
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

َيا سَتُكوُن بْعِدي ُتْم" وحديث ابِن مْسُعوٍد "إن  مْ ُموا وعَمْيُكم َما ُحم  ُحم   ما عَمْيِيْم مارح حديث واِئِل بن ُحْجٍر "َفإنّ ش
     َكرِه ِمْن َأِميرِِه شْيئًا َفمَيصِبر"" وحديث ابن عباٍس "َمْن َأَطاَعني َفَقْد َأَطاَع اهلل َأَثَرةٌ" وحديث أبي ىريرة "َمنْ 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
يزيد الجعفي ن بقال: سأل سممة  -رضي اهلل عنو-جر بن ح  وائل  نيدة: وعن أبي ى  -رحمو اهلل-يقول المصنف ف

 ويمنعونا حقنا فما ،إن قامت عمينا أمراء يسألونا حقيم يت  أأر  ،بي اهللفقال: يا ن -صمى اهلل عميو وسمم-رسول 
فإنما عمييم ما  ،اسمعوا وأطيعوا)): -صمى اهلل عميو وسمم-فقال رسول اهلل  ،ثم سألو و،تأمرنا؟ فأعرض عن

    رواه مسمم.  ،(1)((متمم  وعميكم ما ح   ،موام  ح  
 ،لم يحصل ،وىذا سؤال عن أمر لم يقع ،يعني: تولى عمينا أمراء ،"أمراءأرأيت إن قامت عمينا  ،يا نبي اهلل"قولو: 

يع فيما لم ينزل من ما يتصل بقضايا  التشر كذلك و  ،لم تقعنصوص وآثار في ذم السؤال في أمور وقد جاءت 
ُل اْلُقْرآُن }ََل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم وَ  فيو:فمثل ىذا قال  ،اهلل فيو حكم ْن َتْسأَُلوا َعْنَيا ِحيَن ُيَنز  اِ 

ىذا سؤال عن أمر مستقبل يتصل بو حكم  ،ومثل ىذا في أمور مستقبمية ،[101]المائدة: ُتْبَد َلُكْم َعَفا الم ُو َعْنَيا{
نصوص تدل عمى  -رضي اهلل عنيم-جاء عن السمف  ،لم يحصل ،من األحكام ولم ينزل ولم يقع ذلك بعد

فيذه  ،جمع فيو الروايات واآلثار المنقولةولكن مثل ىذا ينبغي أن ت   ،ىة السؤال عن األمور التي لم تقعكرا
 ،-رضي اهلل تعالى عنو-      ومثل حديث حذيفة  مثل ىذا، عمى سؤال عن أمور لم تقعالروايات منيا ما يدل 

كان الشيء يغمب عمى الظن وقوعو  وذلك فيما إذا ،(2)عن الفتن -صمى اهلل عميو وسمم-لما سأل النبي 
 :إنما يذم السؤال في حالتين ،وحصولو ففي مثل ىذه الحالة ال بأس أن يسأل اإلنسان

يمكن في قضية تشريعية حكم من األحكام لم يتحدث عنو الشارع فيسأل عنو في وقت التشريع ف :الحالة األولى
 ، فيذا السؤال فييا مذموم.الشارع يفرضو أن يفرض شيء عمييم لم ،أن ينزل تضييق عمى الناس

فيذا إذا كان ذلك يغمب عمى الظن  ،؟ا حصل كذا في المستقبل ما موقفناأما األمور المستقبمية إذالحالة الثانية: 
أخبر أنو سيقع في بعض األحاديث فيأتي سؤال كيف نفعل في  -صمى اهلل عميو وسمم-أو أن النبي  ،أنو يقع

نما الذي كرىو  ،السائل ىنا -صمى اهلل عميو وسمم-ولذلك ما عاب النبي  ؛إشكال فيو فيذا ال ،؟مثل ىذه الحال وا 
فيذه السؤال عنيا  ،ىي المسائل المفترضة التي يبعد وقوعيا، مسائل متكمفة -رضي اهلل تعالى عنيم-السمف 
 مذموم. 

                                                 

ن منعوا الحقوق، برقم )أخرجو مسمم، كتاب اإلمارة، با - 1  (.1846ب في طاعة األمراء وا 
(، كتاب الفتن، باب كيف 7084(، وبرقم )3606أخرجو البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، برقم ) - 2

إلى الكفر، برقم  األمر إذا لم تكن جماعة، ومسمم، كتاب اإلمارة، باب األمر بمزوم الجماعة عند ظيور الفتن وتحذير الدعاة
(1847.) 



يعني من العطاء  "حقنا اويمنعون" ،اعةيعني من الط "حقيمأن قامت عمينا أمراء يسألونا  أرأيت   ،يا نبي اهلل"قال: 
ثم سألو فقال رسول  ،فما تأمرنا؟ فأعرض عنو ،وما شابو ذلك ،والنصح وسائر الحقوق من رعاية مصالح الناس

فإنما ))يعني أدوا إلييم حقيم كما جاء في الحديث اآلخر،  ،((اسمعوا وأطيعوا)): -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 
وكذلك عمييم ما حمموا أيضًا من  ،ني من اإلثم والوزر والذنب بسبب التقصير والتضييعيع ((موام  عمييم ما ح  

ما قاموا بواجبيم فإن و يعني من اإلثم أو التكاليف أو األمانة فإذا ضيعوا ما عمييم  ،((متمم  وعميكم ما ح  ))األمانة 
  لرعايا. ذلك ال يكون تبريرًا لتضييع الواجب الذي أناطو الشارع بالمكمفين من ا

إنيا ستكون )): -صمى اهلل عميو وسمم-قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-بن مسعود ثم ذكر حديث عبد اهلل 
قال:  ،بل األمراءمن ق  يحصل استئثار بالمال  ،أثرة يعني في الدنيا في المال ،(3)((وأمور تنكرونيا رةٌ بعدي أث  

 -عميو الصالة والسالم-، أمور تنكرونيا يدخل فييا القضايا الشرعية وقد وقع ذلك كما أخبر ((وأمور تنكرونيا))
رضي اهلل -واألمور التي أنكرىا الصحابة  ،لفاتاوغير ذلك من المخ ،(4)فجاء أمراء يؤخرون الصالة عن وقتيا

يعني المخالفات  ((تنكرونياأمور ))، -صمى اهلل عميو وسمم-رفوا من ىدية ولم تكن معيودة ليم مما ع -عنيم
 الشرعية. 

، ((وتسألون اهلل الذي لكم ،الذي عميكم ن الحقو تؤد))كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال:  ،قالوا: يا رسول اهلل
لكم ىذا الحق  -عز وجل-اهلل  أو في اآلخرة، أن يييئتسألون اهلل الذي لكم يعني: أن يعوضكم عنو في الدنيا 

  .بأمر من عنده
من أطاعني فقط أطاع اهلل، ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  ،-رضي اهلل عنو-ر حديث أبي ىريرة وذك

األمير  ومن يعص))يعني في غير معصية اهلل،  ،((أطاعني ومن يطع األمير فقد ،ومن عصاني فقد عصى اهلل
 .متفق عميو ،(5)((فقد عصاني

 من كره من أميره شيئاً ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي أن  ،-رضي اهلل عنيما-وذكر حديث ابن عباس 
 .متفق عميو، (6)((يتة جاىميةمات م   -يعني ولو قميالً -فإنو من خرج من السمطان شبرًا  ،فميصبر

نما يموت عمى حال أىل  ،ال ،وبينت وجو ىذه من قبل أن المقصود ليس أنو يرتد عن اإلسالم ويكون كافراً  وا 
 يبايعون أحدًا.  وال ،ال ينقادون ألمير ريقة أىل الجاىمية حيث إنيم فرادىأو ط ،الجاىمية

                                                 

(، ومسمم، كتاب اإلمارة، باب األمر بالوفاء 3603أخرجو البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، برقم ) - 3
 (.1843ببيعة الخمفاء، األول فاألول، برقم )

لركب في الركوع ونسخ التطبيق، برقم أخرجو مسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب الندب إلى وضع األيدي عمى ا - 4
(534.) 
(، ومسمم، كتاب اإلمارة، باب 2957ل من وراء اإلمام ويتقى بو، برقم )قات  أخرجو البخاري، كتاب الجياد والسير، باب ي   - 5

 (.1835وجوب طاعة األمراء في غير معصية، وتحريميا في المعصية، برقم )
(، 7053، برقم )ا تنكرونيا(())سترون بعدي أمورً : -صمى اهلل عميو وسمم-قول النبي أخرجو البخاري، كتاب الفتن، باب  - 6

 (.1849ومسمم، كتاب اإلمارة، باب األمر بمزوم الجماعة عند ظيور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، برقم )



من ))يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-قال: سمعت رسول اهلل  -رضي اهلل تعالى عنو-وختم بحديث أبي بكرة 
 .حديث حسن :وقال ،رواه الترمذي ،(7)((أىانو اهلل اهلل في األرض سمطانأىان 

وضعفو  ،الصحيحةناصر الدين األلباني في السمسمة وذكره الشيخ  ،أىل العمم وىذا الحديث صححو بعض
 . آخرون، ضعفوا إسناده

 واهلل تعالى أعمم.  ،وقد سبق بعضيا في أبواب ،: وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيحالمصنف قال
  وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                 

(، 20495حمد في المسند، برقم )(، وأ2224، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب الفتن عن رسول اهلل  - 7
 (.6112وحسنو األلباني في صحيح الجامع، برقم )


