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  والثالثونوالثالثون  الرابعالرابع  الشريطالشريط                        
ا مدا اللدد  علم دوعلى آله وصحبه ومن اهتدد  هدددا ،  الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا

  .من فت ة العمل نعوذ هك اللد  من فت ة القول، كما نعوذ هك اللد ي فع ا، وانفع ا هما علمت ا، 

  األسئلة

ي ب زوج عبد هللا هدن مسدعود هنددا كاندت ف تلد  هلدى يددود  ورد في فتح المجيد حديث ز/ 1س

 وما فوجيده؟ فيرقي لدا عي دا فتدده، هلى آخر ، ما صحة الحديث

إّن الرقى  االماىم   » ملسو هيلع هللا ىلصقال رسدول هللا : الحديث هذا معروف، وهو سبب قول اهن مسعود / ج

«االمولة شرك
1
 .وهو حديث صحيح روا  اإلمام هحمد وههو داوود وجماعة  

 :وجدينالالعلماء على هحد  ه  ل  م  هما قراءة اليدود  وكون اليدود  يرقي ح  

 وهسد ة رسددوله  قيددة فندون هنتددا  هللا هالدددعاء العدام، والر   ،هنده كدان يرقيدددا هدذكر هللا :األال 

دونحدو ذلدك، في ح   خير واستعانة واستغاثة وفوسل هلى هللا  :وهالدعاء الذ  ي فع المشتمل على  ل  م 

 .ى هنه كان يدعو ورقيته كانت دعاءعل

د الوجدهللرقية، وهذا  هنه كان يرقي هالتوراة، هما يعلمه من التوراة م اسبا  : االثمني ج  قدول اهدن ه ح  ر 

 ، فدذذا رقدى اليددود  سدن ت، وهدذا يددل علدى هن  (هنما ذلك الشيطان كان ي  سددا هيدد ) مسعود 

 .مطلقا   رقية هذكر هللا  هندا ل علىم  ح  ال ف  ع د  ل  فنن مشروعة على هذا ال حو ف ةالرقي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ا ررزن ر َيررد  ع َوََل َننخ ِخ ْن و َعَلرريخ عر واع َوََل َنردخ َنررا َوُننخ َوررارر مرورن
ََلةن َّر ِنما نَنررا َوور وَع َعَلررِ ََّ رررر ُر ع  َوََل َنرَر  الخ ِخ ْن ررنخ َطرراَع ن من

ن  نخ َطاَعةن َّللاا ِخ من ْر ع َما  َوَنَر  َطاَعَ  يَضة  َعاَفاةن َفرن اَلحن َوالخمر ِخ بنالصا ْر و َل عر َيٍةع َوَندخ صن وا بنَمعخ مررر
ِخ َيأخ  .َل

مِنَم َاُاََلِة أُُموِرنَم َاإِْن َجمُراا) /قمل الطحماي   ( َاََل نََرى اْلُخُراَج َعلَ  أَ ِاَّ

  وجعلدوا ا فدي عقائددهوه دن  هذ  الجملة يذكر فيدا العقيدة التي هجمع عليدا هئمة السدل  الصدالح ودو  

مِنَىم َاُاََلِة أُُموِرنَىم َاإِْن َجىمُراا)للّس ة وللجماعدة هننّدا  ا  ف  من خالفدا م  ال   ؛ (ََل نَىَرى اْلُخىُراَج َعلَى  أَ ِاَّ

هو  ،االجتمدا  وففريدا النلمدة، هو هاعتقداد ال دروج شتيتيع ي ال روج هالسي  هالبغي عليد  هو هت

 .-ما سينفيك-هاعتقاد جواز  هو ذها  مذهب من هجاز 

دب  ت  يع دي ههدل السد ة والجماعدة الم  ( َاََل نَىَرى)، (َاََل نََرى اْلُخُراجَ )فقوله  لألثدر ولددد  السدل   ين  ع 

ن ال دروج علدى األئمدة ووالة األمدر  ت  ولما كان عليه الصحاهة ول ما دل   و  عليه األدلة، هؤالء ال ي در 

طداعوا؛ ألن نداعتد  فري،دة، هاه دا ي  حتى ولدو كدان ع دده  جدور ونغيدان وفلد ، فذنده يجدب هن 

 :مسائل

  األولِالمسألة: 
 .لفظ األئمة ووالة األمور مما جاء هه النتا  والس ة 

 .عليه همام ا  ل  ط  عليه ولي األمر، وي   ا  ل  ط  ي   -يع ي ولي األمر لألمة لل اس-فولي األمر العام 

ُسىوَل يَمأَيَُّهى﴿ هما ولي األمر فقد جداء فدي النتدا  قدال هللا  َ َاأَِيُوُىوا الرَّ ََ مَمنُىوا أَِيُوُىوا  َّ ي ِِ م الَّى

وا و  [95:ال ساء]﴾َاأُْالِي اأْلَْمِر ِمْنُك ْ  من األمور الشرعية واألمور  ذ  ف     ما ي   األمر؛ ألن   ة  ال  ، وس م 
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 .، فاألمر راجع هليد    ه  ر  م  االجتدادية في ال اس هنما ينون عن ه  

فدي ال داس، كمدا  ذ  ف د   المعاصدر القدرار الدذ  ي   ف  هيد  األمر وال دي هو هدالع ر   ولي األمر هو من ا  فذذ

 .﴾َاأُْالِي اأْلَْمِر ِمْنُك ْ ﴿ قال 

 .من األحاديث كما جاء في اآلية هتسمية الحنام هوالة األمور وهذا جاء في الس ة في عدد  

دي  فاهدتال  هدذلك و داس هللا همدر ال    ولي األمر هدو اإلمدام، ومدن وال  فهما لفظ األئمة  ؛ ألنده ى همامدا  م  س 

 .ألمةل هنمر  ونديه وقرار  وما ي تار  اجتدادا      ف  ؤ  ي  

خُمر أ اىمك  الىِيَ بحنىونه  ايحنىونك  » ملسو هيلع هللا ىلصولي األمر جاء في الس ة في قول ال بي لولفظ األمام 

 ابصىىلون علىىُه  ايصىىلون علىىىُك ئ اشىىرار أ اىىمك  الىىىِيَ بن وىىونه  اين وىىونك  ابلونىىىونه 

«ايلونونك 
2

 .، وهذا فاهر في فسمية ولي األمر هماما  

 المسألة الثانية : 
 :ولي األمر يجمع ما هين األصل هن  

 دومدا ي   ، فدي همدور دنيداه حسن التدهير في همور ال داس العامدة ومدا يحفدظ هي،دتد      د  ح  ل  ص 

 .ويدفع ع د  األعداء

   دالعلد  هنحندام الشدريعة همدا ي اسدب، وال ي ن األعلد  كمدا هدو مبسدون فددي يدده هن يندوف ن  ر  ت  ش 

 .كتب الفقهمنانه في 

مددن األئمددة ووالة  وفددي عدددد   واجتمعددت الصددفتان فددي ال لفدداء الرابدددين األرهعددة وفددي معاويددة 

 .األمور في التاريخ هلى اآلن

ديندون مدا ي   ذ  ولنن رهما ل  يجتمدع فدي ولدي األمدر الصدفتان فحي   د علدى ال داس فدي همدر ديد د   ل  ن  ش 

  فيه هلى ههل العل  هالدين، وما ينون من قبيل األمدر العدام لل داس فذنده يندون لدولي األمدر د  ع  ج  ر  م  ف  

 .العام، وولي األمر العام يستشير وينخذ هقول ههل العل  فيما ير  هن يستشيره  فيه

 : ا ي صه؛ يع ي كالّ  فيم(إن اَلة األمر ه  األمراء االولامء)هو وجه قول من قال  ذ  خ  ن  وهذا الم  

 .ال اس وما هه فنون حيافد  ح  ل  ص  األمر الدنيو  وما ي   ،األمراء في األمر العام -

 .ما ينفون وما يذرونالعلماء فيما ينون من همر الدين هو -

ولدي األمدر هدو مدن يعلد ، وهدو الدذ  جداءي فيده اآليداي  وهذا ليس هو األصدل، وهنمدا األصدل هن  

ُسىىوِل َاإِلَىى  أُْالِىىي اأْلَْمىىِر ِمىىْنهُْ  ، وكددذلك ﴿[95:ال سدداء]﴾َاأُْالِىىي اأْلَْمىىِر ِمىىْنُك ْ ﴿ َالَىىْو َروُّا ُ إِلَىى  الرَّ

ََ يَْسمَْننِطُونَهُ ِمْنهُ ْ  ي ِِ  .األصل اجتما  الصفتين في ولي األمر ، ألن  [38:ال ساء]﴾لََولَِاهُ الَّ

اإلمام، وفي المسدائل الدي يدة  ولي األمر الذ  هيد  األمر وال دي حا ي  ط  ع  فذذا ل  فجتمع الصفتان ه  

 .ههل العل  ل  ن  س  ى وي  ت  ف  ت  س  ي  

وا على العال  ولي األمدر؛ ألجدل هن ق  ل  ط  ولدذا اجت ب كثير من العلماء هل هكثر العلماء واألئمة هن ي  

ينون ه اك افت اي وخروج وألجل هن ال ينون ه اك منخذ لمن يريد ال دروج علدى اإلمدام هو ولدي 

 .األمر

فيددا هلدى مدن يلدي األمدر الددي ي، وهد   ع  األمور الدي ية ي رج   ن استعمل هذا وهذا؛ يع ي هن  وم د  م

، وفي األمور العامة فتنون العلماء في همور الفتو  وفيما ينفي المرء ويذر فيما هي ه وهين رهه 

 .لوالة األمور

 المسألة الثالثة : 
هو مذهب نوائ  من الم تسدبين هلدى القبلدة،  ة  ع  ي  ه ه  ل ي  د  ق  ع  ان  ال روج على والة األمور وعلى من 

مدد د  ال ددوارج والمعت لددة، وهعدددي بددواذ قليلددين مددن التددداهعين وفبددع التدداهعين، وهعددي الفقدددداء 

 .المتنخرين ممن فنثروا همذهب المعت لة في األمر هالمعروف وال دي عن الم نر

ال دروج علدى ولدي األمدر  إلسالم مدن هن  وعامة التاهعين وهنذا هئمة ا والذ  عليه الصحاهة جميعا  

 .من خرج على ولي األمر فليس من هللا في بيءووكبيرة من النبائر،  م  ر  ح  م  
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مدن خالفددا ممدن  واألدلة على هذا األصل مدن النتدا  والسد ة متعدّددة، احدتّا هددا األئمدة ورهوا هن  

د ، كمدا سدينفي ذكددر مع ويدا   متددوافر فدوافرا  ال ن  ي  السدل  هندد  خددالفوا فيده الددليل الوا دح الب د ن  فدنول م 

 .األدلة هن باء هللا

ا ما هح   ا  فذذ ه و  ع وا ف رجوا على والة اجتداداي هعي ال اس ممن اف ب   ه  ت  ث  د  ههل الس ة والجماعة لما ر 

على هعدي والة األمدر مدن ه دي العبداس، هو قبدل  ،وا على ولي األمرج  ر   ي همية، هو خ  األمر من ه

لسد ة فدي ل؛ هل قبل ذلك على عثمدان وهن لد  ينوندوا مدن الم تسدبين رجوا على علي ذلك ممن خ

 .ال روج هدعة لم الفته لألدلة ، وجعلوا هن  و   ن  و  وا هذا في عقائده  ود  ر  ك  الجملة، ذ  

فدي  اجتداد من اجتدد فدي مسدنلة ال دروج علدى ولدي األمدر المسدل  كدان اجتددادا   وفل يص ذلك هن  

دد مع ويددا   ة النثيددرة المتددوافرة فددوافرا  مقاهلددة األدلدد ددولددي األمددر واألميددر فجددب ناعتدده وف   هن   ن  م   م  ر  ح 

 .في معصية هللا م الفته هال هذا همر همعصية فذنه ال ناعة ألحد  

ع  و  ههل العل  من قال ف   ن  وم   لىنو  السىلق قى،ي ئ  ى   الخراج عل  الوَلة كمن مىِهنم  )في اللفظ  ا  س 

أ اىة اسسى ع على  بحرياىه اعلى  اسنكىمر  تة إَل بملشىر االسسىمو جمجاوى  لألمَّ بَ مم أَ  هُ أنَّ  يَ  ِ لام رُ 

 كما قاله الحافظ اهن حجر (عل  مَ جوله

  َهعي  هن   ال  ق  مثل هذا األمر هنه مذهب لبعي السل ، وهنما ي  في ال يقال  ه  ن  أل عْ سُّ وَ اهِا جُه ب

والقدول  ر  د  التاهعين من ذهب هلى الق د ن  كما هنه يوجد م   السل  اجتددوا في هذ  المسائل من التاهعين

فددي  ت  ب ددث  هلددى هثبدداي هبددياء لدد  ف   ب  ه دد، ومددن ذهددب هلددى اإلرجدداء، ومددن ذ  الق ددد ر  الم ددافي للّسدد ة فددي 

دد ج  مدد د  الشدديء الددذ  الدددليل ه الفدده،  د  ال صددو ، فنددذلك فددي مسددنلة ناعددة والة األمددور فرهمددا و 

 .ألدلة ال هاجتداد من اجتدد وهخطن في ذلكعليه ا ت  ل  والعبرة هما د  

 المسألة الّرابعة : 
 :دلت عليه األدلة من النتا  والس ة /الطحاو      ر  هذا األصل الذ  قر  

َ ﴿ فم ه قول هللا  أّمم القرمن َّ  ََ ُسوَل جَقَْ، أَيَىم َْ يُِطْع الرَّ ووجده الداللدة م ده [ 38:ال سداء]﴾َم

«طع األمُر جق، أيمعني امَ يوِص األمُر جق، عصمنيمَ يُ »قال  ملسو هيلع هللا ىلصهّن ال ّبي 
3
 . 

ُسوَل َاأُْالِىي اأْلَْمىِر هي،ا في سورة ال ساء ﴿ وقال هللا  َ َاأَِيُوُوا الرَّ ََ مَمنُوا أَِيُوُوا  َّ ي ِِ يَمأَيَُّهم الَّ

عدة هللا وناعدة ﴾ جاء في ناأَِيُوُوالفظ ﴿: وقاله غير  هي،ا   /قال اهن القي   ،[95:ال ساء]﴾ِمْنُك ْ 

دمدا ذ  ل      ﴾ ث دأَِيُوُوا؛ يع ي األمر هالفعل ﴿ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  داألمدور لد  ي   ة  ال  و   ر  ك  ﴾، فقدال أَِيُوُىواالفعدل ﴿ ر  ر  ن 

ُسىوَل َاأُْالِىي اأْلَْمىىِر ِمىْنُك ْ ﴿ َ َاأَِيُوُىوا الرَّ ناعدة ولدي األمددر  وفدي هددذا م اسدبة هن  : ﴾ قدالواأَِيُوُىوا  َّ

فدي غيدر م الفدة ناعدة هللا وناعدة رسدوله، همدا هذا كاندت ناعتده فيددا م الفدة  المسل  ال فندون هال

همعصية فذنده ال ناعدة لم لدوي فدي معصدية ال دالا، فلد   ر  م  ؛ يع ي ه  لطاعة هللا وناعة رسوله 

، وهمدا ناعدة ولدي فجب اسدتقالال   ملسو هيلع هللا ىلصناعة رسوله  ؛ وألن  ناعة هللا فجب استقالال   الفعل ألن   ر  ر  ي ن  

  .ال استقالال   ا  ع  ب  فذندا فجب ف   األمر

ددر   وهمددر ال دداس هن  نددارا   ا  فددنج  « أيُوىىو »علددى سددرية وقددال لددد    ال بددي    لدددذا الرجددل الددذ  هم 

هذلك،  يع ي هاإليمان واإلسالم، فنخبروا رسول هللا ،ما فررنا من ال ارهن  : وا وقالواه  يقتحموها، فن  

«ا منهىىمأََمىىم لىىو أنهىى  أيىىمعو  لىى  يخرجىىو»فقددال 
4

، وال ناعددة ؛ ألنددد  هندداعو  فددي معصددية هللا 

 .لم لوي في معصية ال الا

ََ النَّمِس بِىمْلَحِّ  َاََل بَمَّنِىْع ﴿ ومن األدلة قول هللا  ُْ يَمَواُااُو إِنَّم َجَوْلنَمَك َخلُِسَة  جِي اأْلَْرِض جَمْحُكْ  بَ

ِ إِنَّ الَّى َْ َسنُِِل  َّ ِ اْلَهَوى جَُُِولََّك َع َْ َسىنُِِل  َّ ََ يَِوىلُّوَن َعى ي اآليدة، ووجده الّداللدة [ 62: ]﴾ِِ

دداوود، وفي ه   ر  م  ه   من اآلية هّن هللا  ده      ر  م  در  لألنبيداء  ر  م  األمدر هن يحند  هدين ال داس  ي  ل دلمدن و  ه م 

فيده هالحا وهن ال يتّبع الدو ، وهذا مقصد والوسائل لدا هحنام المقاصدد، فطاعدة ولدي األمدر فيمدا 

فحقيا الحا وفنثير ال ير وفقليل الشر وههعاد الدو ، هذ  لدا حن  المقصدد فتندون واجبدة وجدو  
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 .المقاصد؛ ألندا وسيلة والوسائل لدا هحنام المقاصد

«مَ أيمَ األمُر جق، أيمعني امَ عص  األمُر جق، عصمني» ملسو هيلع هللا ىلصقول ال بي  امَ السنة
5
. 

رء السىىاع االطمعىىة جُاىىم أحىىك اجُاىىم كىىر  إَل أن يىى مر علىى  الاىى» قددال   ه  هن دد ملسو هيلع هللا ىلصع دده  ت  ب ددث   وهي،ددا  

«باوصُة ج  ساع اَل يمعة
6
. 

«إنام الطمعة جي الاوراف»هنه قال  هي،ا   ملسو هيلع هللا ىلصع ه  وصح  
7
 .يع ي ناعة ولي األمر في المعروف 

يىمبي مىَ موصىُة   اَل مىم   ْ رَ كْ مَ رأى مَ أمُر  شُئم يكرهه جلَُ »قال  ه  هن   ملسو هيلع هللا ىلصثبت ع ه  وهي،ا  

«مَ يمعة ي،ا   ََّ نزعَ ي
8
 . 

«مَ ممت الُس جي عنقه بُوة ممت مُمة جمهلُة»هنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصع ه  صح   وهي،ا  
9
. 

خُىمر أ اىمك  الىِيَ بحنىونه  ايحنىونك  »قدال  ملسو هيلع هللا ىلصفي البدا  الحدديث الدذ  ذكدري لند  هنده  وهي،ا  

ابصىىىلون علىىىُه  ابصىىىلون علىىىُه  اشىىىرار أ اىىىمك  الىىىِيَ بن وىىىونه  اين وىىىونك  ابلونىىىونه  

دغ  ب  هفدال نقدافلد ؟ يع دي هددؤالء الدذين ن  : فقيدل لدده ملسو هيلع هللا ىلص، ثد  سد ل «نك ايلونىو دغ  ب  وي      د  ،  ا ونلعدد د     ون  ، 

مىَ موصىُة  علُىه اال  جىرم  يىمبي شىُئم   يَ لِىاَ  َْ َل مىم أقىمموا جىُك  الصى ةئ أَل َمى»ويلع ون دا، قدال 

َّ ي،ا مَ يمعة يجلُكر  مم يمب «مَ موصُة   اَل ينزع
10
. 

 .«مَ رأى مَ أمُر  شُئم يكرهه جلُصنر»هنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصصح ع ه  وهي،ا  

هدذا فدي هطالب العل  هن يتتبعددا     ر  هالتنلي ، وح   ي  د  ر  ف  وه   واألدلة على كثيرة في الس ة كثيرة جدا  

المددرء مددن هددوا ، فقددد كثددر  ص  ل     ت  المو ددو  المددد  الددذ  فنثددر فيدده األهددواء، وهصددل االفبددا  هن ي دد

الصحاهة، التنويل والتبرير فدي هدذ  المسدائل، والواجدب علدى المدرء هن التنويل من القدي  من عدد 

 .يموي على الطريقة األولى هغير فغيير وال فبديل

وال حول وال قدوة - وهما اعتقادا   ا عمال  وهذ  المسائل من المسائل التي كثر فيدا التغيير والتبديل هم  

ل دص  لوهوالس ة ع ي ة وافبا  نريقة السل  مط -هال هاهلل نفسده مدن  ة، والواجب علدى المدرء هن ي   

 .هواها، وهن يمتثل ما دلت عليه الس ة دون م الفة

 المسألة الُامسة : 
 :ال روج على ولي األمر ينون هشي ين

  واعتقاد وجو  ال روج عليه هو فسويغ ال روج عليه ة  ع  ي  عدم الب  :  األالالصورة. 

ولد   ؛ يع دي اعتقدادا  (كمن يىرى السىُق)ذهب هليه هقولد   وهذا هو الذ  كان السل  يطع ون فيمن

 .ع  اي  ب  ي  

 يع دي وهي المقصدودة هاألصدالة هندد  الدذين ي رجدون علدى اإلمدام هسديوفد ، : الصورة الثمنُة

ولدي  ل  ت دق  هحداث فت ة هدا ي  هو على اإلمام ويجتمعون في منان ويريدون خلع اإلمام وفبديله،  ج  ر     ي  

 .في قتله هو هزالته هو نحو ذلك؛ يع ي ال روج هالعمل عليه سعيا   األمر هو ي  ال

 .فدافان الصورفان لل روج

 :وال روج على هذا

 هاالعتقاد ينون                      وينون هالعمل. 

ولي األمر ينون  ؛ ألن  الصورة الثملثة المي أوخلهم بو  أهل الول  جُهم اهي الخراج بملقولهما 

، وقد ال ينون خروجا   ال روج هالقول قد ينون خروجا   ؛ ألن  طْ نِ وَ نْ جهِ  َل بَ ه هالقول، ال روج علي
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مدن هدا   وهد كالما   قولفي ال روج، وقد ي يؤد  هلى ال روج فينون سعيا   يع ي هنه قد يقول كالما  

دهلى ال دروج وال ي   ل  األمر هالمعروف وال دي عن الم نر وال يوص   هدذا ال وفت دة فدي ال داس،  ث  د  ح 

 .يدخل فيه

ال ددروج هددالقول فيدده  ولدددذا مددن هدخددل مددن ههددل العلدد  ال ددروج هددالقول فددي صددور ال ددروج، فددذن  

 .خروج ه  القول هننه ليس ه روج وال هن   ا  ل  ط  ففصيل، ال ي  

وا على هميره  هالقولج  ر  قتل هعي الصحاهة لما خ   ومعاوية 
(11)

... 

هدن حجدر مددع  د هو عد د فداجتمع حجددر هدن عد رهدو ال داس ك هو هن   يقدول لل داس بدي ا   هن  ]......[ 

ددر  ن  ف   ،ال نسددمع مددا فقددول: بوا األميددر وقددالواصددح ،بو صددهعددي هصددحاهه فح هلددى معاويددة فددنمر  ل  س 

ددؤ  معاويدة هددنن ي   ددوا وهن ي  ذ  خ  فقبددل هن  ،مدد د  الصددحاهي هددذا وا هليدده، وكددانوا سددبعة عشددرة رجددال  ر  ي  س 

وال  ت  ق  وا هلى دمشا همر هد  ف  ل  ص  ي  
12
دو،  دم   فعدل معاويدة  هده علدى هن   ل  د  ت  هدذا اس   م ده هلدى هن   ر  ي  ص 

 .على هذا األحاديث ل        ال روج ينون هالقول، وف  

 .وله اجتداد  في هذا األمر فعل ذلك فع يرا   وهذا االستدالل محل نظر وليس هجيد؛ هل معاوية 

 :ال روج ينون في صورفين هن  نقول الذ  عليه ههل العل  في فقرير العقائد  ا  فذذ

  عددم البيعدة واعتقداد جدواز ال دروج هو فسدويغه هو وجوهده؛ يع دي علدى ولددي : الصىورة األالى

 .األمر المسل 

 السعي هاليد هالسي  هالسالح على ولي األمر: االصورة الثمنُة. 

 .قد فنون وقد ال فنونفدذ  فيدا ففصيل فا هالقول هم  

 المسألة السادسة : 
 :هال وله في خروجه فنويل د  هح   ج  ر     ول  ي  ، روج على الوالة واألئمة له هسبا ال 

  فددال روج علددى عثمددان  الددذ  هد  هلددى مقتلدده  وهر ددا  كددان هسددبب التصددرفاي الماليددة

دج  ت  ، ف  ت ده  اه  ر  وفوليتده ق   لعثمان  ع ال دوارج ممدن يددي ون هدال روج م ندرين هدذا األمدر متدنولين، م 

دب  وف   هال لديال   ن  ف  د  ل  ي د  ه  وهر ا  في قصة مبنية حتى هن    رجوا عليه حتى قتلو  ف ثالثدة هو  ه  ع 

ل ي    ، يع ديفي البقيع وهنما فدي حدائ  ن  ف  د  على ال عش هسرعة ول  ي   ليال   ذ  ، ث  ه خ  ا  ر  عليه س   هرهعة ص 

وايدة هندد  كدانوا مدن  حتدى، ن  ف  هنه د   ف  ر  ع  في هستان قريب من البقيع، حتى ال ي   سدرعة جداء فدي الر 

خشدية هن فصدل هيدد  ال دوارج هده مسيره  هه قالوا نسمع رهسه ي،ر  في نعشه من بددة السدير 

 .هليه

هالرغبددة فدي الصدالح فددي  د وا خدروجل  و  ن  يع دي ف دع ددده ، وهدذا هسدبب التنويدل، التنويددل فدي المدال 

 .كاألمور المالية، وكذلك في مسائل التولية ونحو ذل

دالصدحاهة ر دوان هللا علديد  علدى فصدويب عثمدان وعلدى م   ع  م  وهج   هدؤالء، ر دي هللا عدن  اداة  ع 

 .من خال  سبيلد  هلى يوم الدين ل  ذ  الصحاهة هجمعين وخ  

   دي دا   ه  ه دما ينر  ، ه هو في هلد  هو في مجتمعه هعامةفي نفس :المرء ما ينر  ة  ي  ؤ  والسبب الثاني ر 

 .ا  ي  ن  د   ه  ه  هو ما ينر  

األمدر  نّوال   ت  هلى االنتصار م   يه  د  ؤ  وهذا الّسبب في رؤية المرء ما ينرهه قد ينون معه عدم صبر في  

 .فعال   هال روج هو خارجا   هالمعروف وال دي عن الم نر، فينون آخذا  

دا مدا ح  د دم  ظ  مسنلة رؤية ما ينر  المرء في الدين هو فدي الددنيا هع   وهيوهذ  المسنلة  ددد فدي ع ل  ص 

هعظدد  مسددنلة وهددي مسددنلة خلددا فددي حيددث ره  وره  هئمددة الحددديث مددا ينرهددون  اإلمددام هحمددد 

د   ال اس هلى القول ه لا القرآن الذ  هو النفدر، وه ل   ي  القرآن؛ حيث د ع   وا هدذلك حتدى وقدع هعدي م 

 .من هعي مسائل الدنيا ة  األئمة النبار في اإلجاهة خشي  

مىَ رأى » ملسو هيلع هللا ىلصهقدول ال بدي  ذ  خ  وه   ،هياك  والدماء: قالونفي يديه واإلمام هحمد لما قيل له هال روج 

                                                
 .ى الوجه األول من الشريط الرابع والثالثينانته 11
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 .«مَ أمُر  شُئم يكرهه جلُصنر

وهددذ  فعددّ  النراهددة الدي يددة والنراهددة  ،سددياي الشددرنفددي ألندددا جدداءي  هددذ  عامددة (شىىُئم يكرهىىه)

 .هالصبر، والصبر مع ا  ل وم الطاعة وعدم ال روج ر  م  الدنيوية، فن  

مىَ موصىُة   جلُكىر  مىم يىمبي  أَل مَ رأى أمُر  يمبي شُئم  »حديث اآلخر عليه ال وكذلك ما دل  

 ََّ د على هذا كان هد  الصحاهة، فاهن مسعود و ،«ي،ا مَ يمعة مَ موصُة   اَل ينزع ى ل  ص 

دخلد  هميدر النوفدة مدن قبدل عثمدان  دفى وهدو يشدر  ال مدر ل  ، وص  ى هددد  ل  صدلوا معده حتدى ص 

 اليدوم فديهل هنا نقصت من الصدالة قدالوا الزل دا معدك  يع يهزيدك ؟ : قال    ل  س  ، ث  لما الفجر هرهعا  

زيادة
13
. 

علدى عددم  وال صو  الدالة على وجو  الطاعة هالمعروف وفحري  نندث البيعدة ونحدو ذلدك فددل  

 را  ف در  ك  ، هال هن يدهو ما ينرهده دنيدا   دي ا   ه  ه  ر  ن    ما ي  ر  ي   ن  لل روج، وهو ه   اعتبار هذا السبب سببا  

هفال ن درج علديد ؟ : هفال ن اهذه ؟ هو قال: ، كما جاء في الحديث قالع دنا فيه من هللا هرهان هواحا  

«عن،ك  مَ   جُه برهمن احم  وَ بُ  ا  رَ سْ اا كُ رَ بَ  نْ َل إَل أَ »قال 
14
. 

 :د  قوالنلوالعلماء في هذا الحديث 

 دهنه ع د رؤية النفر البواح فذنه ي   :القول األال دب  ال دروج، وهذا قدالوا  ب  ج  هخدذ  ؛ فمع دا  هن  ي ج 

 .العدة والوسيلة فذندا فجب وجو  وسائل للمقاصد

 .ديثاحن في بروحد  لألل العل  متفرقيوهذا قول نائفة من هه

 ر  ف دهذا يجوز وال يجب؛ هل الصبر هولى هال هذا كان فغيير هدذا الدولي الدذ  ك   هن  : القول الثمني 

 .من سفك الدماءليس فيه مفسدة 

 المسألة السابعة : 
د د ناعدة هللا  ن  األئمة ووالة األمدور نداعتد  م  ، فطاعدة المدؤمن لدد  فدي ملسو هيلع هللا ىلصناعدة رسدوله  ن  وم 

 لبي،دة هدذ  األمدة وجمعدا   ا  ظ دف  جعدل نداعتد  مدن ناعتده ح   ملسو هيلع هللا ىلصال بدي  ؛ ألن  ة  ه در  المعروف عبادة وق  

 .لدا على هعدائدا للنلمة وقوة  

 :من حيث الت ظير فنون على هحد هنحاءيع ي فصرفاي والة األمور  هن  والعلماء ذكروا 

فيه ناعدة، يدنمروا ال داس هذقامدة الصدالة، يدنمروا  هن ينمروا هالطاعة، هن ينمروا هشيء  : األال

دد الحددا   ال دداس هذيتدداء ال كدداة، يددنمروا ال دداس هددنداء   ة، ي دددون ال دداس عددن المحرمدداي، الشددرعي هعام 

األمدر هده همدر  وم  ل دع  ينمرون هدالمعروف ي ددون عدن الم ندر ونحدو ذلدك ممدا هدو م  يقيمون الحدود، 

 .ال دي ع ه ندي فحري  هو كراهة في الش ريعة هيجا  هو همر استحبا  هو معلوم  

ينددون عددن خددالف   اجتددداد  لددد  فيدده اجتددداد، وهددذا االجتددداد همددا هن   ر  م  هن يددنمروا هددن  : الثىىمني 

فدي مسدائل  ل هو هحد الرهيين هو هحد الوجدتين، هو اجتداده  كان مب يدا  برعي واختاروا هحد األقوا

دب  هن ف   اد، هو لد  ي در     ن  ح  الال اس لدا     ل  ع  حادثة ال ي   مثدل المسدائل الدنيويدة والمسدائل العامدة التدي  ث  ح 

 .فجر  في ال اس

هن ينمروا همعصية هللا : الثملث. 

اإلجمدا  ونداعتد  فدي ذلدك مدن ناعدة هللا فذن ناعتد  فدي ذلدك واجبدة ه ألالأمم ا  وناعدة

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

هلددى هحددد األقددوال فددي المسددنلة  ب  ه ددولددي األمددر هذا ذ   هددي المسددائل االجتداديددة فددذن  و: االثىىمني

 ناعته في ذلدك متعي دة هي،دا   عليه، فذن   ا  ع  م  ج  م      ال     له ال ي   واجتدد، هو اجتدد في المسنلة اجتدادا  

 .هاألمة هعامة هذا كان متعلقا  

ناعدة األميدر  فالمسائل االجتدادية داخلة في عموم األحاديث التي فيدا الطاعة في المعروف؛ ألن  

الصدورة األولدى  :ما الطاعة في المعروف فشدمل الصدورفينفي المعروف التي جاء فيدا الدليل، هن  
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 .برعا   عتبر  والصورة الثانية ألن االجتداد م  

مر همعصدية هللا هي هن يدنو: االثملث ،وقدد يندون خاصدا   األمر هالمعصدية قدد يندون عامدا  فد ،

فدي معصدية ال دالا  ال ناعدة لم لدوي   ه  ؛ ألن دهلل  وعلى كلٍّ فال فجدوز ناعتده فيمدا فيده معصدية  

 .«عل  الارء الاسل  الساع االطمعة جُام أحّك اكر  إَل أن ي مر باوصُة» ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

دد ا  فددذذ فددي هنمددا الطاعددة  ،ن الطاعددةاهطاعددة ولددي األمددر، هو التددي فيدددا هيدد ر  األدلددة التددي فيدددا األم 

 :هع،دا هبعي؛ يع ي هن  ولي األمر يطا  هال في المعصية    ر  ،  وال ي   معا      د  المعروف، ف ف  

   ما فيه ناعةفيا  ط  ي.   يطا  في المسائل االجتداديةو. 

  وال يطا  هما فيه معصية هلل. 

 المسألة الثامنة : 
ددأل   ين  ي دب  هددذا فيده ف  ( َاإِْن َجىمُراا)قولده فدي آخددر الندالم  هننددا لددولي  د  ي ددق  ت  الطاعدة ال ف   المسدنلة هن   ل  ص 

األمر العددل؛ يع دي للعدادل مدن األئمدة هو للتقدي مدن األئمدة هو لمدن يسدير فدي كدل الشدر  مدن والة 

 .ا ط  فذنه ي   ر  و  األمر؛ هل وهن كان م ه ج  

 :صورفين ينون في ر  و  والج  

  في الدين جور  : الصورة األال. 

  في الدنيا جور  : الثمنُةالصورة. 

 .فيه هلى النفر ل  ص  في الدين  اهطه هن ال ي   ور  والج  

ور   أيىع اإن »قال  ملسو هيلع هللا ىلصفي الدنيا يطا  فيه حتى ولو هخذ مالك و ر  فدرك، كما صح ع ه والج 

«أخِ مملك اضرب ظهرك
15
. 

 : والة العدل ووالة الجور في الطاعة، فقالهين  ي  ر  ومن ههل العل  من ف  

   هال في المعصية ا  ق  ل  ط  ولي األمر ذو العدل يطا  م. 

   هنه ناعة، هما هذا ل  نعل  هنه ناعة قدال     ل  ع  ا  هال فيما ي  ط  وهما ولي األمر هالجور فذنه ال ي

 .ا   ط  فال ي  

مَُ؛ لكنىه جىي مقمبلىة النصىو ئ إل  بو  كنمر أهىل الولى  الامقى، اهِا الك ع اإن كمن منسوبم  

 .سي ق األ اة جي هِ  الاسم ل ق  ملِ خَ امُ 

 .من كالم األئمة؛ لنن في غير هذ  الصورة وهمام الجور له هصل   والتفريا هين همام العدل

    ل دع  وا ما هين همام العدل وهمام الجور في صورة األمر هالقتل هو هاالعتدداء، فذنده هذا كدان ي  ق  ر  فد  ف  

ال فتعين عليه الطاعة؛ : ، قالواهن يقتل فالنا   هحدا   ر  م  هذا ه   ه  جور  في قتل من ال يستحا القتل فذن   هن  

ونحدو ذلدك  ن  ت  له هنه مستحاٌّ للقتل، وهدذا يندون فدي هزم دة الف د ن  ب  ت  س  هذا ل  ي   ا  م  ل  ف   ه  ل  ت  ه قد ينون ق  ألن  

 .ل، وال يسنا  فالن   ل  ت  ق  ه  : يقول ،اءايد  والع  

دهمدام العددل ال ي   :نائفة من األئمة المتقدمين ما هين همام العدل وهمدام الجدور، قدالوا ي  ر  فد ا ف   ، ل  ن  س 

دت  ي  هما همام العدل ف  و دهذا كدان ي    ر  ح  هال هذا اسدتبان لده هنده  هحددا   ل  ت دق  يسدفك الددماء فذنده ال ي   ن ده  ه ف  ر  ع 

 .للقتل مستحا  

المسددائل هذا  ؛ ألن  األولىىة متْ قَىىلَ طْ اُ بِ  لْ موىىَُّ األخىِ بىىه أن يُوَاىىاالىِي يههىىر جىىي هىىِ  الاسىىملة اي

 وغ  س دوجدب الرجدو  هلدى فداهر الددليل، وال ي   -خاصة فدي مسدائل العقيددة-الرجو   ب  ابتبدت وج  

عقيددة، وهدي مسدنلة ال دروج علدى الدوالة  ه  ل دع  ألحد م الفة فاهر الدليل فيما هجمع العلماء علدى ج  

 .وناعة والة األمر

فددي المسددائل  ا   ط ددولددي األمددر ي طددا  فددي الطاعددة وي   األدلددة علددى مددا ذكرنددا مددن هن   دلّددت   ذ  فحي   دد

ع وال  ؛ وهدي هن يدنمر همعصدية هللا -صدورة واحددة-االجتدادية، وال يطا  فدي صدورة  دم  فدال س 

 .ناعة

؛ هدل -ي الددنيافد في الدين هو كان جدورا   سواء كان جورا  -في ال روج  الجور ليس سببا   ا  ينون هذو

: في الدنيا، كما ذكر ذلك اهن فيمية فدي م دداج ههدل السد ة قدال ر  و   روج هسبب الج  الهكثر ما ينون 
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 .هسبب جور هعي الوالة في همور الدنيا ج  ر  هكثر فنويل من خ  

مِنَم َاُاََلِة أُُموِرنَم َاإِْن َجىمُراا)قوله ه ا  ا  فذذ يع دي هده هّن عقيددة السدل   (َاََل نََرى اْلُخُراَج َعلَ  أَ ِاَّ

ى هللا ولديس لده ق دل  ولي األمر، ويحافظ على البيعة، وال ي رج المرء وال ي   ا   ط  وي   ع  م  هن ي س  الصالح 

 .الذ  فيه من هللا هرهان اح  و  حجة ه    اليد من الطاعة، ومدما كان الذ  رآ  هذا ل  ي ر  النفر الب  

ُِْه ْ َاََل نَْ،ُعو عَ )بو،هم  /قمل الطّحماي   (لَ

علدى ولدي األمدر واألئمدة؛ ألّن الددعاء  ون  ع  د  ال ي د    د  الّسل  الصالح وهئمة اإلسالم هن      د  ه   يريد هن  

ا الذين يرون السي  هما اعتقادا  م  ي  عليد  س   يم   .هو عمال   ا ههل ال روج وس 

 :هد  السل  الصالح هند  يدعون لد  وال يدعون عليد ؛ ألن  و

 لصالح والمعافاة كما سينفيهالدعاء لد  ا. 

  د    د  ،  غ  فونين القلو  على ه   وفي الدعاء عليد مدن هسدبا  اعتقداد ال دروج علديد   ب  ب  وهدو س 

المقصدد وهدو ال دروج واعتقداد ال دروج مم دو  ع دد  نمدا هن  فوالوسائل لددا هحندام المقاصدد، 

ددي  الدددعاء علدديد  ألندده هددي القلددو  فددي األئمددة فددي عقائددده ، فنددذلك وسدديلته  الددبغي لددد   ث  د  ح 

 .والبغي يؤد  هلى ال روج عليد 

ىَ وِ َااْلُاَومجَىمةِ )ا هلى قولده فدي آخدر الجملدة د  م  ،  وهذ  ف   هدد  السدل   يع دي هن  ( َانَىْ،ُعو لَهُىْ  بِملصَّ

ا ال ندددعو علدديد  فذن ددا ال نسددنت؛ هددل ندددعو لددد  هالصددالح كمددا هن دد ه  وهئمددة اإلسددالم فددي عقيدددفد  هن دد

 .والمعافاة

 .صالحه صالح لل اس في الواقع؛ ألن   ة  لألم   والدعاء لولي األمر هالصالح دعاء  

ددممدا اهددتال  هدده هو ممدا ه   افيدده هللا ع  يع ددي هن ي  ( َااْلُاَومجَىمةِ ) فددي رعيتده مددن األمددور الم الفددة  ا   ر  ج 

 .للدين

فدي هعدي  ة كدان يدتنل  فدي معاويد -هف ده ههدا ذر-قد كان هعي الصدحاهة ر دوان هللا علديد  و

 يا فالن هليس لك ذنو ؟: فصرفافه السلوكية هو المالية هو التولية، فنفى هه وقال له

 . هلى: قال

 فما فرجو في ذنوهك؟ : قال

 . هرجو العفو والمعافاة من هللا : قال

 . هفال رجوي  لي ما رجوي  ل فسك: قال معاوية 

 .قال فسنت

هدو الددد  الما دي وهدو  ه  والة األمدر هن دلدعافداة والتوفيدا الدعاء هالصدالح والم وهذا يدل على هن  

 .الذ  يوافا األصول الشرعية

لىو كىمن لنىم وعىوة )قد قال جمع من األئمة م د  الف،يل هن عياض وم د  اإلمام هحمدد وجماعدة و

(مسمجمبة لجولمهم للسلطمن
16
 . 

هىل النى،َ الى،عمء على  مىَ سىُام أ) في كتاهه بدرح هصدول السد ة علدى هن   /وقد نّص البرهدار  

 .(اَلة األمور امَ سُام أهل السنة ال،عمء لوَلة األمور

 .مستفي،ا   فدذ  المسنلة التي ذكرها الطحاو  ه ا مقررة في كتب األئمة فقريرا  

ِ ) /قمل  َْ يَمَعِة  َّ َْ يَمَعمِِهْ ئ َانََرى يَمَعمَهُْ  ِم ا ِم َُ يَ،   ( جَِريَوة   َاََل نَْنِز

 .ههل الس ة ال ي  عون اليد من ناعة ولي األمر يريد هن  

نن هدالبيعة فنون هصفقة اليد، وهذ  هدي هيعدة ههدل الحدل والعقدد  اليد ألندا وسيلة البيعة؛ ألن   ر  ك  وذ  

 .هيد، وهيعة ال اس فنون همبايعة ههل الحل والعقد هو همبايعة هعي المؤم ين لولي األمر يبايع يدا  

ا )َ َُ يَ،  َْ يَمَعمِِه ْ ََل نَْنِز  .هذا سيما ال وارج يع ي هعد البيعة هاليد؛ ألن   (ِم

فري،ددة واجدب مدا لدد   غيددر المعصدية مدن ناعدة هللا فدي ناعدة ولددي األمدر  (َانَىَرى يَىمَعمَهُ ْ ) 

 .ة فيما سل  ووا حة في داللتدار  ر  ق  ينمروا همعصية، وهذ  الجملة م  

نَّةَ َاا)نق  ع د قوله  ُِاَذ َااْلِخَ َف َااْلسُْرقَةَ َانَمَّنُِع السُّ جعل ا هللا وهياك  مدن ( ْلَجَامَعةَئ َانَْجمَنُِك الشُّ
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 .لذلك هنه سبحانه جواد كري  ن  ي  ي    د  المتبعين للس ة والجماعة الم  

 األسئلة

 ما  اه  النفر البواح؟/ س

، وهعدي ههدل ن  ي  ح ه دالنفر البواح الذ  ع دنا فيه من هللا هرهدان، الدذ  عليده دليدل، يع دي وا د/ج

مىم »العل  قال هنه فرك الصالة، هنه ما ينمر هالصالة، وي ددى ع ددا، مثدل مدا جداء فدي الحدديث قدال 

ال، ما يشترن هقدام : ففدموا حديث النفر البواح هذقامة الصالة، وآخرون قالوا« أقمموا جُك  الص ة

ه هرهدان ولدديس لدده بددبدة فيدده وال الصدالة، النفددر البددواح هددو هذا حصددل م ده كفددر ع دددنا مددن هللا فيدد

 .فنويل

اعوا م ه صورة المنمون وهمثاله في عدد اإلمام هحمد؛ ألنده كاندت ع دده  ه دو  فنويدل، هند ج  ر     ن  

يع دي بديء « عن،ك  جُه مىَ   برهىمن»وا ح في الحديث قال هعي العلماء في هذ  المسنلة، و

 .مجمع عليه وا ح

 ؟  لى عليمعاوية خرج ع هن قال قائل هن  /6س

 .ال، هو ما دخل في البيعة هصال/ج

 البيعة ثبتت لعلي؟ ن  هفذن قيل / 8س

دههدل الشدام قدالوا مدا نبايعدك حتدى ف  وثبتت لعلي من ههل المدي دة، /ج قتلدة  ل دا قتلدة عثمدان؛ ألن      ل  س 

ال وارج الذين قتلوا عثمان هجبروا علي هنه ي رج وخرج، علدي  يع يعثمان صاروا جيش علي، 

 اجتدد وصاري البيعة له وههل الحل والعقد في المدي ة. 

َْ قُمِىَل ير  معاوية هنه هو ولي الّدم ﴿ول ا قتلة عثمان،     ل  س  ال، ما نبايع حتى ف  : قال فمعاوية  َاَمى

م جَقَْ، َجَوْلنَم لَِولُِ ِه ُسْلطَمن م هقدر  هندا  عثمدان ، يقدول هندا وليده، هندا ولدي دم[88:اإلسدراء]﴾َمْهلُوم 

يجتمدع  هخشي هن سلمد  فصير فت ة هعظ ، فنراد هن هقتلد ، فعلي  كيلي القتلة     ل  س   ،ال اس هليه

 نقلدوا لده نبعدا   ،هو وهيا  وسار هليه على هساس يجتمع معه ويبحث معه هلى آخر ، فاجتمع معاويدة

ا فدي جددة وهدذا فدي ار ي شى هنه يباغته، ث  لما اجتمعدوا هدذفسهذا علي سار هجيشه  ال وارج هن  

د معاوية خير هنه يبحدث مدع علدي وقصدد علدي  د  ص  جدة، وق    ك  ر  خيدر هنده يبحدث مدع معاويدة، ح 

ال دوارج الحدر  هدين الجدتدين ووقعدت وقعدة صددف ين، هد  الدذين حركوهدا مدن فحدت، ال الصددحاهة 

 .وقعت هغير اختياره  ،يريدون

رك وهفو  هليكسبحانك اللد  وهحمدك هبدد هن ال هله هال هنت هستغف
17
. 
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