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وِكَرَه"  اَعةه ِفيما َأَحب  ْمعه والط  "َعمى الَمْرِء المهْسِمم الس   - عمامارضي الله -مة الباب وحديث ابن عمر شرح مقد
     "ِفيَما اْسَتَطْعتهْم" ِة يقهوله َلَما:اعْمِع والط  َعمى الس   -مى الله َعَمْيِه وَسم  َصم  - ا ِإَذا باَيْعَما رسهوَل اللِ وحديثه "كهم  

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
وجوب طاعة والة األمر ، "وجوب طاعة والة األمر في غير معصية، وتحريم طاعتيم في المعصية"ففي باب 

ومن كانت لو والية  ،امة كالخميفة وما إلى ذلكلو والية ع تاألمر يصدق عمى من كانوالة  :في غير معصية
 ،من األقاليمأمراء السرايا كما يدخل فيو من كان أميرًا عمى إقميم  ن ذلك، ويدخل في ىؤالء من كان مندو 

 وىكذا. 
يدخل في غير  -يعني مفيوم المخالفة-مفيومو  "في غير معصية وتحريم طاعتيم في المعصية"وقولو: 
يدخل فيو إذا أمروا بواجب أو أمروا بمندوب يعني بمستحب أو أمروا بمباح، أن ذلك يجب طاعتيم  المعصية

أىل العمم، ولم يفرقوا بين العدل وغيره من الوالة، وذىب شيخ اإلسالم كما في  فيو، وىذا الذي عميو عامة
فيدخل فيو ما  ،غير المعصيةاالختيارات إلى التفريق بين العدل وغير العدل، فيو يرى أن العدل يطاع في 

ذكرتو آنفًا، وأما غير العدل فيرى أنو يطاع فيما يعمم أنو طاعة يعني يجب طاعتو فيما يعمم أنو طاعة فقط، 
 واهلل تعالى أعمم.  ،النصوص ظاىرىا العموم من غير تفريق ،وىذا التفصيل وىذا التفريق ال أعمم لو دليالً 

أطيعوا اهلل  [59]النساء: ل ِذيَن آَممهوا َأِطيعهوا الم َه َوَأِطيعهوا الر سهوَل َوأهوِلي اْْلَْمِر ِمْمكهْم{}َيا َأيَُّاا اقال اهلل تعالى: 
نما كانت أمورىم فوضى ،مارة وال والية وال ممكميم إظنتتوأطيعوا الرسول بعدما كان الناس في الجاىمية ال   ،وا 

فجاء  ،أحوال الجاىمية ،فكانت أحواليم مبعثرة ،فال ينقادون ألحد ،ةوفييم ما فييم من األنف ،يتناحرون ويتقاتمون
، ثم بعد ذلك انتظم أمرىم -صمى اهلل عميو وسمم-فصار مرجع الجميع ىو رسول اهلل  ،اإلسالم وتغيرت حياتيم

 ، وألف الناس ذلك-رضي اهلل تعالى عنيم-فكانت الخالفة من بعده ألبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعمي 
عينة تخرج أن الظ -صمى اهلل عميو وسمم-وتحقق ما ذكره النبي  ،وعم الخير واألمن ،أمورىم وانتظمتواعتادوه 

  .من صنعاء إلى حضرموت ال تخاف إال اهلل
بخالف غيرىم من أىل  -تبارك وتعالى-فيم المتييئون لمقبول عن اهلل  ،فاهلل يخاطب أىل اإليمان بذلك

، (1)((من مات وليس في عنقو بيعة مات ميتة جاىمية)): -صمى اهلل عميو وسمم-نبي وليذا يقول ال ؛الجاىمية
 يعني عمى طريقة أىل الجاىمية حيث لم يكن ذلك فييم. 

عة في طاو  -عز وجل-، كرر الفعل في طاعة اهلل {الم َه َوَأِطيعهوا الر سهولَ  }َأِطيعهوا وقولو ىنا في ىذا اآلية:
 ،تجب طاعتو استقالاًل، يجب أن يطاع -صمى اهلل عميو وسمم-ألن رسول اهلل  ؛-سممصمى اهلل عميو و -رسولو 
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يعوا اهلل ، وليذا ما قال: وأط-صمى اهلل عميو وسمم-وأما غيره كوالة األمر فإن طاعتيم تبٌع لطاعة اهلل ورسولو 
نما ق ،ابعة فما كرر الفعلوأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي األمر منكم، فطاعتيم ت }َأِطيعهوا الم َه َوَأِطيعهوا ال: وا 

 .واهلل تعالى أعمم ،، وذلك ليذا المعنى الذي أشرت إليوالر سهوَل َوأهوِلي اْْلَْمِر ِمْمكهْم{
-واألقرب  ،ومنيم من يقول: ىم األمراء ،ىنا في ىذه اآلية من أىل العمم من يقول: ىم العمماء {َوأهوِلي اْْلَْمرِ }

ذكره جماعة من المحققين أن ذلك يشمل ىذا وىذا، كما يقولو ابن جرير وغيره بأن كل  كما -واهلل تعالى أعمم
ر أو والية والناس يرجعون إلييم وينقادون ليم وما إلى ذلك ىم داخمون في ىذا، ىؤالء الذين ليم رئاسة ونوع تأم  

من أجل أن تنتظم  أمرائيمعة اتيم، كما أنو يجب عمييم طامم  فيو يقول بأن الناس يرجعون إلى عممائيم في مُ 
 ،يدخل في ىذا العمماء ،العشائر رءوسالقبائل،  رءوسفابن جرير ومن وافقو يرى أنو يدخل في ىذا  ،أمورىم

}َوأهوِلي اْْلَْمِر  نوع والية يمثل مرجعية لمناس فيو داخل في قولو: كل من لوف ،الخمفاء ،يدخل في ىذا األمراء
ء يجب طاعتيم؛ ألن مقصود الشارع في ذلك ىو أن تبقى حياة الناس منتظمة ما تبقى فوضى ، أن ىؤالِمْمكهْم{

  واهلل أعمم.  فيذا ىو المراد، ،في الجاىميةكل واحد رأس، كما كان الناس عميو 
عمممى المممرء ))قممال:  -صمممى اهلل عميممو وسمممم-عممن النبممي  ،-رضممي اهلل تعممالى عنيممما-ثممم ذكممر حممديث ابممن عمممر 

متفمق  ،(2)((ممر بمعصمية فمال سممع وال طاعمةأُ فمإذا  ،سمع والطاعة فيما أحب وكمره إال أن يمؤمر بمعصميةالمسمم ال
 عميو. 

إن اهلل )) ،تممدل عمممى الوجمموب كممما ىممو معممموم عنممد األصمموليين -عمممى المممرء المسمممم-ىممذا األسممموب، ىممذه الصمميغة 
صمل، عممى الممرأ المسممم يعنمي: يجمب عممى ىمذا فمي األ ،أي أنمو يمزممك ،عميك كمذا :فإذا قيل ،((كتب عميكم الحج

 فيمما أحمب وكمره ،لطاعة، فالسمع بمعنى: اإلذعان والقبول واالستجابة، والطاعة ىي االنقيماداالمرأ المسمم السمع و 
نمما  هوينقماد فييما، واألشمياء التمي تخمالف ىموا ال يطيمع فمي األشمياء التمي لمو فييما ىموىبمعنى أنمو  ال يطيمع فييما، وا 

قد يكمون  ،، فقد يكون لو اجتياد-تبارك وتعالى-فيو مأمور بالطاعة وىذا في غير معصية اهلل  وىن الييتجرد م
األمممور لممم توكممل  هفيممذ ،نحممو ذلممك لممو رأي فممي المسممائل فممي األمممور العاديممة الحياتيممة أنممو لممو كممان كممذا لكممان كممذا أو

أن ذلمك يخمرج عمن قناعتمو فمي ىمذه  أو ،لو وجية نظر مخالفة إليو، فيجب عميو أن يسمع ويطيع فييا، ولو كانت
ال لممو كا لممما حصممل مقصممود  -قناعممات النمماس- نممت القضممية خاضممعة لقناعممات األفممراداألمممور الحياتيممة العاديممة، وا 

فممما يحصممل  ،وىممذا يقممول: أنمما عنممدي وجيممة نظممر لممي رأي آخممر،وىممذا يقممول:  ،ىممذا يقممول: أنمما غيممر مقتنممع ،الشممارع
  وال يتحقق في ىذا المقام.  ،المقصود

ممممر بمعصمممية فمممال سممممع وال عممممى الممممرء المسممممم السممممع والطاعمممة فيمممما أحمممب وكمممره إال أن يمممؤمر بمعصمممية، فمممإذا أُ ))
فممي وجموب طاعممة والة األمممر فممي  -رحمممو اهلل-وىممذا يؤكممد مقتضممى مما ذكرتممو وممما بمموب عميمو المصممنف  ،((طاعمة

ال تفريممق بممين عممدٍل وفمماجر، تفصمميل و  وفيممذا الحممديث لمميس فيمم ،فممي تحممريم طمماعتيم فممي المعصمميةو غيممر معصممية، 
وليممذا أىممل السممنة والجماعممة يممذكرون فممي كتممب االعتقمماد ىممذه القضممية وأنيممم يممرون الصممالة والجيمماد خمممف كممل بممر 

 .وفاجر
                                                 

(، ومسمم، كتاب اإلمارة، باب 7144أخرجو البخاري، كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية، برقم ) - 2
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عمى  -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل  نا رسولَ وذكر حديث ابن عمر اآلخر المخرج في الصحيحين قال: كنا إذا بايع  
  .متفق عميو ،(3)((ا استطعتمفيم))السمع والطاعة يقول لنا: 

وىمذا يمدل عممى أن الشمارع أرحمم بالعبمد ممن نفسمو،  ،وىذا فيو تعميم لألدب وما ينبغي لمعبد في مثل ىمذه المقاممات
ومعنممى يبممايعون كممأنيم  ،يبممايعون ،يعمميممم فيممم يمتزمممون لممو بيممذا -صمممى اهلل عميممو وسمممم-وأرفممق بممو منيمما، فممالنبي 

صمى اهلل عميمو -فالنبي  ،وقد يحصل منو غفمة وتفريط أو سيو أو نحو ذلك ،نسانوقد يعجز اإل ،يبيعون أنفسيم
يعني أن يقيد بيذا القيد، فإذا جاء اإلنسان يمتزم أمام اآلخمرين بمأمر ممن األممور  ،((فيما استطعتم))يقول:  -وسمم

فيممما  ،ا يمدخل تحممت طماقتيبعقمد أو نحمو ىممذا فإنمو يقيمد بممذلك، يقمول: أنما مممثاًل أفعمل كمذا وكممذا ممما طممب منممي فيمم
نما قد يحصل لإلنسان من العموار  مما يعجمز معمو  ،تضييع متعمدو بمعنى أنو ال يحصل منو تفريط  ،ستطيعأ وا 

  .من القيام بما طمب منو، واهلل ال يكمف نفسًا إال وسعيا
 واهلل أعمم.  ،ىذا

     وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                 

(، ومسمم، كتاب اإلمارة، باب البيعة عمى السمع 7222أخرجو البخاري، كتاب األحكام، باب كيف يبايع اإلمام الناس، برقم ) - 3
 (.1867والطاعة فيما استطاع، برقم )


