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 جمعية إحياء التراث اإلسالمي صاحبة جهود كبيرة في بيان شرعية طاعة ولي األمر 

 «إحياء التراث»:
  «طاعة ولي األمر

  أمر شرعي ثم وطني» 

ما انزل اهللا مطلقا، التكفير مبسألة 
إعانة الكافر على املسلم مطلقا، التكفير 
بحجة انهم يوالـــون الكفار، التكفير 
بحجة انهم اماتـــوا اجلهاد، التكفير 
بحجة انهم يعادون الدين بسجن الدعاة 
التكفير بحجة  ومطاردة املجاهدين، 
انهم يأذنون بالربا ويحمونه، التكفير 
مبسألة لبس الصليب مطلقا، التكفير 
بحجة انهم اصحاب مكوس، التكفير 

بحجة انهم طواغيت.

  أمر محسوم

  وقبــــل ان نختم هذا العرض البد 
من االشارة الى امر مهم جدا وهو ان 
املوقف من قضيــــة طاعة ولي االمر 
وخصوصا بالنسبة جلمعية احياء 
التراث االســــالمي في الكويت فضال 
عن اتباع املنهج الســــلفي في العالم 
اجمع هو امر محســــوم وقد اثبتت 
اجلمعية هذا املوقف في منهجها الذي 
اصدرته في بداية التسعينيات ١٩٩٠ 
وقررت فيه موقفهــــا من العديد من 
القضايا املهمة، حيث جاء في كتابها 
«منهج اجلمعية للدعوة والتوجيه» 
وحتت عنــــوان «منهج الســــلف في 
تقومي اخطــــاء احلكام»: مــــن أوائل 
االمــــور التي وقع اخلــــالف فيها بني 
املسلمني اسلوب تغيير املنكر، فبالرغم 
من ان هناك اتفاقــــا عاما او اجماعا 
بني املســــلمني جميعا على ان املنكر 
يجب تغييره بوســــيلة من الوسائل 
الثالث، اليد، واللسان، والقلب، فإن 
املسلمني اختلفوا قدميا في االسلوب 
الذي يجب ان يصحب تغيير املنكر 
بواسطته، وكذلك اختلفوا ايضا في 
املواضع التي يجوز اســــتعمال اليد، 
اي القوة فيها، ومتى يجوز استخدام 
اللسان؟ وما األوقات التي ُيعَذر املسلم 
فيها ان انكر بقلبه فقط؟ وبالرغم من 
ان املســــلمني ـ ايضا ـ متفقون على 
وجوب اتباع احلكمة في كل ذلك إال 
أن تفسير احلكمة يختلف من طائفة 
الى اخرى، ومن فرد الى فرد، ويظهر 
هذا االختالف واضحا جليا في انكار 
منكر االمام املعلن لإلسالم فبينما رأى 
اخلوارج واملعتزلة وجوب انكار منكر 
االمام بكل صورة من صور االنكار: 
اليد واللســــان والقلب، جند ان اهل 
السنة وعلماء السلف قدميا، وحديثا 
قالوا بتحرمي انكار منكر االمام املعلن 
لإلســــالم باليد، وأنه ال يجوز إنكار 

منكره إال باللسان والقلب فقط.
  وأخيرا وبعد هذا االســــتعراض 
الســــريع واملختصــــر لبعــــض هذه 
االصــــدارات وليــــس جميعهــــا فإن 
قضية طاعة ولي األمر محسومة كما 
في الكتاب والســــنة واقوال السلف 
وعلماء األمــــة املتقدمني واملتأخرين 
وهناك الكثير والكثير من االصدارات 
الســــمعية واملرئية باإلضافة للكتب 
والنشرات واللقاءات حول هذا االمر 
وقد اردت في هذا االستعراض السريع 
قطع الطريق على من يريد ان يشكك 
مبوقف اهل السنة واجلماعة من هذه 
القضية وخصوصا علماء ومشايخ 
السلف مستفيدا مما تشهده الساحة 
السياسية من جتاذبات وارى ان االجدر 
مبن يناقش هذا االمر ان ينظر له اوال 
من منظار الشــــريعة ثم من منظار 
مصلحة الوطن واملواطن واجزم بأن 
النتيجة ستكون ان طاعة ولي األمر هي 

ضرورة ومطلب شرعي ثم وطني. 

 حتت عنوان «طاعة ولي األمر.. أمر 
شـــرعي ثم وطني»، أصدرت جمعية 
احياء التراث االسالمي بيانا عّبرت فيه 
عن رأي الشرع من وجهة نظرها فيما 
يجري من أحداث هذه األيام وانتقدت 
اجلمعية من يشكك او يطعن بقوله 
«طاعة ولي األمر تناقض الدستور».

  الى جانب ما أورده كاتب وسياسي 
اســـالمي يتحدث في معارضة خفية 
الصدار وابراز الفتاوى التي تتحدث عن 
طاعة ولي األمر في هذه األيام، وفيما يلي 
نص بيان اجلمعية الذي حمل توقيع 
ناصر العنيزان مـــن جلنة العالقات 

العامة واإلعالم في اجلمعية:
  يقول الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ 
ـ حفظه اهللا ـ فـــي معرض رده على 
أحد األسئلة: «من يدُع اي انسان الى 
اخلروج عن طاعة اإلمام وعدم السمع 
والطاعة فأسيئوا الظن به بأنه منافق 
وبأنه فاجر وال عهد له وال دين وال أمانة 
ألن والعياذ باهللا هذه الدعوات تدعو 
الى الفوضى وإلى سفك الدماء ونهب 

األموال وانتهاك األعراض».
  لم أشأ ان أقدم لهذا املوضوع املهم 
بشيء من أقوال الصحابة وسلف األمة 
بل آثرت هذا النقل لوجود صاحبه بيننا 
ومعرفته بواقع حالنا والشك ان الشيخ 
على علم واطالع على األدلة الشرعية 

واألقوال واآلراء مبختلف أنواعها.

  األحداث األخيرة

  وعودا على ذي بدء فإن الكالم عن 
طاعة ولي األمر ليـــس باجلديد، اال 
ان األحداث األخيرة قد دفعت به الى 
السطح، والغريب اننا وجدنا من يشكك 
او يطعن حتى اننا قرأنا عنوانا عريضا 
في احدى الصحف احمللية يقول كاتبه 
«طاعة ولي األمر تناقض الدستور» 
وهي لكاتب وسياسي علماني، وكذلك 
في مقالة لكاتب وسياســـي اسالمي 
عرض بهذا األمر حتت عنوان «الفتوى 
والسياسة» في معارضة خفية الصدار 
وابراز الفتاوى التي تتحدث عن طاعة 
ولي األمر في هذه األيام، وحقيقة ال 
أدري ما الـــذي حمله على هذا األمر، 
وعمومـــا فإن قضية طاعة ولي األمر 
من األمور احملســـومة في الشريعة 
وخصوصا عند أهل السنة واجلماعة بل 
ان السلف قد استفاضوا في شرح هذه 
القضية وقد فوجئت بالكم الكبير من 
الكتب والرسائل التي أصدرتها جمعية 
احياء التراث االسالمي حول هذا األمر 
وتعود بدايـــة ذلك الى احداث احلرم 
الشهيرة او ما عرف آنذاك «بحادثة او 
فتنة جهيمان» وسأستعرض وبشكل 
ســـريع بعض هذه االصدارات ولعل 
من أولها رسالة قّيمة لسماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبداهللا بن بازـ  رحمه 
اهللا بعنوان «املعلوم من عالقة احلاكم 
واحملكوم)، وهذه الرسالة عبارة عن 
عشرة اســـئلة طرحت على سماحة 
العالمة ابن باز تنظم العالقة بني احلاكم 
واحملكوم ضمن الضوابط الشرعية 
التي وضعها اهل العلم مستندين فيها 
الى كتاب اهللا العظيم وســـنة نبيه 
الكرمي ژ، وفيها يقول الشـــيخ ابن 
باز قال اهللا تعالى (يأيها الذين آمنوا 
اطيعوا اهللا واطيعوا الرسول وأولي 
األمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه 
الى اهللا والرســـول ان كنتم تؤمنون 
باهللا واليوم اآلخر ذلك خير واحسن 
تأويـــال)، فهذه اآلية نص في وجوب 

اشتملت النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة على التشـــريع احلكيم لهذا 
االمر العظيم، فأكدت وجوب طاعة والة 
االمر باملعروف وحذرت من معصيتهم 
ومفارقة جماعة املسلمني وليس بخاف 
ما تضمنه هذا التشـــريع القومي من 
اخلير العظيم لالمة جمعاء، اذ باجتماع 
الكلمة يعم االمن وتستقيم امور الناس 
في شؤون حياتهم ويتحقق التعاون 
علـــى اخلير ويتقون اضـــرار الفرقة 
واالختالف وبذلك تقوى االمة وتكون 
مهابة اجلانب وفي معصية والة االمر 
الشر املستطير والفساد الكثير وظهور 
الفنت وتسلط املجرمني، لذلك اولى اهل 
العلم الســـابقون منهم واملعاصرون 
هـــذا اجلانب اهتمامهم ونبهوا الى ما 
تضمنته النصوص الشرعية من وجوب 
الطاعة باملعروف والتحذير من اخلروج 
عـــن اجلماعة ملا يترتب على ذلك من 
املفاســـد العظيمة واالضرار الكبيرة، 
وعمل املؤلف متهيدا لكتابه اورد فيه 
بعض اآليـــات واالحاديث التي حتث 

على طاعة والة االمر.
  ومـــن االصـــدارات املتميزة ايضا 
في هذا الصدد كتاب «معاملة احلكام 
في ضوء الكتاب والســـنة» للشـــيخ 
عبدالســـالم بن برجس بن ناصر آل 
الكتاب بّني  عبدالكرمي، وفي مقدمـــة 
املؤلف اهمية املوضوع عند الســـلف 
الصالح ـ رضوان اهللا عليهم ـ فكانوا 
يولون هذا االمر اهتماما خاصا السيما 
عند ظهور بوادر الفتنة نظرا ملا يترتب 
على اجلهل به او اغفاله من الفســـاد 
العريض في العباد والبالد والعدول 

عن سبيل الهدى واالرشاد.
  هـــذا االهتمام حتمله صور كثيرة 
نقلت الينا عنهم من ابلغها واجلها ما 
قام به االمام احمد بن حنبل امام اهل 
السنة ے حيث كان مثاال للسنة في 

معاملة الوالة.
  وبّني كذلك في املقدمة احلاجة املاسة 
للموضوع في الزمن الذي نعيش فيه، 
اذ اجتمع فيه امران غلبه اجلهل بهذا 

االمر وفشوا االفكار املنحرفة فيه.
  ثم بعد ذلك شرع في تدوين الكتاب 
حيث قسمه الى خمسة فصول: فقد 
كان الفصل االول يتضمن خمسا من 

القواعد املتعلقة باالمامة منها:

  قاعدة أولى

  فـــي القاعدة االولى، بـــّني املؤلف 
وجوب عقد البيعة لالمام القائم املستقر 
املســـلم والتغليظ على من ليس في 
عنقه بيعة والترهيب من نقضها دل 
على ذلك ما اخرجه مسلم في صحيحه 
في كتاب االمارة ان عبداهللا بن عمر 

يكون ذلك علـــى رؤوس املنابر وفي 
مجامع الناس ملا ينجم عن ذلك غالبا 
من تأليب العامة واثارة الرعاع عليهم 
واشـــعال الفنت وهذا ليس دأب اهل 
السنة واجلماعة بل سبيلهم ومنهجهم، 
جمع قلوب الناس على والتهم والعمل 
على نشر احملبة بني الراعي والرعية 
واالمر بالصبر على ما يصدر عن الوالة 
من استئثار باملال او ظلم للعباد مع 
قيامهم مبناصحة الوالة سرا والتحذير 
من املنكرات عموما امام الناس دون 
تخصيص فاعل كالتحذير من الزنى 
عموما ومـــن الربا عموما ومن الظلم 
عموما ونحو ذلك، حلديث عياض بن 

غنم ان رسول اهللا ژ
  قال: «من أراد أن ينصح لذي سلطان 
فال ُيبدِِه عالنية وليأخذ بيده فإن سمع 

منه فذاك وإال كان أدى الذي عليه»
القى الضوء  الثالث،    وفي الفصل 
على الصبر على جور االئمة وبني انه 
اصل من اصول اهل السنة واجلماعة 
وهذا من محاسن الشريعة، فإن االمر 
بالصبر على جور االئمة وظلمهم يجلب 
من املصالح ويدرأ من املفاسد ما يكون 

به صالح العباد والبالد.
  وقد جاءت احاديث كثيرة عن النبي 
ژ تأمر بذلك منها ما رواه البخاري 
ومسلم عن عبداهللا بن عباس رضي 
اهللا عنهما ان النبي ژ قال «من رأى 
من اميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه 
من فارق اجلماعة شبرا فمات فميتة 

جاهلية».
  وكانت الكلمـــات األخيرة في هذا 
الكتاب رائعة فقد قال: إذا فهم ما تقدم 
من النصـــوص القرآنية واالحاديث 
النبويـــة وكالم العلماء احملققني في 
وجوب الســـمع والطاعة لولي األمر 
وحترمي منازعته واخلروج عليه وان 
املصالح الدينية والدنيوية ال انتظام لها 
إال باإلمامة واجلماعة تبني ان اخلروج 
عن طاقـــة ولي األمر واالفتئات عليه 
بغزو أو غيره معصية ومشـــاقة هللا 
ورسوله ومخالفة ملا عليه أهل السنة 

واجلماعة.
  ومن االصدارات ذات الطابع اخلاص 
حول هذه القضية كتاب «أطايب القول 
في حسن التعامل مع والة األمر» وهو 
اصدار كويتي خالص حيث ان مؤلف 
الشيخ عيسى مال اهللا فرج وهو عضو 
جمعية احياء التراث االسالمي وقدم له 
فضيلة الشيخ محمد احلمود النجدي 
رئيـــس اللجنة العلمية في اجلمعية 
ويأتي هذا الكتاب ليكون االصدار الثاني 
من سلسلة الدروس العلمية للدعوة 
السلفية ويقدم بني صفحاته مباحث 
مختصرة تبـــني واجب الرعية جتاه 

والة األمر في تسع فقرات منها: توقير 
األئمة وطاعة في غير معصية والصالة 
خلفهم واحلج واجلهاد معهم، والدعاء 
لوالة األمـــر، والنصيحة لوالة األمر 
وآدابها، والصبر على جورهم وظلمهم، 
وعدم االفتئات على األئمة وان جاروا، 
وعدم تهييج الشـــارع وإثارة الرعية 
وهذا له صور كثيرة منها: املظاهرات 
واالعتصامات واإلضرابات وعدم سبهم 
والتشهير بهم وعدم اخلروج عليهم: 
ويستدل لهذا احلق بحديث عبادة بن 
الصامت ے قال: بايعنا رسول اهللا 
ژ على الســـمع والطاعة في العسر 
واليسر واملنشط واملكره وأال ننازع 
األمر أهله وأن نقول أو نقول باحلق 
حيثمـــا كنا ال نخاف فـــي اهللا لومة 
الئـــم، وفي املبحـــث الثالث واألخير 
بني املؤلف األمور التي تتعلق باإلمام 
األعظم والبيعة من خالل مناقشة بعض 
االسئلة التي يطرحها البعض وخاصة 
الشباب حول هذه القضايا، وفي نهاية 
الكتاب خلص املؤلف الى انه ينبغي 
على األمة ان تكون على اتصال بوالة 
األمور من وزراء وأمراء وحكام وأال 
جنافيهم ونشـــعر بأننا في واد وهم 
في واد ألنه متى حل بنا هذا الشعور 
فإن االصالح قد يكون متعذرا ولكن 
لنتواضع للوصول إلى احلق فإن من 

تواضع هللا رفعه.

  مناقشة هادئة

  ومما اصدرته جمعية احياء التراث 
االسالمي كتاب ضم بني دفتيه مناقشة 
عملية هادئـــة ـ كما وصفها املؤلف ـ 
ثماني عشـــرة مسألة متعلقة بحكام 
املسلمني مناقشة علمية هادئة لـ (١٨) 
مسألة متعلقة بحكام املسلمني مدعمة 
بالنقل عن الشيخني: عبدالعزيز بن 
عبداهللا بن باز  ومحمد الصالح ابن 
عثيمني ـ رحمهما اهللا تعالى ـ  وهو 
«كتاب وجادلهم بالتي هي أحســـن» 
تأليف الشيخ بندر بن نايف احملياني 
العتيبـــي وقد  اعتمـــد الباحث على 
منهجية واضحة فـــي الرد على هذه 

الشبه وهي:
  طعنهم في بيعة احلاكم الذي ليس 
من قريش، طعنهم في بيعة من اخذ 
احلكم بالقوة، اعتقاد ان الطاعة ال جتب 
اال على من بايع بنفسه، الطعن بحجة 
انهم ادخلوا املشركني جزيرة العرب، 
الطعن بحجة انهم استعانوا بالكفار، 
الطعـــن بحجة انهم اضاعـــوا اموال 
الدولة، جتويز اخلروج على احلاكم 
الفاسق، جتويز اخلروج على احلاكم 
املبتدع، جتويز اخلروج على احلاكم 
الظالم، التكفير مبسألة احلكم بغير 

طاعة أولي األمر وهم األمراء والعلماء، 
وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول 
اهللا ژ تبني ان هـــذه الطاعة الزمة 

وهي فريضة في املعروف.

  ال منازعة لوالة األمر

  وهذا يدل على انه ال يجوز منازعة 
والة االمور وال اخلروج عليهم اال ان 
يـــروا كفرا بواحا عندهم من اهللا فيه 
برهان، وما ذاك اال الن اخلروج على 
والة االمور يسبب فسادا كبيرا وشرا 
عظيما فيختل به األمن وتضيع احلقوق 
وال يتيسر ردع الظالم وال نصر املظلوم 

وتختل السبل وال تؤمن.
  امـــا اذا كان اخلروج يترتب عليه 
فساد كبير واختالل األمن وظلم الناس 
واغتيال من ال يستحق االغتيال الى غير 
هذا من الفساد العظيم فهذا ال يجوز 
بل يجب الصبر والسمع والطاعة في 
املعروف ومناصحة والة األمر والدعوة 
لهم باخلير واالجتهاد في تخفيف الشر 
وتقليله وتكثير اخلير، هذا هو الطريق 
السوي الذي يجب ان يسلك ألن في ذلك 
مصالح املســـلمني عامة والن في ذلك 
تقليل الشر وتكثير اخلير وحفظ األمن 

وسالمة املسلمني من شر اكثر.
  ويبني طريقـــة املناصحة بقوله: 
«ويناصحون من والهم اهللا بشـــتى 
الطرق الطيبة الســـليمة، مع الدعاء 
لهم بظهر الغيب ان يهديهم ويوفقهم 
ويعينهم على اخلير وان يعينهم على 
ترك املعاصي التـــي يفعلونها وعلى 

اقامة احلق».
  وفي املبحث اخلامس يوضح املؤلف 
شـــروط األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر من االســـالم والقدرة فالعاجز 
عن تغيير املنكر بيده او لسانه ينكره 
بقلبه وان يكون عاملا باحكام الشريعة 
عامة، وان يكون عاملا فيما يأمر او ينهى 
عنه، عفيفا عن اموال الناس متورعا 
عن قبول الهدية مأذونا له من اإلمام 

او نائبه ان كان محتسبا.

  معاملة الحكام

  كذلك من االصدارات املتميزة والتي 
عاجلت قضية طاعة ولي االمر بشكل 
مباشـــر وضمن رؤية عصرية كتاب 
«املنهج االسالمي في معاملة احلكام» 
جمع وتأليف واعداد احمد بن عبدالعزيز 
بن محمد بن عبداهللا التويجري، وفي 
مقدمة هـــذا الكتاب وقف املؤلف على 
اهمية املوضوع فقـــال: من اعظم ما 
يهم الناس خاصتهم وعامتهم والذي 
هو من اهم مقومات امنهم في دينهم 
ودنياهم ما يتعلق بتعاملهم مع والة 
امرهـــم وما يجب لهم مـــن حق وقد 

جـــاء الى عبداهللا بن مطيع حني كان 
من امر احلرة مـــا كان زمن يزيد بن 
معاوية فقال اطرحوا ألبي عبدالرحمن 
وسادة، فقال اني لم آتك الجلس اتيتك 
الحدثك حديثا سمعت رسول اهللا ژ 
يقوله، سمعت رسول اهللا ژ يقول 
«من خلع يدا من طاعة لقى اهللا يوم 
القيامة ال حجة له ومن مات وليس في 

عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».
  وفي القاعدة السادسة اهمية تعظيم 
السلطان وما يترتب عليه من صالح، 
فقال: قال سهل بن عبداهللا التستري 
رحمـــه اهللا: اليزال النـــاس بخير ما 
عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا 
هذين اصلـــح اهللا دنياهم واخراهم 
وان استخفوا بهذين افسدوا دنياهم 

واخراهم.
  وقـــال العالمة الشـــيخ محمد بن 
الصالح العثيمـــني رحمه اهللا: فاهللا 
اهللا في فهم منهج السلف الصالح في 
التعامل مع الســـلطان واال يتخذ من 
اخطاء السلطان سبيال الثارة الناس 
والى تنفيـــر القلوب عن والة االمور 
فهذا عني املفسدة واحد االسس التي 
حتصل بها الفتنة بني الناس، كما ان 
ملء القلوب علـــى والة االمر يحدث 
الشر والفتنة والفوضى، وكذلك ملئ 
القلوب علـــى العلماء يحدث التقليل 
من شـــأن العلماء، وبالتالي التقليل 
من الشرعية التي يحملونها، ثم قال: 
وليعلم ان من يثور امنا يخدم اعداء 
االســـالم فليست العبرة بالثورة وال 
باالنفعال بل العبرة باحلكمة ولست 
اريد باحلكمة السكوت عن اخلطأ بل 
معاجلة اخلطـــأ، لنصلح االوضاع ال 
لنغيـــر االوضاع، فالناصح هو الذي 

يتكلم ليصلح االوضاع ال ليغيرها.
  وفي الفصل الثانـــي بني ان االمر 
باملعروف والنهي عن املنكر اصل من 
اصول الدين بـــه يظهر اخلير ويعم 
ويختفـــي الباطل ويضمحل وبني ان 
اهللا قد اوجبه على هذه االمة في قوله 
تعالى (ولتكن منكم امة يدعون الى 
اخلير ويأمرون باملعروف وينهون عن 

املنكر واولئك هم املفلحون).

  عين الهدى

  وواصل قائـــال فيما يخص الوالة 
والسالطني في االمر باملعروف والنهي 
عـــن املنكر: وفـــق اهللا اهل الســـنة 
واجلماعة الى عني الهدى واحلق فذهبوا 
الى وجوب انكار املنكر لكن بالضوابط 
الشرعية التي جاءت بها السنة وكان 
عليها سلف هذه االمة ومن اهم ذلك 
واعظمه قـــدرا ان يناصح والة االمر 
سرا فيما يصدر عنهم من منكرات وال 
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