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﴿2﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

ـِ الَرحقِؿ  الَرحَؿ
ِ
 بِْسِؿ اهلل

 

إّن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا، ومـ سقئات أطؿالـا مـ  

يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف وأشفد أن 

 .محؿدا طبده ورسقلف

 

            1 

               

            2 

               

           3 

 أما بعد،

وشّر إمقر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فنّن أصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدي هدي محؿد 

 .بدطة ضاللة وكؾ ضاللة يف الـارمحدثاهتا وكّؾ محدثة بدطة وكؾ 

فؿا زلت معؽؿ يف التعؾقؼ طؾك كتاب أطالم السـة الؿـشقرة ٓطتؼاد الطائػة الـاجقة الؿـصقرة 

رحؿف اهلل تعالك  -الؿعروف بؿئتل سمال يف العؼقدة آسالمقة لؾشقخ العالمة حافظ بـ أحؿد الحؽؿل 

 . ـ الفجرة الـبقيةالؿتقىف سـة سبع وسبعقـ وثالثؿائة بعد إلػ م -
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﴿3﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

 رحؿف اهلل تعالك يف السمال السابع طشر بعد الؿئتقـ  -قال 

ويف الدروس -رضل اهلل طـف  -معذرة قبؾ هذا يف الدرس الؿاضل كان الحديث حقل خالفة طؾل 

السابؼة كذلؽ كان الحديث حقل الخالفة مـ السمال التاسع بعد الؿئتقـ إلك السمال السادس طشرة بعد 

ـ وأريد أن أكبف إلك طدة أمقر أو إلك أمريـ هامقـ أضافة إلك ما سبؼ إلقف مـ تـبقفات أثـاء تؾؽ الؿئتق

 الدروس 

  تـبقفات مفؿف لبعض ما سبؼ شرحف: 

وهل الؿتعؾؼة بؼقل خؾقػة اهلل وكـت قد تؽؾؿت يف أول درس يتعؾؼ بالخالفة إلك معـك : إمر إول 

 –جؾ وطال  -ققل اهلل 

         1     

  2         –طز وجؾ  -وققل اهلل 

  معـك خالفة إرض: 

 -جؾ وطال  -وبقـت إن الؿراد بالخالفة أن يخؾػ بعضفؿ بعضا فقفا وأن يعؿروا إرض بطاطة اهلل  

وأن يؼقمقا بؽؾ ما يعقـفؿ طؾك ذلؽ مـ إمقر الؿباحة وإمقر الؿشروطة وتؽؾؿت طـ ألؼاب الخؾػاء 

كحق ذلؽ مـ الؿسائؾ التـبقف أين كـت أريد يف خضؿ الحديث السابؼ أن أتؽؾؿ طـ وصػ اإلكسان بلكف و

خؾقػة اهلل يف إرض ، اإلكسان أصؾؼ بعض الـاس طؾك اإلكسان بلكف خؾقػة يف إرض استـادا إلك الدلقؾقـ 

أحؽامف وتـػقذ شرطف ولؽـ  يف تطبقؼ -جؾ وطال  -السابؼقـ وففؿا أن معـك آستخالف أهنؿ خؾػاء هلل 

 هذا التعبقر غؾط ولقس بصحقح

 ففؿ الصقفقة لخالفة إرض: 

وهذا التعبقر اإلكسان خؾقػة اهلل يف إرض هق مـ التعبقرات الصقفقة التل يؼقلفا أهؾ وحدة القجقد  

اكف سبح -كابـ طربل الذيـ يزطؿقن أن كؾ شلء يف القجقد هق مظفر مـ مظاهر اإللف وأكف هق اهلل 

                                                 
1

 30:البقرة  - 
2

 26: ص  - 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿4﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

هق  -سبحاكف وتعالك  -جؾ اهلل وتعالك طؿا يؼقل الظالؿقن طؾقا كبقرا فابـ طربل يعتؼد أن اهلل  -وتعالك 

الؽؾ وهق القاحد ففق القاحد الؿسؿك اإللف فؽؾ شلء هق اهلل طـده وهق الؽؾ بؿعـك أن جؿقع إجزاء 

وجان ومالئؽة وغقر  التل مقجقدة يف الؿخؾققات يف الؽقن مـ أرض وسؿقات وشجر وحجر وأكس

ذلؽ وطرش وكرسل أن كؾ هذه الؿخؾققات هل يف الحؼقؼة ترجع إلك اإللف القاحد و هل أجزاء 

وأبعاض لفذا اإللف وأن أهؾ الجـة يتـعؿقن بالجـة وأن أهؾ الـار يتؾذذون بالـار هؽذا يزطؿ لعـف اهلل فلهؾ 

ل ، وأهؾ آتحاد ، وأهؾ وحدة القجقد وحدة القجقد وأهؾ الحؾقل وآتحاد هذه ألػاظ ثالثة الحؾق

ففمٓء يؼقلقن إن اإلكسان خؾقػة اهلل يف إرض أهؾ وحدة القجقد يؼقلقن إن اإلكسان خؾقػة اهلل يف 

رحؿف اهلل  -إرض بؿعـك أكف مظفر مـ مظاهر اإللف هؽذا يعـقن لذلؽ تؽؾؿ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 الن هذا التعبقر وأكف كػس صقيف إلحادييف طدة مقاصـ مـ كتبف وبقـ بط -تعالك 

  اإلكسان خؾقػة لبـل جـسف أو يخؾػ غقره: 

فاإلكسان لقس خؾقػة اهلل يف إرض بؾ هق خؾقػة لبـل جـسف يخؾػ بعضفؿ بعضا أو يخؾػ غقره مـ غقر 

 بـل جـسف طؾك حد ما هق متػؼ طؾقف بقـ الؿمرخقـ أن الجـ كاكقا يف إرض قبؾ اإلكس وهؿ قبؾفؿ يف

خؾؼ يقم الجؿعة والـقر والـار خؾؼا يقم إربعاء حسب ما أتذكر ففؿ  -طؾقف السالم  -الخؾؼة أيضا وأدم 

هق خؾقػة طؾك كؾ مسؾؿ وهق خؾقػة الؿممـ يف  -سبحاكف وتعالك  -قبؾفؿ يف الخؾؼة الؿؼصقد أن اهلل 

َأْكت اْلَخؾِْقَػة فِل  " -طؾقف وسؾؿ صؾك اهلل  -أهؾف كؿا كؼقل يف دطاء السػر الحديث الثابت طـ رسقل اهلل 

َْهؾ َواْلَؿال  ْٕ مستخؾػ طؾك أهؾـا وأمقالـا حال سػركا بؿعـك  -سبحاكف وتعالك  -أكت الخؾقػة فاهلل  "ا

خالفف لؾعبد بؿعـك أكف يؽقن مقجقدا حقـ  -سبحاكف وتعالك  -أكف يراقب وأكف يحػظ ويرطك ففذا مـ اهلل 

لعباده تؽقن برطايتفؿ وآصالع طؾك أحقالفؿ  -سبحاكف وتعالك  -فة اهلل ٓ يؽقن العبد مقجقدا فخال

إِن  "واهلل خؾقػتل طؾك كؾ مسؾؿ :  طـ أيام الدجال قال   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -كذلؽ كؼقل الـبل 

يعـل هق   " َخؾِْقَػتِل َطَؾك ُكؾ ُمْسؾِؿ َيْخُرج َوَأَكا فِْقُؽؿ َفَلَكا َحِجْقُجف ُدْوَكُؽؿ َوإِن َيْخُرج َوَأَكا َلْست فِْقُؽؿ َفاهلل

 الذي يخؾػـل بؿعـك أكف حال غقابف بؿقتف فنكف هق الحافظ لؾؿسؾؿقـ

  اهلل هق الحل الذي ٓ يؿقت: 
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﴿5﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

ٓ  -سبحاكف وتعالك  -ٓ يحتاج إلك أن يخؾػ ٕكف مطؾع طؾك العباد وهق  -سبحاكف وتعالك  -فاهلل  

يف أطظؿ آية يف كتاب اهلل الدالة  -سبحاكف وتعالك  -الفؿ  ويؼقل اهلل تغقب طـف أحقالفؿ وٓ شلء مـ أطؿ

الحل الؼققم ففق ٓ يؿقت   1        طؾك كؿال طؾؿف واحطتف واصالطف 

هق الذي يخؾػ العباد ولقس اإلكسان خؾقػة اهلل يف  -سبحاكف وتعالك  -حتك يؽقن هـاك مـ يخؾػف فاهلل 

ؾطان خؾقػة اهلل يف تـػقذ إحؽام هذا غؾط ، فـخـ إكؿا كخؾػ بعضـا بعضا إرض أو أن الؿؾؽ والس

 الحل يخؾػ الؿقت

حل ٓ يؿقت ، ومطؾع ٓ تخػك طؾقف خافقة ، سؿقع بصقر وسع  -سبحاكف وتعالك  -والغائب ، واهلل 

يرى ويعؾؿ حال  -سبحاكف وتعالك  -سؿعف إصقات ووسع بصره الؿبصرات ، فال يغقب طـف شلء 

، ٓ يعجزه شلء يف إرض  -سبحاكف وتعالك  -الـؿؾة السقداء طؾك الصخرة الصؿاء يف الؾقؾة الظؾؿاء 

وٓ يف السؿاء ، ٓ تختؾط طؾقف حاجات الـاس ٓختالف لغاهتؿ وكثرة حاجاهتؿ يف الققت القاحد وكثرة 

وبؽؾ شلء محقط ، وطؾك بؽؾ شلء طؾقؿ ،  -سبحاكف وتعالك  -أصقاهتؿ ، ٓ تخػك طؾك اهلل خافقة ففق 

كؾ شلء قدير  فال يصح أن يؼال إن اإلكسان خؾقػة اهلل يف إرض وٓ يصح أن يؼال أن الؿؾؽ و السؾطان 

 خؾقػة اهلل 

  لػظ خؾقػة اهلل الؿفدي ٓ يصح: 

 : وما ورد يف بعض الروايات يف قصة الؿفدي قال 

 ففذا الؾػظ لػظ مـؽر ٓ يصح ، وإن كان بعض العؾؿاء ضـ خؾقػة اهلل "َوُيْخِرج َخؾِْقَػة اْلؾَّف اْلَؿْفِدي  "

مـ صريؼ خالد الحذاء طـ  -رضل اهلل طـف   -صقابف ، لؽـ هذ الؾػظة وهؿ  ، وردت يف حديث ثقبان 

َيْؼَتتِؾ ِطـْد  ": قال  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -أبل قالبة طـ أبل أسؿاء الرحبل طـ ثقبان أن رسقل اهلل 

ْقد مِـ ِقَبؾ اْلَؿْشِرق َكـِْزُكؿ َثاَل  اَيات اْلسُّ َٓ َيِصْقر إَِلك َواِحد مِـُْفؿ ُثؿ َتْطُؾع اْلرَّ َثة ُكؾُُّفؿ ْبـ َخؾِْقَػة ُثؿ 

َٓ َأْحَػُظف َفَؼال َفنَِذا َرَأْيُتُؿْقه َفَبايُِعْقه َوَلق َح  اْلثَّْؾج َفنِكَّف  ْبقا َطَؾكَفَقْؼُتُؾْقَكُؽؿ َقْتال َلؿ ُيْؼَتْؾف َقْقم ُثؿ َذَكر َشْقئا 
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﴿6﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

ففذا الحديث ٓ يصح هبذا الؾػظ ، ويستدل بف الؿتصقفة طؾك إثبات هذا إمر ففذا  "َخؾِْقَػة اْلؾَّف اْلَؿْفِدي 

 -ٓ يصح بؾػظ خؾقػة اهلل ، إكؿا الؿفدي بدون لػظ خؾقػة اهلل ، وهـاك أحاديث أخرى غقر حديث ثقبان 

 ، لؽـ العؾة يف هذا الحديث أكف مع كؽارتف ، وأن هذه الزيادة وهؿ ورد فقف ذكر خؾقػة اهلل -رضل اهلل طـف 

كان طـده شلء مـ التدلقس ، والحديث إذا كاكت بف كؽارة  -رحؿف اهلل  -فػقف طـعـة أبل قالبة ٕكف 

وضاهر اإلسـاد صحقح ، وٓ كستطقع أن كعؾ إٓ بؿـ قؾ تدلقسف إذا كان معـعـا ، فنكف حقـ إذن تعؾ هبذه 

ـعـة ، وأما إذا كان الحديث لقس مـؽرا فقؿؽـ أن تؿشك العـعـة طؾك صريؼة أهؾ الحديث ، وهذا الع

الؾػظ مـؽر وهذا الحديث ٓ يصح هبذا الؾػظ ، كذلؽ مؿا ورد يف ألػاظ إحاديث التل فقفا خؾقػة اهلل ما 

َما  ": َقال َيا َرُسْقل اْلؾَّف   فػل بعض الروايات طـف أكف، يف الػتـ  -رضل اهلل طـف   -ورد مـ حديث حذيػة 

َٓ َتُعْقد َطَؾك َما َكاَكت ُثؿ َذَكر َخؾِْقَػة اْلؾَّف : ُهْدَكة َطَؾك َدَخـ ؟ َقال  يعـل هذه الرواية مـؽرة وهؿ  "ُقُؾْقب 

، يف ذكر خؾقػة اهلل  -رضل اهلل طـف  -يعـل هذا لػظ ثان ورد يف حديث حذيػة  ، فقفا بعض الرواة أيضا

 يصح فؾقتـبف لذلؽ  وٓ

  السؾطان ضؾ اهلل يف إرض: 

وهـاك ورد وصػ السؾطان بلكف ضؾ اهلل يف إرض هذا الؾػظ ٓ بلس بف وقد صححف بعض العؾؿاء لؽـ 

لقس معـاه أكف الظؾ الؿخؾقق الذي كظؾ العرش الؿؼصقد ضؾ اهلل يف إرض يعـل الذي يستظؾ بف أهؾ 

وهذا فقف تشريػ  -سبحاكف وتعالك  -ضؾ مخؾقق مـسقب إلك اهلل يستظؾ بف الرطقة ففذا ، اإليؿان 

ٓ ، يعـل أكف خؾقػة اهلل  ويف الديـ الحاكؿ الؿسؾؿ فؾقس فقف ضؾ اهلل، وتـبقف ٕهؿقتف يف الشرع ، لؾحاكؿ 

وهق أكف ٓ يجقز أن يؼال لإلكسان أو ٕي أحد مـ ، لقس كذلؽ هذا إمر إول الذي أردت التـبقف طؾقف 

 بؾ اهلل خؾقػة طؾك كؾ مسؾؿ ، ؿخؾققات أكف خؾقػة اهلل ال

 :إمر الثاين  

أو أكف  –رضل اهلل طـف  –وهق أكف ورد يف حديث أبا الغادية الذي سبؼ أن ذكرتف بإمس أكف ورد طـ طؿار 

أكف كعثؾ أو يصػف بلوصاف قبقحة ،  –رضل اهلل طـف  –يؼقل طـ طثؿان  –رضل اهلل طـف  –سؿع طؿار 

ومؿـ لف  القد  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –رجؾ صالح مـ خقرة أصحاب الـبل  –رضل اهلل طـف  –ؿار وط
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﴿7﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

 –، وكان ُمحبًا ٕصحاب الرسقل   –طؾقف الصالة والسالم  –يف كصرة اإلسالم وكصرة الرسقل  كالطقل

أبا الغادية إكف ، ففذا إمر وهق ققل    –رضل اهلل طـف  –ويعرف فضؾ طثؿان  –طؾقف الصالة والسالم 

سؿع طؿار يسب طثؿان قد يؽقن وهؿًا أو غؾطًا ، إما مـف ، وإما مـ الراوي ومدار هذا الحديث طؾك 

كؾثقم بـ جرب فؾعؾف وهؿ أو كسل ، طؾك كؾثقم بـ جرب وهق وإن كان صدوقًا و وثؼف مـ وثؼف فؼد قال 

خطئ ، وهذه لػظة مستـؽرة طـ الـسائل طـف لقس بؼقي وهق صدوق ، ولؽـ هذا يبقـ أكف قد يفؿ وي

، وبعد مراجعة إحاديث وجدت أن التصريح بلن أبا الغادية هق الذي قتؾ طؿار  –رضل اهلل طـف  –طؿار 

وهذا يعـل يميده أكثر العؾؿاء ، وأكف كان يػتخر بذلؽ ، ففذا مـ الػتـة ومـ الخقض   –رضل اهلل طـف  –

ٓ يذكرون إٓ بالجؿقؾ حتك ما حصؾ مـ أبا الغدية  –الم طؾقف الصالة والس –فقفا ، وأصحاب الرسقل 

، وما حصؾ مـ طؿار ، وما حصؾ مـ معاوية ، وما حصؾ مـ جؿقع الصحابة أي  –رضل اهلل طـف  –

طز  –شلء حصؾ فقف أي غضاضة ، أو فقف خطئ أو فقف مخالػة فنن همٓء ٓ يذكرون إٓ بالجؿقؾ واهلل 

وجؿقعفؿ يف الجـة ، وٓ يؼال إن هذا حديث خاص فقستثـك هذا  قد غػر لفؿ ورضل طـفؿ ، –وجؾ 

غؾط باتػاق العؾؿاء ، هذا غؾط باتػاق السؾػ أكف يؼال أبا الغادية مستثـك ففق غقر مستثـك ، فؿـ ثبتت لف 

الصحبة ففق يف الجـة ، وهؿ معذورون بالتلويؾ يف قضقة الػتـة واهلل أطؾؿ ، ففذان تـبقفان قبؾ القلقج يف 

 رس الققم د

 [الؿتـ ]  

 : –رحؿف اهلل  –درس الققم السمال السابع طشر بعد الؿائتقـ قال الشقخ حافظ 

 ما القاجب لقٓة إمقر؟

القاجب لفؿ الـصقحة بؿقآهتؿ طؾك الحؼ وصاطتفؿ فقف ، وأمرهؿ بف وتذكقرهؿ برفؼ ، والصالة : جـ 

صرب طؾقفؿ وإن جاروا ، وترك الخروج بالسقػ خؾػفؿ ، والجفاد معفؿ ، وأداء الصدقات إلقفؿ ، وال

طؾقفؿ ، ما لؿ يظفروا كػرا بقاحا ، وأن ٓ يغروا بالثـاء الؽاذب طؾقفؿ ، وأن يدطك لفؿ بالصالح 

 .والتقفقؼ 
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﴿8﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

 :يف السمال الثامـ طشر بعد الؿائتقـ  -رحؿف اهلل  -ثؿ يف السمال الذي بعده ذكر إدلة طؾك ذلؽ وقال 

 :ك ذلؽ ؟ ثؿ قالما الدلقؾ طؾ: س 

 إدلة طؾك ذلؽ كثقرة ، ثؿ سردها

 [الشرح ] 

 -ففذا الؿقضقع و هق مقضقع حؼقق وٓة إمقر، و حؼقق الراطل مـ إمقر الؿفؿة التل بقـفا اهلل 

أوضح و أتؿ البقان يف سـتف ، واهلل   -طؾقف الصالة و السالم  –يف كتابف ، و بقـفا الرسقل  -سبحاكف و تعالك 

 :     قد أمر بالجؿاطة فؼال سبحاكف   -حاكف وتعالك سب -

       1  ، 

وجعؾ لفؿ سؿعًا و صاطة ، و هذا  بخالف ما كان   ومـ اهتؿام اإلسالم بالجؿاطة أن جعؾ فقفؿ إمامة  ،

 طؾقف أهؾ الجاهؾقة مـ الػرقة وآختالف ، 

  إصقل الستة: 

رحؿف اهلل  -يف إصقل الستة ذكر  -رحؿف اهلل تعالك  -القهاب  لذلؽ فؼد ذكر الشقخ محؿد بـ طبد

 مـ إصقل الستة الجؿاطة ، والسؿع والطاطة ،   -تعالك 

الطاطة ٕولقاء وذكر مـ إمقر التل هل مـ خصال الجاهؾقة الػرقة ، وآختالف ، وطدم السؿع و

 إمقر،

  ة يف كتابف إصقل الست -رحؿف اهلل  -فبعد أن ذكر  

  –جؾ وطال  –هق تقحقد اهلل : إصؾ إول 
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﴿9﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

أمر اهلل بآجتؿاع يف الديـ وهنك طـ التػرق فقف فبقـ اهلل هذا بقاكا شافقا تػفؿف العقام : قال إصؾ الثاين 

وهناكا أن كؽقن كالذيـ تػرققا واختؾػقا قبؾـا ففؾؽقا وذكر أكف أمر الؿسؾؿقـ بآجتؿاع يف الديـ وهناهؿ 

رق فقف ويزيده وضقحا ما وردت بف السـة مـ العجب العجاب يف ذلؽ ثؿ صار إمر إلك أن طـ التػ

آفرتاق يف أصقل الديـ وفروطف يعـل مـ تغقر إحقال أن صار إمر طـد كثقر مـ الـاس أن آفرتاق يف 

و مجـقن هذا جتؿاع ٓ يؼقل بف إٓ زكديؼ أصار آأصقل الديـ وفروطف هق العؾؿ والػؼف يف الديـ و

 إصؾ الثاين ،

اهلل بف يف الديـ و ترك  يعـل الذي أمر إن مـ تؿام آجتؿاع ،:  -ؿف اهلل تعالك رح -إصؾ الثالث قال  

ا بقاكًا فبقـ اهلل لف هذ تلمر طؾقـا ولق كان طبدًا حبشقا ،  يعـل السؿع و الطاطة لؿـ التػرق ،  آجتؿاع 

مـ يدطل  ثؿ صار هذا إصؾ ٓ يعرف  طـد أكثر، قاع البقان شرطًا وقدرًا مـ أك شائعًا كافقًا بؽؾ و جف

 يف إصقل الستة ، -رحؿف اهلل  -العؾؿ فؽقػ العؿؾ بف ؟ هذا قالف 

  مـ مسائؾ الجاهؾقة والدلقؾ طؾقفا: 

 :    لة الثاكقة أهنؿ متػرققن يف ديـفؿ كؿا قال تعالك وقال يف مسائؾ الجاهؾقة يف الؿسل

بآجتؿاع يف  ، فلتكو كذلؽ يف دكقاهؿ و يرون ذلؽ هق الصقاب   1     

   :الديـ بؼقلف 

 2   ،   

       1     
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﴿01﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

 2         التػرق يف الديـ بؼقلف طـ وهناكا

 –رحؿف اهلل  –ـ طبد القهاب هذه هل الؿسللة الثاكقة مـ مسائؾ الجاهؾقة التل ذكرها الشقخ محؿد ب

أن مخالػة ولل إمر مـ مسائؾ الجاهؾقة ، أن مخالػة ولل إمر يعـل طـد : ثؿ قال يف الؿسللة الثالثة 

أهؾ الجاهؾقة ، وطدم آكؼقاد لف فضقؾة ، يرون أهنا ماذا ؟ فضقؾة ، والسؿع والطاطة ذل ومفاكة ، فخالػفؿ 

، وأمر بالصرب طؾك جقر القٓة ، وأمر بالسؿع والطاطة لفؿ  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –رسقل اهلل 

والـصقحة ، غؾظ يف ذلؽ وأبدى وأطاد ، إذا بارك اهلل فقؽؿ اتػؼت إصقل الستة ومسائؾ الجاهؾقة طؾك 

 هاتقـ الؿسللتقـ الفامتقـ وهذا يبقـ طظقؿ قدر هذا إمر ، وهق أمر القٓية يف الشريعة  

 ولل إمر صاحب الحؼقق : 

جؿؾة مـ حؼقق ولل إمر ولؽـ قبؾ ذلؽ ٓبد أن كؼدم بؿؼدمة ،  -رحؿف اهلل تعالك  -وقد بقـ الشقخ 

وهق أن ولل إمر الذي لف الحؼقق هق الؿسؾؿ الؿتغؾب الذي يؽقن تحتف الرطقة وتحت سؾطاكف ويؽقن 

 قادرا طؾك حؿايتفؿ وحؿاية بقضتفؿ 

  الشروط التل يجب أن تتقفر يف ولل إمر: 

وٓبد أن يؽقن مسؾؿا طاقال واختؾػ العؾؿاء ، وإصؾ أن يؽقن الخؾقػة إذا اختقر أو السؾطان أو الؿؾؽ 

أن يؽقن مسؾؿا ، طاقال ، بالغا ، ذكرا ، حرا ، طارفا بلمقر الشريعة ، طارفا بلمقر السقاسة ، مـ قريش ، 

تغؾب متغؾب مؿـ ٓ تتقفر فقف هذه الشروط هذا إمر الذي يراطك طـ اختقار الخؾقػة ابتداًء ،  لؽـف إذا 

الؾفؿ إٓ شرط اإلسالم والعؼؾ ، فالبد أن يطاع بالؿعروف وٓ تـزع يد مـ صاطة ، تحؼقؼا لؾؿصالح 

ودفعا لؾؿػاسد ، وإلقامة أحؽام اهلل يف إرض ، وٓستقػاء حؼقق الـاس ، وتقزيع الػلء ، فالقٓية 

 لعؾؿاء يف أهؿقتفاأمرها طظقؿ ، لذلؽ تقاردت طبارات ا
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﴿00﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

  كؾؿات لؾعؾؿاء يف أهؿقة الخالفة: 

ٓبد لؾـاس مـ أمقر  : -رضل اهلل طـف  -فؼال الخؾقػة الراشد رابع الخؾػاء الراشديـ طؾل بـ أبل صالب 

 بر أو فاجر يعؿؾ فقف الؿممـ ويستؿتع فقف الؽافر ويبؾغ اهلل فقفا إجؾ 

واهلل ٓ يستؼقؿ الديـ إٓ هبؿ ، وإن جاروا وضؾؿقا ، واهلل لؿا   : -رحؿف اهلل  -وقال الحسـ البصري 

ومـ يصؾح هبؿ أكثر مؿا يػسدون مع أن صاطتفؿ واهلل لغقظ أهنا غقظ ، يعـل لؾشقطان ولؾخقارج ، 

الصحقح لغقظ ، وأن فرقتفؿ لؽػر ،  (أن صاطتفؿ واهلل لغبطة ) إخطاء الؿطبعقة أن حرفت إلك غبطة 

 صغر ، كػر كعؿة وهق مـ الؽػر إصغر يعـل كػر كعؿة أ

يجب أن يعرف أن وٓية أمقر الـاس مـ أطظؿ واجبات  : -رحؿف اهلل  -وقال شقخ اإلسالم بـ تقؿقة 

جب إمر بالؿعروف ، والـفل وٕن اهلل تعالك أوالديـ ، بؾ ٓ ققام لؾديـ وٓ لؾدكقا إٓ هبا ، إلك أن قال 

قة وإمارة ، وكذلؽ سائر ما أوجبف مـ الجفاد ، والعدل ، وإقامة الحج ، طـ الؿـؽر، وٓ يتؿ ذلؽ إٓ بؼ

والجؿع ، وإطقاد وكصر الؿظؾقم ، وإقامة الحدود ، ٓ تتؿ إٓ بالؼقة واإلمارة ، ولفذا روي أن السؾطان 

ـ ضؾ اهلل يف إرض ، ويؼال ستقن سـة مـ إمام جائر أصؾح مـ لقؾة واحدة بال سؾطان ، والتجربة تبق

ذلؽ ، فالقاجب اتخاذ اإلمارة ديـ وقربة يتؼرب هبا إلك اهلل ، فنن التؼرب إلقف فقفا بطاطتف وصاطة رسقلف 

 الؿال الرئاسة أومـ أفضؾ الؼربات ، وإكؿا يػسد فقفا حال أكثر الـاس ٓبتغاء  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -

الؿسؾؿقـ فػقفا سعادة الدكقا وهبا تـتظؿ  ؿع والطاطة لقٓة أمقروأما الس : -رحؿف اهلل  -وقال ابـ رجب 

 مصالح العباد يف معاشفؿ وهبا يستعقـقن طؾك إضفار ديـفؿ وصاطة رهبؿ 

وما يسؿك  ، وأهؿقة حػظ الـامقس،  وأهؿقة اإلمارة، هؿقة القٓية ففذه الـؼقل ذكرهتا لؽؿ ٕبقـ أ

بدون تػريط وٓ  –سبحاكف وتعالك  – اإلمامة طؾك وفؼ ما شرع اهلل، وكامقس اإلمارة  ، بـامقس الخالفة

 إفراط



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿02﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

وأن يؽقن الـاس ، فرض طؾك الؿسؾؿقـ آجتؿاع  –سبحاكف وتعالك  –أن اهلل : إمر الثاين الذي أقدم بف 

ولؿا حصؾ مـ وجقد الػرقة وآختالف قد ذكر  ، طؾك إمام واحد وأٓ يتػرققا ولؽـ لحؽؿة أرادها اهلل

، وكثرة الخؾػاء وتعددهؿ ، الخالف الحاصؾ يف أمتف وآقتتال بقـفؿ  –ؾؿ صؾك اهلل طؾقف وس –الـبل 

وٓ جعؾف ماكع مـ صحتفا يف حال الحاجة ، ومع ذلؽ ما جعؾ هذا الخالف وٓ هذا التعدد مبطؾ لؾبقعة 

فالبد مـ التػريؼ بقـ وقت آختقار ووقت الحاجة وآضطرار وآضطرار ، حال الحاجة وآضطرار ، 

ل وقت آختقار ٓ يجقز اختقار العبد الرققؼ أن يؽقن أمقرا طؾك إحرار ، ولؽـ لق حصؾ أن تؿؽـ ، فػ

العبد واستػحؾ أمره ، ومؾؽ أمر جؿاطة مـ إحرار وجب طؾقفؿ حقـ إذن صاطتف بـص حديث رسقل 

- صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   -اهلل 

 ، "ل َكَلن َرْأَسف َزبِْقَبة اْسَؿُعْقا َوَأصِْقُعْقا َوإِن اْسُتْعِؿؾ َحَبِش  " 

  شروط اإلمامة باتػاق العؾؿاء: 

، ولؽـفؿ  وقد اتػؼ أهؾ السـة طؾك أن مـ شروط اإلمامة أن يؽقن اإلمام باختقار أهؾ الحؾ والعؼد 

اتػؼقا أيضا طؾك أكف إذا سطا طؾك إمة بالسقػ وتؿؽـ مـ مؾؽ البالد  والعباد صحت إمامتف ، ٓتػاقفؿ 

طبد الؿؾؽ بـ مروان ، وإمامة بـك العباس ، رغؿ أهنؿ كازطقا بـك أمقة مؾؽفؿ فؾؿا أستتب لفؿ  طؾك إمامة

 إمر صحت إمامتفؿ ولزمت بقعتفؿ يف أطـاق الرطقة

قال بـ بطال يف كتابف شرح البخاري وقد أجؿع  الػؼفاء طؾك  :  -رحؿة اهلل  -قال الحافظ بـ حجر  

فاد معف وأن صاطتف خقر مـ الخروج طؾقف لؿا يف ذلؽ مـ حؼـ وجقب صاطة السؾطان الؿتغؾب والج

الدماء وتسؽقـ الدهؿاء ، وقد فرق أهؾ العؾؿ بقـ حال آختقار وآضطرار فقؿا إذا تعدد إئؿة وغؾب 

لؿا ُبقع لف بالخالفة لؿ ُيبايعف أهؾ الشام ولؿ َيدخؾقا تحت  -رضل اهلل طـف  -كٌؾ طؾك قطره فنن طؾك  

بؾ كاكت هـاك دولتان ، دولٌة َيحؽؿفا الخؾقػة الراشد الرابع مـ الخؾػاء الراشديـ طؾك بـ أبك  سؾطاكِف ،

ولؿ يؽـ  -رضل اهلل طـفا  -، والدولة الثاكقة َيحؽؿفا معاوية بـ أبك سػقان  -رضل اهلل طـف  -صالب  

تفؿا أو بقعة أحدهؿا هذا التػرق وطدم آجتؿاع طؾك إمام واحد يف قطريـ متبايـقـ مقجب لسؼقط بقع

 -وصػ طؾك   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -إذا أستتب لف إمر ، وحصؾ بؽؾ إمام مؼاصد اإلمامة والـبل  



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿03﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

فتبقـ  "َسَتُؽْقن اْلِخاَلَفة َبْعِدي َثاَلُثْقن َسـَة  " بالخؾقػة يف حديث السػقـة الذى سبؼ ذكره  -رضل اهلل طـف 

ك قطر وتسؾطـ فقف واستتب لف إمر ولق لؿ َيجتؿع الـاس كؾفؿ ثبقت اإلمامة الشرطقة لؿسؾؿ غؾب طؾ

 ٕكف لقس إمام جؿقع الؿسؾؿقـ -رضل اهلل طـف  -طؾقف ، فؾؿ تؽـ إمارة أهؾ الشام مبطؾة لبقعة طؾك  

والسـف أن يؽقن لؾؿسؾؿقـ إمام واحد والباققن كقابف فنذا فرض   :اهلل  فبـ تقؿقف رحؿاقال شقخ اإلسالم  

ة خرجت طـ ذلؽ لؿعصقة مـ بعضفا و طجز مـ الباققـ أو غقر ذلؽ فؽان لفا طدة أئؿة لؽـ أن إئؿ

 يجب طؾك كؾ إمام أن يؼقؿ الحدود ويستقىف الحؼقق ، 

 ومـ حؼققف هق أن يؽقن لف البقعة والسؿع والطاطة شقخ اإلسالم كالمف اكتفك إلك ققلف ويستقيف الحؼقق 

ٕئؿة ُمِجؿعقن مـ كؾ مذهب طؾك أن مـ ا :  -رحؿة اهلل -هاب وقال شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد الق

تغؾب طؾك بؾد أو بؾدان لف حؽؿ اإلمام يف جؿقع إشقاء ولقٓ هذا ما استؼامت الدكقا ٓن الـاس مـ زمـ 

ن ٓ يعرفقن أحدًا مـ العؾؿاء ذكر أصقيؾ قبؾ اإلمام أحؿد إلك يقمـا هذا ما اجتؿعقا طؾك إمام واحد و

 ـ إحؽام ٓ يصح إٓ باإلمام إطظؿ  شقئًا م

  تعدد إئؿة يف الخالفة اإلسالمقة : 

وقد سبؼ يف بداية الدروس الؿتعؾؼة بالخالفة أن ذكرت لؽؿ سردا تاريخقا لؾخؾػاء و آئؿة ، و بقـت 

 لؽؿ أن إمة بعد سؼقط خالفة بـل أمقة و ضفقر خالفة بـل العباس لؿ تجتؿع إرض اإلسالمقة طؾل

إمام و سؾطان واحد ، بؾ صار خؾقػة يف العراق يؿؾؽ معظؿ أرجاء البالد اإلسالمقة ، و سؾطان و أمقر يف 

إكدلس  أحقك خالفة بـل أمقة ، ثؿ دب الضعػ إلك بـل العباس و تسؾط طؾقفؿ أمراؤهؿ فتػرققا ، و 

ؿ مـاصؼ دولتفؿ تػرقت بالدهؿ ، وأصبحت دويالت ، و خرجت معظؿ مـاصؼ دولتفؿ ، و خرجت معظ

طـ سؾطاهنؿ ، حتك كاكت هنايتفؿ طؾك يد التتار ، و سؼطت الخالفة العباسقة ، و تعددت إئؿة ، مـذ 

 ققام الدولة العباسقة ، ففذا أمر قديؿ يف التاريخ لقس حديثا ،وهق مصداق 

ٕزهار و ٓ و قال الشقكاين يف شرح ققل صاحب ا:  -رحؿف اهلل  -ما قالف الشقخ محؿد طبد القهاب 

يصح إمامان قال الشقكاين ، لؿا اتسعت أقطار اإلسالم ، ووقع آختالف بقـ أهؾف و استقلك طؾل كؾ 

قطر مـ إقطار سؾطان ، اتػؼ أهؾف طؾك أكف إذا مات بادروا بـصب مـ يؼقم مؼامف ، و هذا معؾقم ٓ 
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﴿04﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

إلك  -صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ  - يخالػ فقف أحد ، بؾ هق إجؿاع الؿسؾؿقـ أجؿعقـ مـذ قبض رسقل اهلل

هذه الغاية فؿا هق مرتبط بالسؾطان مـ مصالح الديـ و الدكقا ، و لقلؿ يؽـ مـفا إٓ جؿعفؿ طؾك جفاد 

طدوهؿ ، و تلمقـ سبؾفؿ ، و إكصاف مظؾقمفؿ مـ ضالؿف ، و أمرهؿ بؿا أمر اهلل بف ، و هنقفؿ طـ ما هناه اهلل 

دع ، و إقامة الحدود ، فؿشروطقة كصب السؾطان هل مـ هذه حقثقة إٓ أن طـف  ، و كشر الســ ، و إماتة الب

قال و أما بعد اكتشار اإلسالم ، و اتساع رقعتف ، و تباطد أصرافف ، فؿعؾقم أكف قد صار يف كؾ قطر أو أقطار 

ار كذلؽ، أو القٓية إلك إمام يف كؾ قطر أو أقطار القٓية إلك إمام أو سؾطان ، و يف الؼطر أخر أو إقط

إقطار كذلؽ ، و ٓ يـػذ لبعضفؿ  أمر و ٓ هنل يف الؼطر أخر و أقطاره التل رجعت إلك وٓيتف ، فال 

بلس بتعدد إئؿة و السالصقـ ، و يجب الطاطة لؽؾ واحد مـفؿ بعد البقعة لف طؾك أهؾ الؼطر الذي يـػذ 

قام مـ يـازطف يف قطر الذي قد ثبتت فقف وٓيتف ،  فقف أوامره و كقاهقف ، و كذلؽ صاحب الؼطر أخر ، فنذا

و بايعف أهؾف كان الحؽؿ فقف أن يؼتؾ إذا لؿ يتؿ ، يعـل يؼتؾ الؿـازع لف و ٓ تجب طؾك الؼطر أخر صاطتف 

، و ٓ الدخقل تحت وٓيتف لتباطد إقطار ، فنكف قد ٓ يبؾغ إٓ ما تباطد مـفا خرب إمامفا أو سؾطاهنا ، و ٓ 

ى مـ  قام مـفؿ أو مات فالتؽؾقػ بالطاطة و الحال هذه تؽؾقػ بؿا ٓ يطاق ، و هذا معؾقم لؽؾ مـ يدر

فاطرف هذا فنكف الؿـاسب لؾؼقاطد الشرطقة و  -رحؿف اهلل  -لف إصالع طؾل أحقال العباد و البالد ، ثؿ قال 

ق بقـ ما كاكت طؾقف القٓية الؿطابؼ لفا تدل طؾقف إدلة ، ودع طـؽ ما يؼال يف مخالػتف ، فنن الػر

اإلسالمقة يف أول اإلسالم ، و ما طؾقف أن أوضح مـ شؿس الـفار ، و مـ أكؽر هذا ففق مباهت ٓ 

 يستحؼ أن يخاصب بالحجة ٕكف ٓ يعؼؾفا ، 

فتعدد الخالفات اإلسالمقة ثابت مـ طفد  :-رحؿف اهلل  -و قال شقخـا العالمة محؿد صالح بـ طثقؿقـ 

وإئؿة مـ أهؾ السـة كؾفؿ متػؼقن طؾك أن  ،وهل متعددة إلك يقمـا هذا  - رضل اهلل طـفؿ  - الصحابة

البقعة تؽقن لإلمام أو لألمقر الذيـ هؿ يف حقزتف ، وٓ احد يـؽر ذلؽ ، وهذا الذي قالف تؾبقس مـ 

لؿـ كاكت لف القٓية الشقطان وإٓ  فنكف مـ الؿعؾقم أن صريؼ الؿسؾؿقـ كؾفؿ إلك يقمـا هذا أن يبايعقا 

، فـسلل هذا الرجؾ ، يعـل الذي طرض لؾشقخ ابـ طثقؿقـ كالمف   طؾك مـطؼتفؿ ويرون أكف واجب الطاطة

طؾك طؿقم الؿسؾؿقـ فؿعـك ذلؽ أن الـاس أن أصبحقا   ،إذا كـت ٓ ترى  أن البقعة إٓ إلمام واحد 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿05﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

كؾ إكسان ، ذا الرأي ٕصبحت إمقر فقضك كؾفؿ بال إمام وهذا شلء مستحقؾ متعذر لق أكـا أخذكا هب

، وكالم شقخـا العالمة محؿد  يؼقل لقس ٕحد طؾل صاطة وٓ يخػك ما يف هذا الؼقل مـ الؿـؽر العظقؿ

بطقلف وكؼقٓ أخرى  -رحؿف اهلل  -متعدد وصقيؾ وقد كؼؾت كالمف  - رحؿف اهلل  - بـ صالح بـ طثقؿقـ

لتعامؾ مع الحؽام  وقد صبعتف دار سبقؾ الؿممـقـ بؿصر وهق مقجقد يف كتاب اإللؿام بؿـفج السؾػ يف ا

 الققم وذكرت هذا الؽالم فقف 

  مبايعة السؾطان يف قطره ٓزمة: 

أن مبايعة أهؾ الحؾ والعؼد لؾسؾطان الؿسؾؿ يف قطره الذي تحت وٓيتف مثال السعقدية : التـبقف الثالث 

وهؽذا فؿبايعة أهؾ الحؾ والعؼد  ،مصر قطر مـ إقطار ،رإردن قط، القؿـ قطر ، البحريـ قطر، قطر 

لؾسؾطان الؿسؾؿ يف قطره الذي تحت وٓيتف وسؾطاكف ٓزمة طؾقفؿ ، ومؾزمة لؿـ يؼع تحت سؾطان ولل 

طـف - رضل اهلل  - إمر كؿا طؾقف أهؾ السـة والجؿاطة فنكف لؿا بايع أهؾ الحؾ والعؼد أبا بؽر الصديؼ

   :قع الؿسؾؿقـ ويؼقل اهلل تعالكلزم هذه البقعة جؿ

ضؿـ بطاطتف وصاطة رسقلف وصاطة وٓة أمقر الؿسؾؿقـ وهذا يت - طز وجؾ – فلمر اهلل   1

اإلقرار ببقعتفؿ وأهنؿ داخؾقن تحت وٓيتفؿ مؾزمقن ببقعتفؿ  فنذا بايع أهؾ الحؾ والعؼد أمقرا طؾك 

 البالد فؼد تؿت البقعة وصار أمقرا تجب صاطتف ويف طـؼ رطقتف لف بقعة وسؿع وصاطة 

  بقعة السؾطان يجب أن تؽقن طؾك الؽتاب والسـة والسؿع والطاطة: 

حتك لق ،   طؾك السؿع والطاطة يف الؿـشط والؿؽره ،بقعة تؽقن طؾك الؽتاب والسـة أن ال: التـبقف الرابع 

ويـصح بالطرق الشرطقة ، فؿخالػتف طؾك كػسف ، كان اإلمام مخالػا لؾشرع بارتؽاب ققاكقـ مخالػة لف 

كؿـ يحؽؿ  وٓ فرق يف لزوم البقعة بقـ اإلمام الطائع واإلمام الجائر،  ولؽـ البقعة ٓزمة يف طـؼ رطقتف

وأن ، فالبقعة إكؿا تؽقن طؾك السؿع والطاطة يف الؿعروف ، بالؼقاكقـ القضعقة يف كثقر مـ شمون دولتف 
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  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿06﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

واجب السؿع   وٓ تـزع البقعة وٓ يسؼط،   يطاع يف الؿعصقة وٓ يخرج طؾقف اإلمام إذا أمر بالؿعصقة فال

وطؾك هذا طؾؿاء أهؾ السـة مـ  ، ك اإلسالموالطاطة بسبب أمره بالؿعصقة مفؿا طظؿت إذا كان باققا طؾ

السابؼقـ والؿعاصريـ  لؿ يختؾػ مـفؿ أحد يف لزوم بقعة السؾطان ولق كان طـده مـ الؿعاصل والذكقب 

ومع أن بعض تؾؽ الدول تحؽؿ بالؼقاكقـ القضعقة يف كثقر مـ  ، ما طـده مادام أكف باق طؾك اإلسالم

والشقخ ،   والشقخ ابـ طثقؿقـ، الشقخ طبد العزيز ابـ باز  شمون بالدهؿ ومؿـ كص طؾك ذلؽ سؿاحة

طبد العزيز آل الشقخ أن الدولة ولق كاكت ٓ تطبؼ الشريعة إذا كاكت لؿ تخرج مـ اإلسالم فنن لفا البقعة 

 والسؿع والطاطة

  رحؿف اهلل  –سمال وجف لؾشقخ ابـ طثقؿقـ- : 

بالـسبة لؾحاكؿ الجزائري يا شقخ أن الشباب الذيـ :  - رحؿف اهلل -سئؾ شقخـا العالمة ابـ طثقؿقـ 

ٓ ، حتك وإن صؾعقا مـ السجقن وطػل طـفؿ ،  أكثرهؿ ٓزالت فقفؿ بعض الدخـ صؾعقا مـ السجقن

وأن هذا الحاكؿ الذي يف ، ومسللة تؽػقر الحاكؿ الؿعقـ بالعقـ ، يزالقا يتؽؾؿقن يف مسللة التؽػقر 

ٕهنؿ يؽػروهنؿ ، وٓ سؿع وٓ صاطة وٓ يف الؿعروف وٓ يف الؿـؽر ، لف  وٓ بقعة، الجزائر حاكؿ كافر 

كعؿ يا شقخ ، السائؾ إي دار كػر : قال،  !!!دار كػر  :  ويجعؾقن الجزائر يا شقخ أرض كػر فؼال شقخـا

شباب فؿا كصقحتؽؿ لفمٓء ال، ٕهنؿ يؼقلقن إن الؼقاكقـ التل فقفا ققاكقـ غربقة لقست بؼقاكقـ إسالمقة 

 : بلكف يليت يعتؿر ويظفر شعائر  اإلسالم ، قال الشقخ  الجزائري بقعة ؟ طؾؿا يا شقخ ؟ وهؾ لؾحاكؿ 

وأتك واطتؿر : قال السائؾ ،  إذا هق مسؾؿ : يصؾل يا شقخ قال الشقخ: قال السائؾ ،  يصؾل أو ٓ يصؾل ؟

ما دام يصؾل ففق مسؾؿ وٓ يجقز : قخ قال الش، كان هـا يف الؿؿؾؽة ، هـا مـ حقالل طشريـ يقما أو شفر 

 تؽػقره 

فال يجقز "َٓ َما َصؾَّْقا  " :طـ الخروج طـ الحؽام قال  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ولفذا لؿا سئؾ الـبل 

 الخروج طؾقف وٓ يجقز تؽػقره ، مـ كػره ففذا بتؽػقره يريد أن تعقد الؿسللة جذطا ،فؾف بقعة 

ما دام أكف لؿ يؽػر ، ويحؽؿ بالؼقاكقـ القضعقة ، كامال  بالشرع  ٓ يحؽؿـل الحاكؿ الجزائري الذي يع 

 ، وهق حاكؿ شرطل ، وإن كان طاصقا فؾف بقعة ، بؾ هق مسؾؿ 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿07﴾   ْْرُس ال ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة  َقاحد واّلَثالُثَقناْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم اْلسُّ
ُّ

ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ
 

  رحؿفؿ اهلل –مقافؼة رأي الشقخ بـ باز لؾشقخ العثقؿقـ- : 

لف بقعة  : فؼال –اهلل رحؿف  -يف حاكؿ الؽقيت سابؼا  -رحؿف اهلل  -بـ باز ؽالم كػسف قالف الشقخ وهذا ال

 ، وهذا إجؿاع مـ أهؾ السـة ٓ خالف بقـفؿ يف ذلؽ ، ون الحقاةع كقكف ٓ يحؽؿ بالشرع يف جؿقع شمم

 ، ففذه مؼدمات قدمتفا بقـ يدي الؽالم حقل القاجب لقٓة إمقر 

  الؿبايعة لؾحاكؿ الؿسؾؿ فؼط: 

أو ، ما إذا صار كصراكقا اق طؾك إسالمف ، أؿ الؿسؾؿ الذي بوأكـا لؿا كتؽؾؿ طـ ذلؽ كتؽؾؿ طـ الحاك

، ففذا لقس لف سؿع وصاطة ، وكحق ذلؽ ، وسب اإلسالم ، أو أستحؾ الحؽؿ بغقر الشريعة ، يفقديا 

أما إذا كان مسؾؿا ولق كان طاصقا مفؿا بؾغت معاصقف ما لؿ يؽـ يف ذلؽ  ، ولقس لف بقعة إن كان كافرا

 والسؿع والطاطة بالؿعروف ، ، ومـفا البقعة ، كػره فؾف حؼقق وٓة إمر الشرطقة 

بؼقة الحؼقق الؿتعؾؼة بقلل إمر مع أدلتفا إن شاء اهلل تعالك تؽقن يف الدرس الؼادم مع أين أحقؾؽؿ قبؾ 

الدرس إلك الؽتاب الؿذكقر أكػا وهق اإللؿام بؿـفج السؾػ يف التعامؾ مع الحؽام واهلل تعالك أطؾؿ 

 قـا محؿد والحؿد هلل رب العالؿقـ   وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كب

 

 

 

 

 

 


