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 شرح األصول الستة

 تفريغ الدرس اخلامس من رشح األصول السته 

  الرحيم الرمحن اهلل بسم

احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال اله اال اهلل وأشهد أن حممد عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه ومن 
 وااله أما بعد : 

املسلمني عىل الكتاب  بنيأخذنا يف الدرس السابق تكملت ما يتعلق بالدرس األول من وجوب االجتامع واإلتالف 
والتحذير من الفرقة واالختالف وكيف صار حال املسلمني إىل أن صار حال  والسنه وما كان عليه الرعيل األول

بعض املسلمني يرى ويفهم أن االفرتاق يف أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه يف الدين وصار األمر باالجتامع ال 
 فهم مثل هذا.يقوله إال زنديق أو جمنون ووضحنا معنى هذه العبارات وكيف أصبح البعض يعتقد مثل هذا أو ي

األصل الثالث: أن من متام االجتامع السمع والطاعة ملن تأمر علينا ولو كان عبدًا حبشياً، يقول املؤلف رمحه اهلل تعاىل:   
فبني النبي صىل اهلل عليه وسلم هذا بياًنا شائًعا ذائًعا بكل وجه من أنواع البيان رشًعا وقدًرا، ثم صار هذا األصل ال 

  ن يدعي العلم فكيف العمل به.يعرف عند أكثر م

من متام وتتمة األصل الذي و هذا هو األصل الثالث من األصول الستة وهذا األصل يعترب تابًعا لألصل الذي قبله 
الكالم عن أمهية االجتامع والتوحد وهنا يقول  كان إًذا يف األصل األول  ،قبله، وهلذا قال املؤلف أن من متام االجتامع

هذا األصل يعترب تابعاً لألصل الذي قبله وال يتم هذا االجتامع كام قال الشيخ هنا يف الرشح إال ، فاالجتامعمن متام 
بطاعة ويل األمر فال اجتامع إال بإمام وال إمام إال بسمع وطاعة فويل األمر املسلم جعله اهلل رمحًة للمسلمني إلقامة  

رصة املظلوم من الظامل وحفظ األمن وهذا من رمحة اهلل عزوجل . احلدود واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ون
والصحابة ملا تويف الرسول صىل اهلل عليه وسلم مل يدفنوه حتى بايعوا إمامهم ألهنم خيشون من االختالف ومن الفتنة 
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صالح للناس إال ألهنم يعرفون أنه ال يصلح أن يعيشوا وال ليلًة واحدة بدون إمام ألن هذا من رضوريات الدين فال 
 اإلمام العام وحيث مل يتيرس اإلمام العام فيكون اإلمام أو احلاكم عىل القطر أو الدولة التي يكونون فيها. ، بإمام

ملن تأمر علينا ولو كان عبًدا حبشيًا  االمتثال ،  :والطاعة ،القبول :والسمع من متام االجتامع السمع والطاعة،إن : قال 
وليس يف أن يكون خليفة ألن اخلليفة البد وأن يكون قرشيًا كام جاء يف األحاديث   اإلمارة أن هذا يف  ملن تأمر علينا عىل  ،

أن هذا األمر يف قريش  ومع ذلك إذا حصل من احلبيش أن تغلب أو واله ويل األمر عىل بلدًة ما فحينئٍذ إذا حصل : 
لسمع له والطاعة باملعروف وال نشق العصا ونشتت الصف جيب ا فإنهمنه التغلب أو ُويلي من قبل  ويل األمر األعظم 

ساريه عند أيب داود والرتمذي وابن ماجه قال: »َوَعظَنَا َرُسوُل اهللهِ َصىله اهللُ    بنووحدة املسلمني ويف حديث العرباض  
َم َمْوِعظًَة َذَرَفْت ِمنَْها الُْعيُوُن، َوَوِجَلْت ِمنَْها الُْقُلوُب  ْمِع َعَليِْه َوَسله ...«  احلديث وفيه »ُأوِصيُكْم بِتَْقَوى اهللِ، َوالسه

« أي وإن تأمر عليكم عبد   ى اْختِاَلًفا َكثًَِيا« ويف حديث أيب  حبيش َوالطهاَعِة، َوإِْن َعبٌْد َحبيَِشٌّ »َوَمْن َيِعْش ِمنُْكْم، َفَسََيَ
َع األْطَراِف« رواه مسلم. ذر ريض اهلل عنه قال »إنه َخلِيِِل َأْوَصاِِن َأْن َأْسمع َوأُ   طِيَع، وإْن كاَن َعبًْدا جُمَده

ويف صحيح مسلم أيضاً :عن حييى بن حصني ، عن جدته أم احلصني ، قال : سمعتها تقول : حججت مع رسول اهلل 
ل : إن صىل اهلل عليه وسلم حجة الوداع ، قالت : فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قوال كثَيا : ثم سمعته ، يقو

 . "أّمر عليكم عبد جمدع ، حسبتها قالت : أسود ، يقودكم بكتاب اهلل ، فاسمعوا له وأطيعوا 

قيل ويف صحيح البخاري من حديث أنس: »َوإِِن اْستُْعِمَل َعَليُْكْم َعبٌْد َحبيَِشٌّ ، َكأَنه َرْأَسُه َزبِيبٌَة« قيل لشدة سواده ،و 
عليه وسلم العبد احلبيش ألنه كان يف غاية الدنو يف ذلك العرص كان العبد احلبيش لصغر رأسه فذكر النبي صىل اهلل 

يستعبد ويؤمر ال أن يرتأس ويأمر فأمرهم النبي صىل اهلل عليه وسلم بالسمع والطاعة واالمتثال لويل األمر ولو كان 
يوسف كانوا يصلون خلفهم  بنوالصحابة الذين أدركوا بعض اخللفاء واألمراء اجلائرين كاحلجاج ، عبدًا حبشيا
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وجياهدون حتت رايتهم ويطيعوهنم فيام يأمرون به مامل يأمروا بمعصية وعىل هذا سار علامء املسلمني عىل السمع 
 ر . والطاعة باملعروف، وعدم اخلروج عىل احلاكم املسلم وإن جا

لك اخلروج وما يرتتب عليه من ذ آثاروقد وجد من بعض السلف اخلروج عىل بعض الظلمة لكن ملا رأى العلامء 
مجاعهم عىل عدم جواز اخلروج إال برشوط يأيت ذكرها إن  إاستقر ، من سفك الدماء، وعدم حتقق املراد غالبًا، و فساد

 شاء اهلل تعاىل.

بي  أن من متام االجتامع السمع والطاعة ملن تأمر علينا، ولو كان عبدًا حبشياً ، فبني النقال املؤلف األصل الثالث : 
فبني النبي صىل اهلل عليه وسلم هذا صىل اهلل عليه وسلم هذا بياناً شائعاً ذائعاً بكل وجه من أنواع البيان رشعاً وقدرًا ،  

بياناً شائعاً ذائعاً بكل وجه ويف بعض الطبعات بوجوه من أنواع البيان بني النبي صىل اهلل عليه وسلم ذلك بياناً شافياً 
تارة : فبني النبي صىل اهلل عليه وسلم هذا بياناً شائعاً ذائعاً بكل وجه ، رشعاً وقدرًا ، قال بوجوه من أنواع البيان 

فقد بني هذا بوجوه متنوعة    ،باألمر بالصرب وأخرى بالتحذير من اخلروج وتارة بذكر كيفية العمل إذا جاء من ينازعه
بام  أي فبني هذا رشعاً  ل وجه من أنواع البيان رشعاً وقدرًا ،فبني النبي صىل اهلل عليه وسلم هذا بياناً شائعاً ذائعاً بك ،

 وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم. اهلل  بيف كتاجاء 

ُسوَل َوُأويِل األَْمِر ِمنُْكمْ }قال ربنا تبارك وتعاىل:  َا الهِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللهَ َوَأطِيُعوا الره َواَل }، وقال جل وعال:  {َيا َأُّيه
وا  ۖ  َتنَاَزُعوا َفتَْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم  ابِِرينَ  ۖ  َواْصرِبُ واألدلة التي تقدمت والتي توجب االجتامع، {إِنه اهللهَ َمَع الصه

واالعتصام وحتذر من التفرق والشتات تلك األدلة أيضاً تصلح لبيان هذا األمر رشعاً كذلك أيضاً من السنة تقدم 
االجتامع يكون عىل قسمني يف معنا بعض األدلة يف األصل الثاِن يف وجوب االجتامع وأن تكون األمة يدًا واحدة وأن 

ر عليكم عبٌد حبيش«    ،أحاديث وروايات أرشنا إليهايف الدين ويف األبدان كذلك أيضاً تقدم معنا قبل قليل »وإن تأمه
 _يعني رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم_ الصامت يف الصحيحني قال: »باَيَعنا بنمن األدلة يف السنة حديث عبادة و 



 

5 

 

 شرح األصول الستة

ْمِع و  نا وَأَثَرًة َعَليْنا، وَأْن ال ُنناِزَع األْمَر أْهَلُه، إاله أْن تَ عىَل السه نا وُيرْسِ َرْوا ُكْفًرا الطهاَعِة، يف َمنَْشطِنا وَمْكَرِهنا، وُعرْسِ
ْمُع َبواًحا، ِعنَْدُكْم ِمَن اهللهِ فيه ُبْرهاٌن«. ويف الصحيحني  عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »َعىل املَْرِء املُْس  لِم السه

صحيح مسلم من  والطهاَعُة فِيام َأَحبه وَكِرَه، إاِله َأْن ُيْؤَمَر بَِمْعِصيٍَة، َفإذا ُأِمَر بَِمْعِصيٍَة َفال َسْمَع َوال طاَعَة«  ويف
نهَة ، فَ  حديث عبداهلل ابن عمر مرفوًعا: ْلتَأْتِِه َمنِيهتُُه َوُهَو ُيْؤِمُن بِاهللِ »َفَمْن َأَحبه َأْن ُيَزْحَزَح َعِن النهاِر ، َوُيْدَخَل اجْلَ

ْفَقَة َيِدِه ، َوَثَمَرَة َقْلبِِه ، َفْليُطِْعُه َوالْيَْوِم اْْلِخِر ، َولْيَأِْت إىَِل النهاِس الهِذي حُيِبه َأْن ُيْؤَتى إِلَيِْه .َوَمْن َباَيَع إَِماًما َفأَْعطَاُه َص 
ُبوا ُعنَُق اْْلَخِر« .إِِن اْستَطَاَع ، َفإِْن َجاَء   آَخُر ُينَاِزُعُه َفارْضِ

أحاديث كثَية بلغت مبلغ التواتر وقد  ،واألحاديث يف وجوب السمع والطاعة باملعروف وأن ال ننزع يدًا من طاعة
 . لفت الرسائل والكتب يف هذه املسألة ومجعت فيها األدلة فإذًا هذا األمر قد بني رشعاً أُ 

اإلسالمية حني كانت متمسكًة بدينها جمتمعًة عليه معظمة لوالة أمرها منقادة  األمةال خيفى حال  هفإنوأما بيانه قدرًا 
اِت  }هلم باملعروف كانت هلم السيادة والظهور يف األرض كام قال اهلل :  احِلَ َوَعَد اهللهُ الهِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصه

لَنهُهم مي   لَيَْستَْخلَِفنهُهْم يِف اأْلَْرضِ  ْم َولَيُبَدي ْم دِينَُهُم الهِذي اْرَتََضٰ هَلُ نَنه هَلُ ن َبْعِد َخْوفِِهْم َكاَم اْستَْخَلَف الهِذيَن ِمن َقبْلِِهْم َولَيَُمكي
ُكوَن يِب َشيْئًا  ۖ  َأْمنًا  ا عىل أئمتهم  وملا أحدثت األمة اإلسالمية ما أحدثت وفرقوا دينهم ومتردو {ۖ  َيْعبُُدوَننِي اَل ُيرْشِ

 ،أصبحوا دويالت وشيعاً وأحزاباً وشظايا فنزعت املهابة هلم من قلوب أعدائهم فتنازعوا وفشلوا وذهبت رحيهم
خطر هذا اخلروج فقد ُبني وأصبحت األمة غثاء كغثاء السيل إال من رحم اهلل تبارك وتعاىل  ،فهذا من البيان القدري 

لقدر ما بينه اهلل تبارك وتعاىل يف الواقع فال تكاد فئة ختالف البيان بامن و وقدرًا  واملنازعة لوالة األمر املسلمني رشعاً 
 هذا األمر إال دب فيها اخلالف والنزاع والقتال ونحو ذلك واهلل املستعان. 

اً فالسمع والطاعة لوالة األمور من املسلمني باملعروف ذلك من أصول أهل السنة واجلامعة وال تكاد جتد كتاباً فقهي
 . أو كتاباً يتكلم يف العقائد العامة إال وجتد مؤلفه يذكر هذه املسألة
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عليه   استقرالكتاب وصحيح السنة وكذلك  يفمن أصول أهل السنة واجلامعة ملا ورد فيه من األدلة الكثَية   هذاوكان  
وملا يرتتب عىل اخلروج من املفاسد الكربى التي ال ختفى وأيضاً ال يصلح آخر هذه األمة  ،أهل السنة واجلامعة إمجاع

وإنام أصلح  "لن ُيصلَِح آخَر هذه األمة إال ما أصَلَح أوهَلا"إال ما أصلح أوهلا كام قال اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل: 
ملن واله اهلل عليهم وعدم اخلروج عليه فال تصلح  أوهلا متسكها بالدين وباالجتامع وعدم التفرق وبالسمع والطاعة

إذا كنت   وانظر  ،اهلل  بإذنأحوال الناس وأمورهم إال بقائد يقودهم ويسوسهم حتى تستقيم أحواهلم وتصلح أمورهم  
جتد أن السيارات يدخل بعضها يف بعض وهذا يتقدم وهذا ؟ عند جولة فيها ازدحام السيارات كيف يكون احلال

يصلح حال الناس   ال  وهكذا أيضاً    ،الفوىض فإذا وجد رجل املرور فإن السَي ينتظم ويصلح حال الناس  يتأخر وتعم  
اهلل تبارك وتعاىل وإذا مل يكن للناس دولة وقائد أكل قوُّيم ضعيفهم   بإذنإال بإمام يقودهم وحتى تستقيم أمورهم 

 و وروي عن عمر  "بال إمام  ظامل خَي من ليلة واحدةستون سنة بإمام  ":  وحصل من الرشور ما اهلل به عليم وهلذا قيل  
يا بني واٍل عادل أو إمام عادل خَي من مطر وابل وأسد حطوم خَي من وال ظلوم "العاص ريض اهلل عنه أنه قال  بن

األمر املسلم باملعروف حتى   لويلالسنة حني يذكرون أنه جيب السمع والطاعة    وأهل   "ووال ظلوم خَي من فتنة تدوم  
ولكنهم ينظرون إىل األمور الرشعية وماورد به  ،هذا حماباة من أهل السنة للحاكمتظن أن  اليف نفسه ظاملاً ن كان وإ

عىل أن  احلكام ليسوا عىل مرتبًة ، وعريض يف األمةعظيم اخلروج من فساد  عىلالدليل من ناحية وأيضاً ملا يرتتب 
ومنهم احلاكم املسلم الفاسق يف نفسه العادل بني  ،ادل يف رعيتهفمنهم احلاكم املسلم العدل يف نفسه والع ،واحدة
ومنهم احلاكم املسلم الفاسق يف نفسه ، وقد  ،وهؤالء جيب طاعتهم باملعروف وال جيوز اخلروج عليهم اتفاقا ،رعيته

فيه ولكن  وهذا ثم خالف من بعض السلف األمة،يكون جائرًا يف رعيته لكنه يقيم الرشع وهو قائم بلوازم والية 
ولعدم اجلدوى من  ،وملا للخروج من مفاسد راجحة، عىل عدم اخلروج عليه حقناً لدماء املسلمني اإلمجاع  استقر

خيانته لألمة وال يقيم للرشع   وتظهرومن احلكام من يكون فاسقا يف نفسه نارشًا للفسوق يف رعيته  ،اخلروج غالباً 
ء ليسوا هم احلكام الذين يقصد أهل العلم بعدم اخلروج عليهم وإنام هذا فهؤال،  وملوجبات الوالية وزناً كحال التتار
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وهكذا  ،كفرًا بواحاً عندنا فيه من اهلل برهان خٌيرج عليه عند القدرة عىل ذلك ارتكبالصنف وهكذا احلاكم الذي 
 .  الكافر املتغلب عىل املسلمني ال تنعقد له والية أصالً 

حلكام ليسوا عىل مرتبًة واحدة فاحلاكم الذي يكون حاله عىل ما ذكر من  فسقه يف نفسه وينرش الرذيلة والفسق يف فا
منه اخليانة هلا هذا معناه ما قام بام جيب عليه من القيام بالوالية واحلكم حتى يصلح  ويظهراألمة وحيكم فيها باجلور 

وتقام احلدود، واجلهاد يف سبيل اهلل ، ونحو ذلك مما تستدعيه الوالية   حال الناس ويؤمر باملعروف، وينهى عن املنكر
.. ولو استعمل "وهلذا تقدم يف بعض روايات اإلمام مسلم  ،فإذا مل حيصل القيام هبذا معناه أنه عبء عىل املسلمني

ان ال ننزل األدلة السابقة كفرًا بواحاً عندنا فيه من اهلل بره ارتكبوهكذا أيضاً من  "عليكم عبد يقودكم بكتاب اهلل
لكن هذا الصنف يقال جيوز اخلروج عليه وقد جيب لكن ،  يف وجوب السمع والطاعة وعدم اخلروج عىل هذا الصنف

 ،ومثل هذا سَُيجع يف احلادثة أو يف األمور املعينة إىل الراسخني من أهل العلم  ،هذا عند القدرة أما مع عدم القدرة فال
 حتى ينظروا فيها  بام يقتضيه احلال واهلل املستعان... ، وإىل أهل احلل والعقد
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