خروجها من الفساد مـ
 .)١(همن الفساد الذي أزالت

 ,ومن رأ أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنـة: وقال ابن تيمية
 ,ذ طاعته إنام جتب يف ما مل يعلم املأمور أنـه معـصية بـالنصإفال جتب طاعة اإلمام فيه 

عليـه أن يعـدل عـن  مل جيب , تركه خري من فعلهين علم أن هذا هو قتال الفتنة الذفم

                                                 

 ).٣٩١−٣/٣٩٠(منهاج السنة النبوية   )١(



 ١٥

 وال سيام وقد أمـر اهللا تعـاىل , األمرخاص إىل نص عام مطلق يف طاعة أويلنص معني 
 .)١( التنازع بالرد إىل اهللا والرسولعند

َوسئل رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عل: وقال ابن القيم ِ ُ ِيه وسلم عـن طاعـة االمـري الـذي َ َ مـر أَ
ُصحابه فجمعوا حطبا فأرضموهأ ً َ ُ َُ ََ ْ َ َ َ ً ناراَ ِمرهم بالدخول فيهـاأ و,َ ُ ُّ  عليـه اهللا فقـال صـىل ,ِ

ُلو دخلوها ما خرجوا منها( :وسلم ََ َ ََ ِ إنام الطاعـة يف املعـروف,ُ ُ َْ َْ ُ ََّ ٍ ويف لفـظ,)َّ ْ َال طاعـة ( :َ ََ َ
ِملخلوق يف معصية اخلالق ِ ِ َِ َ ْْ ُ َِ َ ٍ ٍ ويف لفظ,)ْ ْ ِمركم منهم بمعصأمن ( :َ ْ َ ِية ِ ُ فال تطيعوهاهللاَ ُ ِ ُ َ ِفهذه , )َ ِ َ َ
َفتو عامة لكل من أمر َ ََّ ِّ ُ ِ ٌ ََ َ ِه أمري بمعصية ْ َِ ْ ُِ َ ِ ٌ ِ كائنًا من كاناهللاَ َ وال ختصيص فيها ألبتة,َ َّ َ َ َْ َ ِ ْ َ َ)٢(. 

 ألنـه صـىل اهللا عليـه وسـلم ,وفيه أن األمر املطلق ال يعـم األحـوال: وقال ابن حجر
 ويف ,حتى يف حال الغضب فحملوا ذلك عىل عموم األحوال ,أمرهم أن يطيعوا األمري

 هلم صىل اهللا عليه وسلم أن األمر بطاعته مقصور عىل ما كان َّ فبني,حال األمر باملعصية
 .)٣(منه يف غري معصية

إجابة قول األمري, إذ طاعة أوامـرهم واجبـة مـا مل : , أي)السمع: (قوله: وقال العيني
 .)٤(َّ وإال فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق,يأمر بمعصية
ىل  وفيه أن األمر املطلق خيص بام كان منه يف غري معـصية فـافهم واهللا تعـا:وقال العيني

 .)٥(أعلم
 

                                                 

)١(   جمموع الفتاو)٤/٤٤٣.( 
 ).٤/٤٠٠(إعالم املوقعني   )٢(
 ).٨/٦٠(فتح الباري   )٣(
  ).١٤/٢٢١(عمدة القاري   )٤(
  ).١٧/٣١٥(عمدة القاري   )٥(



 ١٦

 إذ ال طاعـة ,ويطاع فيه ذو األمر بأن يفعل ما أمر به إذا مل يكن معـصية: وقال الزرقاين
 .)١(فيها إنام الطاعة يف املعروف

 واملـراد ,ال يف املنكـر)  املعروفإنام الطاعة يف( : حممد شمس احلق العظيم آباديوقال
 هـذا تقييـد ملـا أطلـق يف األحاديـث ,باملعروف ما كان من األمور املعروفة يف الـرشع

 .)٢(ضية بطاعة أويل األمر عىل العموماملطلقة القا
: هذا احلـديث: وقال الشيخ عبدالرمحن ابن سعدي يف رشح حديث عيل ريض اهللا عنه

فإن الشارع أمـر . لوالة, والوالدين, والزوج, وغريهمقيد يف كل من جتب طاعته من ا
 .بطاعة هؤالء

 الناس يف كثري مما َّفإن الشارع رد.  وكلها باملعروف,وكل منهم طاعته فيام يناسب حاله
فكذلك طاعـة . أمرهم به إىل العرف والعادة, كالرب والصلة, والعدل واإلحسان العام

 .من جتب طاعته
فـال :  وأن من أمر منهم بمعصية اهللا بفعل حمرم, أو ترك واجـبوكلها تقيد هبذا القيد,

طاعة ملخلوق يف معصية اهللا, فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو رضبه, أو أخذ مالـه, أو 
وتقـدم فال طاعـة هلـم, : برتك حج واجب, أو عبادة واجبة, أو بقطيعة من جتب صلته

 .طاعة اهللا عىل طاعة اخللق
نه إذا تعارضت طاعة هؤالء الواجبة, ونافلـة مـن النوافـل, ويفهم من هذا احلديث, أ

فإن طاعتهم تقدم; ألن ترك النفل ليس بمعصية, فإذا هنى زوجته عن صيام النفـل, أو 
حج النفل, أو أمر الوايل بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مـستحب, وجـب تقـديم 

 .الواجب

                                                 

 ).٣/٦٠(رشح الزرقاين   )١(
 ).٧/٢٠٨(عون املعبود   )٢(



 ١٧

 كام أنـه يتنـاول مـا ذكرنـا, فإنـه "روفإنام الطاعة يف املع": وقوله صىل اهللا عليه وسلم
 .)١(ًيتناول أيضا تعليق ذلك بالقدرة واالستطاعة, كام تعلق الواجبات بأصل الرشع

والواجـب , األمـراء والعلـامء: ويل األمر هموأ: وقال سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز
 مل جتـب  فـإذا خـالف الـرشع مـا أمـروا بـه,طاعتهم فيام يأمرون به ما مل خيالف الرشع

, »إنام الطاعـة يف املعـروف «: لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم؛طاعتهم يف ذلك اليشء
 .)٢(»ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق«: وقوله عليه الصالة والسالم

 .)٣(الذي ليس بمنكر:  أي»إنام الطاعة يف املعروف«: وقال ابن عثيمني
 

                                                 

 .)٥٦(, احلديث رقم هبجة قلوب األبرار  )١(
 ).٧٤−١٠/٧٣(جمموع فتاو ابن باز   )٢(
 ).٨/٢٠(الرشح املمتع عىل زاد املستقنع   )٣(



 ١٨

אאאאאW 
 :َّوقد رد العالمة حممد العثيمني عىل هذا الفهم السقيم يف عدة مواطن, ومن ذلك

 والـسمع والطاعـة وإن تـأمر ,أوصـيكم بتقـو اهللا(: قال صىل اهللا عليه وسـلم: قال
 . لويل األمر: السمع والطاعة يعني,)عليكم عبد حبيش

 أو ,رئيس األعـىل يف الدولـة سواء كانت إمرته عامة كـال:وإن تأمر عليكم عبد حبيش
وإن ( : وقد أخطـأ مـن ظـن أن قولـه, وما أشبه ذلك, أو أمري قبيلة,خاصة كأمري بلدة

 أن املراد هبم األمراء الذين دون الويل األعظم الـذي يـسميه ):تأمر عليكم عبد حبيش
 وهـى اإلمامـة , ألن اإلمارة يف الرشع تشمل اإلمارة العظمـى,الفقهاء اإلمام األعظم

 ودليـل هـذا أن , ومـا أشـبه ذلـك, والقبائـل, واملقاطعات,وما دوهنا كإمارة البلدان
 , أمري املـؤمنني: عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه كانوا يسمون اخلليفةاملسلمني منذ توىل
 , الـسلطان األعظـمه ألنـ;ً إمامـاً ثم يـسمى أيـضا, وهذا ال شك فيه,ًفيجعلونه أمريا
 . أمري املؤمنني:عليه الصحابة أهنم يسمونه لكن الذي ,ًويسمى سلطانا

 لو كان مـن , حتى ولو مل يكن من العرب: يعني)وإن تأمر عليكم عبد حبيش( :وقوله
 ,ً ألنه صار أمريا; فإن الواجب السمع والطاعة له, وجعل اهللا له السلطة,احلبشة وتوىل

 وكـل , اآلخـر كل يعتدي عىل,ولو قلنا بعدم السمع والطاعة له ألصبح الناس فوىض
 .يضيع حقوق اآلخرين

ده به النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم َّ هذا اإلطالق مقيد بام قي):السمع والطاعة(: وقوله
 وأمـا مـا ,ه الـرشعِّرِقـُ فـيام ي: يعني, ثالث مرات)إنام الطاعة يف املعروف( :حيث قال

 أو ,ري العـام أو األمـ, أو األم, حتـى لـو كـان األب,ينكره الرشع فال طاعة ألحد فيه
 ال سمع وال : قلنا, لو أمر ويل األمر بأن ال يصيل اجلنودً فمثال, فإنه ال طاعة له,اخلاص
 أنـت أول مـن ,ً وعليك أنت أيـضا, فرضها اهللا عىل العباد, ألن الصالة فريضة;طاعة



 ١٩

 لو أمرهم بيشء حمـرم , فال سمع وال طاعة, وأنت أول من تفرض عليه الصالة,يصيل
 نحن نطيع النبـي صـىل , نحن ال نطيعك, ال سمع وال طاعة: قلنا,ً مثالكحلق اللحى

 وهكذا كل ما أمر به ويل ,) وحفوا الشوارب,أعفوا اللحى( :اهللا عليه وسلم الذي قال
 ; وال هيتم به,ًعىص علناُ جيب أن ي, فإنه ال سمع له وال طاعة, إذا كان معصية هللا,األمر

 لكـن , فإنه ال حق لـه يف الـسمع والطاعـة,معصية اهللا وأمر العباد ب,ألن من عىص اهللا
 ليس معنى ذلك أنه إذا أمـر بمعـصية تـسقط طاعتـه : يعني,جيب أن يطاع يف غري هذا

 أما ما سو ذلك , إنام تسقط طاعته يف هذا األمر املعني الذي هو معصية هللا! ال,ًمطلقا
 األمر إال فيام أمـر اهللا بـه  وقد ظن بعض الناس أهنا ال جتب طاعة ويل,فإنه جتب طاعته

 ألن ما أمر اهللا به فإنه جيب علينا أن ننفذه ونفعله سواء أمرنا بـه ويل األمـر ;وهذا خطأ
 .أم ال

 كام لو أمـر بالـصالة ً به رشعاً إما أن يكون ما أمر به ويل األمر مأمورا:فاألحوال ثالثة
 . وألمر ويل األمر, ورسوله, فهذا جيب امتثاله ألمر اهللا,ًمع اجلامعة مثال

 فهذا ال طاعة له وال , أو فعل حمرم,وإما أن يأمر ويل األمر بمعصية اهللا من ترك واجب
 .سمع

 فهذا جتب طاعتـه فيـه , وال معصية رشعية,وإما أن يأمر الناس بام ليس فيه أمر رشعي
, ]٥٩: النـــساء[ m  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Çl : ألن اهللا قـــال
 .)١( واهللا املوفق, ولرسوله, طاعة هللا:ألمر من غري معصيةفطاعة ويل ا
 : يعنـي,ن طاعة والة األمور إنام جتب يف طاعة اهللاأوقد فهم بعض الناس : ًوقال أيضا

 , وجـب علينـا طـاعتهم, وإذا هنوا عن معصية, وجب علينا طاعتهم,إذا أمروا بطاعة

                                                 

, ويف بعض )١٦١(رشح رياض الصاحلني, رشح حديث العرباض بن سارية رقم احلديث   )١(
 ).١٥٧(الطبعات رقم 



 ٢٠

 لكان عليك أن تقوم هبـذه ,ناس ألن طاعة اهللا لو أمرك هبا أي واحد من ال;وهذا غلط
 مل يكـن , ولو كان هذا هو املـراد, فيام يستحبً أو استحبابا, فيام جيبًما وجوباإالطاعة 

 لكن والة األمور إذا أمروا بيشء فال خيلـوا مـن ثالثـة ,بني والة األمور وغريهم فرق
 :حاالت

 ثـم , قبـل كـل يشء فهذا يطاع طاعـة هللا ورسـوله,إما أن يكون اهللا ورسوله قد أمر به
 فـإن , وقحـوط املطـر, كام لو أمروا بصالة االستسقاء عنـد اجلـدب,طاعة لويل األمر

 وألن والة األمـور , ألهنا من رشيعة اهللا من وجـه;االستسقاء تكون هنا متأكدة صالة
 .أمروا هبا

ا  فهـذ, يتضمن ترك الواجب أو فعل املحرمء بيشْيَ أ, أن يأمروا بمعصية:احلال الثانية
 ال حيل أحـد أن يعـيص , وال غريهم, وال أب, وال أم, ال ويل أمر,ال طاعة فيه ملخلوق

 . فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق,اهللا بطاعة خملوق من املخلوقني
 ألن ; وتنـسجم األمـور,وبطاعة والة األمور يف غري املعصية يتحقـق النظـام واألمـن

 وتفرقـت , لتـشتتت األمـة, بـام يـر وصار كل واحد يأخـذ,الناس لو تركوا فوىض
 أن أوجـب , ولكن من رمحـة اهللا ونعمتـه, واختل نظامها وأمنها, وتفرق دينها,قلوهبا

 وحيـصل , ويستمر النظام, حتى يستتب األمن,علينا طاعة والة أمورنا يف غري معصيته
ظـيامت  وغريها من تنً ومن ذلك تنظيم بعض األمور كالتنظيامت املرورية مثال,االلتئام

 ألن اهللا تعـاىل ; فإن امتثال أمر ويل األمر يف ذلك من طاعة اهللا عـز وجـل,أمور السفر
 .)١( ]٥٩: النساء[ m  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Çl  :قال

 :ٍمر والة األمر تنقسم إىل أقسامأوا: ًوقال أيضا 

                                                 

 ).١٦ص(فتاو نور عىل الدرب   )١(



 ٢١

أن يأمره بحلـق : مثلوذلك فيام إذا أمره بمعصية اهللا, :ما ال جيوز طاعته : القسم األول
m  Ç  :وز طاعتهم فيه; ألن اهللا تعـاىل قـالاللحية, أو يأمره بأشياء منكرة, فهذا ال جي

  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  Èl ]فعطف طاعة أويل األمـر ,]٥٩: النـساء 
 األمر عىل سبيل  عىل أن طاعة أويلُّا يدلورسوله; بدون إعادة العامل, ممعىل طاعة اهللا 

فـيام لـيس : أي) َّإنام الطاعـة يف املعـروف: (وألن النبي صىل اهللا عليه وسلم قالالتبع; 
ًبمنكر, وألن النبي صىل اهللا عليه وعىل آله وسـلم بعـث رجـال عـىل رسيـة, وأمـرهم 

َّمعـوا حطبـا, فجمعـوا حطبـا, ثـم م من األيام أغضبوه, فأمرهم أن جيبطاعته, ويف يو ُ ً ً
َّعلوا فيـه النـار, ثـم أمـرهم أن يلقـوا أنفـسهم فيهـا, أمرهم أن يشعلوا فيه النار, فأشـ ُ

وأبـوا أن ! ًإننا مل نتبع الرسول صىل اهللا عليه وسلم إال خوفا من النـار: فتوقفوا, وقالوا
َّإهنـم لـو : (يدخلوا النار, فلام رجعوا إىل النبي صىل اهللا عليـه وسـلم, وأخـربوه, قـال

 .هذا واحد) ملعروفام الطاعة يف اَّدخلوها, ما خرجوا منها, إن
 أن يأمر ويل األمر بام أمر اهللا به ورسوله من :أن يأمر بام أمر اهللا به ورسوله: القسم الثاين

أن يـأمر بـصالة اجلامعـة, ويتفقـد النـاس عليهـا, : ًالعبادات, فهذا إن كان واجبا مثل
 :فطاعته هنا واجبة, واجبة من وجهني

 . أمر ويل األمربة يف الرشع بدونأهنا واج: الوجه األول
 .ًأهنا تزداد تأكيدا إذا أمر هبا ويل األمر: والثاين

مثل أن يأمر الناس بالصيام,  :أن يأمر بعبادة غري واجبة; لكنها مرشوعة : القسم الثالث
ًصوموا غدا, فإننا سوف نخـرج إىل االستـسقاء نستـسقي, ودعـاء ! أهيا الناس: يقول

العبد وبـني  تلزم طاعتهم; ألن هذا عبادة بني ًالصائم مستجاب, فصوموا غدا, فهنا ال
 .ربه فال تلزم طاعتهم
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 فهذا جتب طاعته فيـه, وإن :أن يأمر بام فيه حفظ األمن وصالح املجتمع : القسم الرابع
َّمل يأمر اهللا به ورسوله, ما مل يكن معصية, كاألوامر اآلن; يف النظم التي تقـرر وهـي ال 

 .َ واجبة, ومن عىص وخالف فهو آثمألمر فيهاختالف الرشع, فإن طاعة ويل ا
 .قسام طاعة والة األمورهذا ما حيرضين اآلن من أ
أن بعض الناس لغريته عـىل ديـن اهللا عـز وجـل إذا رأ هـذه : ٌولكن هنا مسألة وهي

َاملنكرات, وأن هذه املنكرات متفشية يف الناس, ممـا يوجـد يف الـصحف, أو يـسمع يف  ُ َ ُ
َ ويغـار عـىل هـذا, ويـر أن ,ًمثال) الدشوش(َشاهد عن طريق ُيبعض اإلذاعات, أو  َ

ِاحلكومة مقرصة يف هذا اليشء, ثم يذهب يشيع مساوئ احلكومة بـني النـاس ويـوغر  ِّ
 . هذا أن يكره الناس والة أمورهمالصدور عليها, ويلزم من عمله

ٌأن هذه جادة خاطئة جدا, وخمالفة للرشع, وخطرية عـىل امل: واحلقيقة ٌٌ ً ٌجتمـع, وسـبب ٌِ
ًللفتن, ولو أنه سعى يف إصالح املجتمع نفـسه, لكـان خـريا لـه, فمـثال َمـا يبـث يف : ً ُ

ُاإلعالم من مقروء ومسموع ومنظور, حي ٍ ٍ  مـن هـذه ًمثال احذروا: ِّذر الناس منه, يقولٍ
! احذروا من كذا! احذروا من مشاهدة األشياء الضارة يف الدين, ويف الدنيا! املجالت
ًلكان خريا له, واملجتمع ! احذروا من الرشوة! ًاحذروا من الربا مثال! ن كذااحذروا م َ َ

ًإذا صلح فإن والة األمور جـزء مـن املجتمـع, البـد أن يـصلحوا, إمـا اختيـارا وإمـا  ٌ
َّاضطرارا, أما أن يصب جام غريته عىل والة األمور, من أجل أن يوغر صدور النـاس  ً

ٌ فهذا ال شك أنه خالف الصواب, وحيـدة عـن عليهم, فيحصل بذلك الرش والفساد; َ ْ َ
ًاجلادة السليمة, وال خيفى عليكم مجيعا ما حصل من الفتن العظيمة يف زمن عيل بن أيب 
طالب , بل يف زمن عثامن ريض اهللا عنه, فام حـصل مـن الـرش والفـساد, واسـتحالل 

 .ن مستعظم النار من مستصغر الرشرالنفوس واألموال; بسبب هذا; أل
 .ذلك نحن نر أن مثل هذا املسلك مسلك خاطئ وحمرم وال جيوزفل
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َإذا كان يف اإلنسان غرية حقيقة فليوجه الشعب إىل اخلري, والعجـب أن بعـض النـاس  َ ٌ
جتده يصب جام غريته عىل والة أموره, وهو جيد يف شعبه من يرشك باهللا عز وجل, وال 

األمـور, أو يـذهب حيـاول أن والرشك أعظم مما حصل من املعايص مـن والة ! يتكلم
m  y  x  w   v  u  t  :ًيقـول مـثال. هـو مـن املعـاينينزل اآليات عىل ما هيواه 

  }  |  {  zl ]ع كل نظام أو كل قانون خيالف الرش:  ثم يقول,]٤٤: املائدة
 .ًفهو كفر, وهذا أيضا من اخلطأ

ي ذلك أن نوغر صـدور  أن ويل األمر كافر, فهل يعن−عىل التقدير البعيد−وإذا فرضنا 
ال, هـذا غلـط, وال شـك يف ! الناس عليه حتى حيصل التمرد, والفـوىض, والقتـال?

بـل حيـصل بـذلك ذلك, فاملصلحة التي يريدها هذا ال يمكن أن حتصل هبذا الطريق, 
ٌ إذا قام طائفة من الناس عىل ويل األمـر يف الـبالد, وعنـد ويل ًمفاسد عظيمة; ألنه مثال

ُة والسلطة ما ليس عند هؤالء, ما الذي يكون? هـل تغلـب هـذه الفئـة األمر من القو ُ
 . تستقيم األمورالقليلة? ال تغلب, بل بالعكس, حيصل الرش والفوىض والفساد, وال

ًبعني الرشع, وال ينظر أيضا إىل الرشع بعني عـوراء; إىل : ًأوال: واإلنسان جيب أن ينظر
 .مع بني النصوصهة األخر, بل جيالنصوص من جهة دون اجل

ًينظر أيضا بعني العقل واحلكمة, ما الذي يرتتب عىل هذا الـيشء? لـذلك نحـن : ًثانيا
ًنر أن مثل هذا املسلك مسلك خاطئ جدا وخطري, وال جيوز لإلنسان أن يؤيـد مـن 

ًسلكه, بل يرفض هذا رفضا باتا, ونحن ال نتكلم عىل حكومة بعي نها; لكن نتكلم عـىل ً
 .سبيل العموم

 بالد حتكم بالـرشيعة −كام تعلمون− فالبالد −وهللا احلمد−ا فيام يتعلق هبذه احلكومة أم
َّاإلسالمية, والقضاة ال حيكمون إال بالرشيعة اإلسالمية, والصيام قائم, واحلج قـائم, 



 ٢٤

ٌوالدروس يف املساجد قائمة, إال من حصلت منه خمالفة أو خيش منه فتنة, فهذا البد أن  ٌِ ُ َ
ًيمنَع دفعا ْ  . للرش وأسباب الرشُ

ٌ إىل بالدنا نجد أنه ليس هناك بناء عـىل القبـور, وال طـواف −واحلمد هللا−ثم إذا نظرنا  ٌ
ًبالقبور, وال بدع صوفية أو غريها ظاهرا ٌ َ , أو مـا ٌ, قد يكون عند النـاس بدعـة صـوفيةِ

يشء البـد أن يكـون فيـه ًأشبه ذلك خفية, اخلفية هذه ما خيلو منها جمتمع, فكل جمتمع 
 .من الفساد

 بني هذه اململكة, والبالد األخر القريبة منـا; −واحلمد هللا−َّإذا نظرنا إىل هذا, وقارنا 
ًوجدنا الفرق العظيم, يوجد يف بعض البالد القريبة منا جرار اخلمر علنـا يف األسـواق  ِ

َتباع, واملطاعم تفتح يف هنار رمضان, يأكل اإلنسان ويرشب كام يريد, بل توجد  البغايا ُْ
ًعلنا, حتى حدثني بعض الناس أن الذين يأتون إىل بعض البالد للسياحة, منـذ نزولـه 

ًماذا ختتار? أفتـى أم فتـاة? :  يقول−والعياذ باهللا−من املطار; جيد عندهم فتيات وفتيان 
اإلنسان جيب أن ينظر إىل واقع حكومته وواقـع بـالده, وال يـذهب ! ًعلنا, سبحان اهللا

َئ التي قد يكون احلاكم فيهـا معـذورا; لـسبب أو لغـريه, ثـم يعمـى عـن ُينرش املساو ْ َ ً
ًاملصالح واملنافع عامية تامة, وكأن احلكومة ال يشء عندها من اخلري إطالقا, هذا لـيس  ً ً

m  ¡�  ~   }  |        {  z  y  x : يقول اهللا عز وجل. من العدل

  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢l ]٨: املائدة[. 
دود هلا, ال تتقيد الغرية التي ال ح: ً أوال:ًما الذي جيعل هذا واقعا? نقول: فإذا قال قائل

 . وهذا يعود إىل اجلهل,برشع وال بعقل
بمعنـى أن :  وإما اهلـو,إما اجلهل بالرشع أو باحلكمة: انفهذا سببه أمر: اهلو: ًثانيا

ه عـىل والة األمـور, يريـد أن يكون اإلنسان يعرف أن هذا غلط; لكن لـيشء يف نفـس
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َينفس عن نفسه بنرش مثل هذه األشياء; التي توجب أن ينْفر الناس من وال ُ ة أمـورهم, َِّ
 .)١(وأن يوغر صدورهم عليهم

وكل ما تقدم يف هذه املسألة يشمل ويل األمر املـسلم العـدل, والفاسـق, فكـل األدلـة 
ثري من األحاديث النبوية جاء النص الواردة يف ذلك مل تفرق بني العدل والفاسق, بل ك

حتدث منهم منكرات, وخمالفات, واسـتئثار بـأمور الـدنيا, ومـع فيها عىل وجود أئمة 
اخلـروج علـيهم عدم , وٍ وعدم نزع يد من طاعةذلك جاء فيها األمر بالسمع والطاعة,

الفساق كام تقدم بعض منها, وكذا أقوال علامء أهل السنة واجلامعة كانت يف والة األمر 
 .ًكام تقدم أيضا بعض منها

ولعيل أكتفي بدليل واحد يف عدم التفريق بني والة أمور املـسلمني مـن حيـث الـسمع 
 :والطاعة هلم يف غري املنكر

ــاىل ــال تع ــساء[ m  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Çl  :ق , ]٥٩: الن
يق بني العـدل نكرة مضافة فتعم كل والة أمور املسلمني بدون التفر) أويل: (فكلمة

 .منهم والفاسق
ًويف اخلتام أسأل اهللا أن يصلح والة أمور املسلمني, وأن يردهم إليه ردا مجيال, وأن  ً
جيعلهم حمكمني للكتاب والسنة, ومعظمني للرشيعة, وأن هيدي ضـال املـسلمني, 
ويبرصهم يف دينهم, وأن يرزقنا العلم النافع, والعمل الصالح, إنه سـميع قريـب, 

 . وعىل آله, وأصحابه الغر امليامني,هللا عىل نبينا حممدوصىل ا

                                                 

 ).١٢٨(لقاءات الباب املفتوح رقم   )١(



 ٢٦

@ @

pbíìna@ @
@ @

א א
 ٢ املقدمة

 ٤ إسناد احلديث ومتنه
 ٥ وجه استدالل أهل الباطل

 ٥  االستدالل الباطلرد عىلال
 ٩ تقريرات أهل العلم يف بيان وجه االستدالل احلق

 ١٨ ىل هذا الفهم السقيمُّرد العالمة حممد العثيمني ع
 ٢٦ املحتويات
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