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ـِ الَرحِقؿ  الَرحَؿ
ِ
  ِبْسِؿ اهلل

 

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

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 -وخقر الفدي هدي محؿد ،  فنّن أصدق الحديث كتاب اهلل  

 .وكؾ ضاللة يف الـار، وكؾ بدطة ضاللة ، دطة وكّؾ محدثة ب، محدثاهتا 

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

 -لؾشقخ العالمة حافظ بـ أحؿد الحؽؿل  ، بؿائتل سمال وجقاب يف العؼقدة اإلسالمقة، الؿعروف 

 .سبعقـ وثالثؿائة بعد إلػ مـ الفجرة الـبقيةالؿتقىف سـة سبع و،  -رحؿف اهلل تعالك 
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﴿3﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
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 . ووصؾـا يف الدرس الؿاضل إلك السمال السابع طشر بعد الؿئتقـ

 [الؿتـ ]  

 :  -رحؿف اهلل  -حقث قال 

 ما القاجب لقٓة إمقر؟ : س

صالة وتذكقرهؿ برفؼ، وال ، وأمرهؿ بف، وصاطتفؿ فقف  القاجب لفؿ الـصقحة بؿقآهتؿ طؾك الحؼ ،: ج

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

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

 [ الشرح ] 

  شبفة تؽػقر وٓة الؿسؾؿقـ: 

قبؾ التعؾقؼ ذكرت فؼبؾ ذكر إدلة، و ،ثؿ ذكر بعد ذلؽ إدلة طؾك ما ذكر،  -رحؿف اهلل-اكتفك جقابف  

وتؽؾؿت ، وهق أن الؿراد بف هـا هق ولل إمر الؿسؾؿ ، تـبقفات تتعؾؼ بقلل إمر  ليف الدرس الؿاض

فبقـت هذا يف  ، لؿ يؽـ يف ذلؽ كػره طـ وجقب البقعة لف وإن كان ضالؿا جائرا ٓ يحؽؿ بالشرع ما

هبا الخقارج طؾك الؿسؾؿقـ يف تؽػقر  ْس بِ ؾَ درس الؿاضل ويف الحؼقؼة إن الشبفات التل يتعؾؼ هبا ويُ ال

وأن يعرفقا كقػ الجقاب طـفا حتك ٓ ، وأن يػفؿقها ، يـبغل لطؾبة العؾؿ أن يدرسقها  ،وٓة إمقر

وقد ، سائؾ وردوا هذه الشبف وقد كتب أهؾ العؾؿ كثقرا يف هذه الؿ، يستطقع أهؾ إهقاء أن يؾبسقا طؾقفؿ 

أوٓ ،  لطؾقفا يف كتابوذكرت مجؿؾ أو معظؿ هذه الشبف والرد ، ساهؿت معفؿ يف هذا بجفدي الؿؼؾ 

ثؿ يف كتاب مشؽؾة التسرع يف التؽػقر وما يرتتب طؾقف مـ دمار وفساد إسباب والعؾؾ ، قية غدفع الشبف ال

ومـ الؽتب الجقدة الحسـة يف هذا الباب كتاب إخ بـدر ، فذكرت يف هذا الؽتاب الشبف والرد طؾقفا ، 

وهق كتاب حسـ ويسقر ويـػع ، وهق كتاب وجادلفؿ بالتل هل أحسـ  ، لقس بدر بـدر العتقبل، العتقبل 

 .مع طامة الـاس 

يف القاجب لقٓة إمقر هذا قد دل طؾقف الؽتاب والسـة  -رحؿف اهلل تعالك  -الذي ذكره الشقخ حافظ 

 . سقليت سرد جؿؾة مـ الـصقص يف السمال والجقاب الذي بعده لؽـل أطؾؼ طؾك ما ذكره مـ ألػاظكؿا 
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 [الؿتـ ] 

 القاجب لفؿ الـصقحة : مبقـا القاجب لقٓة إمقر فؼال  -رحؿف اهلل تعالك  -فؼال 

 [الشرح ] 

  الـصقحة لقٓة إمقر: 

 : وهذا صبعا امتثآ لؼقلف سبحاكف وتعالك

             1 

 : ولؼقلف تعالك

               

2 

ْيـ اْلـَِّصْقَحة َقاُلْقا ":  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ولؼقلف  ْيـ اْلـَِّصْقَحة، الدَّ ْيـ اْلـَِّصْقَحة، الدَّ لَِؿـ َيا : الدَّ

ؿَّ : َرُسْقل اْلؾَّف َقال
َئِ
ِ
تِِفؿ لِؾَّف َولِؽَِتابِف َولَِرُسْقلِف َوٕ صؾك اهلل طؾقف  -لؼقلف ......... 3"ة اْلُؿْسؾِِؿْقـ َوَطامَّ

طـ جرير بـ طبد اهلل  ، وخرج البخاري ومسؾؿ ، لجرير وغقره يف مبايعتف لف والـصح لؽؾ مسؾؿ -وسؾؿ 

ا َقام َحِؿد اْلؾَّف َوَأْثـَك َطَؾْقف ُثؿ َقال ": أكف قال -رضل اهلل طـف  - َٓ َشِرْيؽ َلف َطَؾْقُؽؿ بِات  : َلؿَّ َؼاء اْلؾَّف َوْحَده 

ؽِقـَة َحتَّك َيْلتَِقُؽؿ َأمِْقر  َواْلَقَقار َواْلسَّ
، يقم مات الؿغقرة بـ شعبة  ، هذا الؽالم جرير بـ طبد اهلل قال "4

ؽِْقـَة َواْلَقَقار َحتَّك َيْلتَِقُفؿ َأمِْقروكان أمقرا فقؿا أذكر طؾك البصرة  : َقال ، مِـ ِقَبؾ اْلَخؾِْقَػة َفَلَمر اْلـَّاس بِالسَّ

َن ْٕ َمِقِرُكؿ َفنِكَّف َكان ُيِحب اْلَعْػق: ُثؿ َقال، اْسَتْغِػُرْوا : ُثؿ َقال ، َفنِكََّؿا َيْلتَِقُؽؿ ا
ِ
ا َبْعد : ُثؿ َقال ،اْسَتْعُػقا ٕ َأمَّ

ْساَلمُقْؾت ُأَبايِ ،  -َصؾَّك اْلؾَّف َطَؾْقف َوَسؾَّؿ  -َفنِك ل َأَتْقت اْلـَّبِل  َفَشَرط َطَؾل َواْلـُّْصح لُِؽؾ  ، ُعؽ َطَؾك اإْلِ

ويف رواية قال  " ،إِك ل َلـَاِصح َلُؽؿ ُثؿ اْسَتْغَػر َوَكَزل َطـ اْلِؿـَْبر ،َفَباَيْعُتف َطَؾك َهَذا َوَرب َهَذا اْلَؿْسِجد ،ُمْسؾِؿ
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اَلة  -َطَؾْقف َوَسؾَّؿ  َصؾَّك اْلؾَّف -َباَيْعت َرُسْقل اْلؾَّف ": -رضل اهلل طـف  -جرير َكاة ، َطَؾك إَِقام الصَّ ، َوإِْيَتاء اْلزَّ

  "َواْلـُّْصح لُِؽؾ ُمْسؾِؿ 

  معـك الـصقحة: 

ٕن لػظ  ،هذه الـصقحة ما تؽقن -رحؿف اهلل  -بف الشقخ حافظ  كأطـ -رحؿف اهلل تعالك  -ثؿ بقـ 

ففـاك صدق  ، إذا صػقتف مـ الشقائبكصحت الؾبـ  ،الـصقحة هق مـ لػظ التصػقة والتخؾقص والصدق

فالـصقحة تؽقن هلل ولؽتابف ولرسقلف وٕئؿة الؿسؾؿقـ ، هـاك تصػقة هـاك تخؾقص هذه الـصقحة 

 .  وطامتفؿ

  الـصقحة هلل وكتابف: 

تـصح لؽتابف إيؿاكا  ،ما بقـؽ وبقـ اهلل ، فالـصقحة هلل ولرسقلف ولؽتابف هذه متعؾؼة ما بقـ العبد وربف وديـف

، كذلؽ هلل ولؽتابف الـصح هلل بآطتؼاد الصحقح  ، الؽتاب الؽريؿ وطؿال بف ودفاطا طـف وكصرة لفب

ولؽتابف ، وبالدطقة إلك تقحقد اهلل والـفل طـ الشرك وكحق ذلؽ ، والبعد طـ الشرك ، وبتقحقد اهلل 

 .وبالعؿؾ بف ، لحػظ كتاب اهلل والذب طـف 

  ف وسؾؿ صؾك اهلل طؾق –الـصقحة لرسقل اهلل- : 

صؾك اهلل طؾقف  -وكذلؽ لؿا كان حل ، بعد وفاتف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وكذلؽ الـصقحة لرسقل 

لؽـ لؿا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  - وإتباطفبقـ أضفر الصحابة كصحفؿ لف أوٓ يؽقن باإليؿان بف  -وسؾؿ 

فؾقس لـا مـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -بعد مقتف  كؿا يف الصالة أما كحـ ، كان حقا تذكقره إذا كسل شقئا

والدفاع طـ الرسالة التل بعث هبا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -والذب طـف ، الـصح لف إٓ اإليؿان بسـتف 

 .وكحق ذلؽ

  الـصقحة لؾغقر: 

وهل الـصقحة ٕئؿة الؿسؾؿقـ وطامتفؿ ، الـصقحة لؾعباد   مـ الـصقحة وهل الـصقحة لؾغقر،إمر الثاين

. 

  بقـ العبد وبقـ ربف  :إول. 
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  صدق يف ذلؽ وذلؽ بـصقحتفؿ وتقجقففؿ وال ، بقـ العبد والعباد أخريـ :والثاين

كان  مـ الغؾط ، سقاءوتـبقففؿ طؾك ما يحصؾ ، وإيصال الحؼ إلقفؿ  ومحاولة تسديد الخؾؾ ،

بالطريؼة  قصؾ إلقف الحؼولؽـ كٌؾ بحسبف ي وأصحاب سؾطة ، ،أو كاكقا وٓة أمقر ، همٓء طامة

 .الشرطقة 

  الـصقحة لقٓة إمقر: 

 ،فلكت ٓبد أن تؽقن كاصحًا لقلل إمر ، -سبحاكف وتعالك-والـصقحة ٕولقاء إمقر مؿا أوجبف اهلل 

وبعض الـاس يرتك الـصقحة ويؾجل إلك الػضقحة والتعققر والتشػل والسب والشتؿ والحؼد وذكر 

وأوصاف  ،أهؾ الػسادوأوصاف  ، ؽ مـ أوصاف أهؾ الـػاقالعققب والغش والخداع والؿؽر وكحق ذل

وإن كان  ، وإن كان صائعًا ففذه كعؿة طظقؿة، ولل إمر قد ابتالك اهلل بف إن كان طاصقًا  أهؾ الجاهؾقة ،

 كقن أن هذا يؿؾؽ أمر الؿسؾؿقـ وُيؼقؿ فقفؿ ما يؼقم مـ أمر اهلل  ،طاصقًا فقجقده يف اإلمامة أساسًا كعؿة 

بؾ ،  صقة اهلل فال ُتستدفع الـؼؿة بؿع ، وأما ضؾؿف وجقره ففذه كؼؿة ف فقؿا أصاب فقف هذه كعؿة ،وصاطت

    ومـ حقلـا ، وتصحقح يف أكػسـا  -سبحاكف وتعالك-إلك اهلل  وآلتجاء ُتستدفع بطاطة اهلل ،

                   1  

  خروج طؾك الحاكؿ لقس هق الحؾ: 

فؾربؿا ذهب رئقس وجاء مـ هق ،روج طؾقف  أو سبف وشتؿف هق الحؾ فؾقس تغقر الرئقس وولل إمر والخ

مـ صرائػ ما قرأتف  ػ ما يحصؾ يف مصر الققم أهنؿ يعـكومـ صرائ ، والتاريخ شاهد بذلؽ ،أسقأ مـف 

طـ جؿاطة  ،  ففذا الرجؾ كان فقؿا أطؾؿ مسمولا الخارجل طبقد الزمرأهنؿ لؿا أصؾؼق، بعض الـاس 

الذي هق أكقر  ، ومؿـ شارك يف التخطقط أو ساهؿ بـقع مساهؿة يف قتؾ رئقس مصر قبؾ السابؼ ، الجفاد

فؼالقا يؽػل مـ خطله ومؿا يعاب ، الؿفؿ هذا الرجؾ قد كتب بعض الـاس أكف مـ إبطال ، السادات 

هذه تؽقن كؽتة سقداء تـؽت يف  ، هؽذا طرب بف يعـكأكف قتؾ رئقسًا فلتك بؿـ هق شر مـف ، قد طؾقف هذا طب

                                                 
1

  11سىرة الزعذ آَت  
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﴿7﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

فلققل أكتؿ قتؾتؿ يا  ،هذا طؾك كالمفؿ هؿ ، أكف جاء بشخص شر مـ كان قبؾف ، صحقػة طبقد الزمر هذا 

ففؾ الذي بعده  ، ثؿ الققم طزلتؿ أو قؿتؿ طؾك مـ هق بعده، مـ قتؾتؿ الرئقس السابؼ أكقر السادات 

 . سقؽقن خقًرا مـف اهلل أطؾؿ

  مصر يف فتـة طظقؿة: 

يف إمـ كبقر مع  اكػالتويف قؾؼ وخقف وهـاك ، لؽـ القاقع الققم يشفد بلن مصر الققم يف فتـة طظقؿة  

طؿقمًا كسلل اهلل أن يصؾح  رح وٓ يـظر إلك القضع بشؽؾ طام ،وجقد بعض إمقر التل يػرح هبا مـ يػ

أهؾفا ويف أهؾ اإلسالم مصر و  و أن يجعؾ الخقر يف ،الؿسؾؿقـ وأن يجؿع كؾؿتفؿ طؾك الحؼ حال 

الطريؼة هل  السؾطان هبذه التغقر و الؼقام طؾكؽـ التبديؾ الذي حصؾ و ، كحـ كرجق لفؿ الخقر لجؿقعا ً 

قؾة باصؾة و طـدكا يف أهؾ الجاهؾقة فالقس، أيضا ً  ، و أهؾ البدع ، و صريؼة أهؾ اإلشراك صريؼة الخقارج

 .القسقؾة  الشرع الغاية ٓ تربر

  الـصقحة لؾسؾطان: 

 [الؿتـ]

  "قال بؿقآهتؿ طؾك الحؼ  حؿف اهلل هـا ،فالـصقحة لؾسؾطان تؽقن بلمقر ذكرها الشقخ ر 

 [الشرح]

ن ُكـَاصره فنذا قام السؾطان بالحؼ أي حؼ كان فعؾقـا أ " ، كصرهتؿ طؾ الحؼ الذي قامقا بف و كصروه يعـك

     يؼقل -جال و طال-طؾقف ٓسقؿا وأن السؾطان إذا كان مسؾؿا ً فؾف حؼ الـصرة واهلل 

             يؼقل  -طز وجؾ-ويؼقل   1           

، و الحب  فؾف كصقب الؿقآة                     
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  71سىرة التىبت آَت  
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﴿8﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

و لؿ ، و أيدكاهؿ فقف ، صركاهؿ طؾقف ، فنذا فعؾقا الحؼ كقدر الؿعصقة  ، و البغض طؾك قدر اإليؿان طؾك

 .شؽؽ يف حؼفؿك

  شؽر السؾطان طؾك طؿؾ الخقر: 

كشؽره طؾقف ، و أن فقجب أن ، فقليت مثال ً خؾقػة أو سؾطان أو مؾؽ و يعؿؾ مطبعة لؾؿصحػ الشريػ  

،  فعؾ هذا إٓ رياء ً  ؽـ ماذا يػعؾ الخقارج يؼقلقن ما فعؾ هذا إٓ كػاقاً ماكميده يف مثؾ هذه الصـائع،  ل

وقع فقف السؾطان ، و يضخؿقن كؾ خطاءٍ  ، يشؽؽقن يف كؾ خقر يعؿؾف السؾطان ،   ما فعؾ هذا إٓ خداطا ً

 اإلسالم فنهنؿ يقلقن السؾطان طؾك ، أهؾ اأم، هؽذا أهؾ البدع و أهؾ الشرك و أهؾ الجفؾ و الضالل 

بقـف و بقـ و أما كقتف و قصده هذا ، و يميدوكف فقف ٕكف حؼ مقافؼ لؾؽتاب و السـة  ، الحؼ و يشؽروكف طؾقف

إخطاء وسقؾة  ، فال كجعؾ هذهوهق مسؾؿ طـده أخطاء ،  كحـ ٓ كدخؾ يف الـقايا كحـ طؾقـا بالظاهر ،اهلل

 . لرد الحؼ الذي يؼقم بف ويدطق إلقف أوطؿؾف

 [الؿتـ]

 ثؿ قال و صاطتفؿ فقف 

 [الشرح]

  صاطتفؿ يف الحؼ: 

-صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ-لؼقلف ، طؾقـا أن كطقعفؿ  يجب، فنذا أمروا يف صاطة اهلل  "يعـل صاطتفؿ يف الحؼ"

  .و يميدون طؾقف، مـ إدلة فقطاطقن يف الحؼ  وكؿا سقليت 1{الؿعروف بإكؿا الطاطة  }  :

 [الؿتـ]

 قال و أمرهؿ بف 

 [الشرح]

 ؽـ هذا إمر ل"يعؿؾقا الحؼ و يرتكقا الباصؾ  يعـل أن يـصحقا بلن 

                 [الؿتـ]
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 خزجَ البخارٌ و هسلن  
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﴿9﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 ذكقرهؿ بف برفؼقال وت

 [الشرح]

 فاإلكسان ٓ يعتز بـػسف بؾ يتقاضع هلل طز ، ٓ،أو كلكـا كبار و هؿ صغار ، فال كلمرهؿ كلكـا أسقاد طؾقفؿ 

و بؿا يؼتضقف  ،برفؼ و بؾقـ ، و كـفاهؿ طـ الؿـؽر، فـلمرهؿ بالؿعروف ، ضع لعباد اهلل او يتق، وجؾ 

 .الؿؼام ويؽقن سراً  ٓ جفرا ً 

 ث الدالة طؾك صاطة و رفؼ بالسؾطان إحادي: 

ه فنن مـ كاكت لف كصقحة لذي سؾطان فال يبديف طالكقتاً  و لقلخذ بقد } –صؾل اهلل طؾقف و سؾؿ  –لؼقلف  

و ذلؽ أن جبقر بـ كػقؾ قال إن ، ولفذا الحديث قصة  1 {الذي طؾقف  سؿع طـف فذاك و إٓ كان أدى

حصؾ مـف  يعـل أكف ضربف لخطل "احب داري حقـ فتحت ص وقع طؾك -رضل اهلل طـف-طقاض بـ غـ 

فلغؾظ لف الؼقل . ؽـف أغؾظ لف الؼقل طؾـا ًل صحابل ،  فآتاه هشام بـ حؽقؿ صحابل جؾقؾ جاء إلك"

، ، يعـك طرف أكف أخطل ،  -ثؿ آتاه هشام يعتذر إلقف  -يعـك بعد هذه الحادثة -، لومؽث هشام الؾقال

إِنَّ َأَشدَّ اْلـَّاِس  " :قال  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -رسقل اهلل  أنألؿ تعؾؿ  ضطقا اي ، :فؼال  -تذر عفجاء لق

ْكَقا لـَّاِس َطَذاَبا لِْؾـَّاِس فِ َطَذاَبا َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َأَشدُّ الْ   يهشام إكا قد سؿعـا الذ يا:  ضفؼال لف طقا ، 2 "؟  اْلدُّ

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -هشام رسقل اهلل  ، أولؿ تسؿع يا وصحبـا مـ صحبت ،رأيتف  يورأيـا الذ ،سؿعتف 

ُؿُف بَِفا ": يؼقل  - ـْ َكاَكْت ِطـَْدُه َكِصْقَحٌة لِِذى ُسْؾَطاٌن َفاَل ُيَؽؾ   َطاَلكَِقًة ، َوْلَقْلُخْذ بَِقِدِه َفْؾَقْخُؾ بِِف ، َفنِْن َقبَِؾَفا َم

ِذْى لَ  َى الَّ طؾك سؾطان اهلل ،  يجرتئإذ  يهشام ٕكت الحر وإكؽ يا "3ُف َوالَِّذى َطَؾْقِف َقبَِؾَفا ، َواإْلِ َكاَن َقْد َأدَّ

اكتفك الحديث وهق حديث صحقح بطرقف  ،!ان اهلل فتؽقن قتقؾ سؾطان اهلل ففال خشقت أن يؼتؾؽ سؾط

 .وهذا الحديث هبذا الؾػظ إسـاده حسـ 

 ،د ؛ حتك يؽقن أقرب لؼبقلفؿ لؾحؼ بؾال ومع ذوى الجاه والؿـزلة يف ،فالبد مـ الرفؼ مع السؾطان 

 .وأبعد طـ ردهؿ لف 
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،  (5271/12/180الوستذرك ) ٍوالحامن ف،  (1843،951/5/453هسٌذ الشاهُُي ح) ٍ، والطبزاًً ف (15369/3/403هسٌذٍ ح) ٍخزجَ احوذ ف 

،  (909،910،911/3/103السٌت ح) ٍعاصن ف أبًوابي ،  (14415/12/344الوعجن النبُز ح) ٍف  ، والطبزاًً (8/614/السٌي النبزي) ٍوالبُهقً ف

 . (88/6/608االهىاه ح)ٍوالقاسن بي سالم ف،  (801/2/492الوثاًٍ ح  اِحاد و) ٍومذلل ف
2

 رواٍ اإلهام أحوذ  
3

 إسٌادٍ حسي   16150البُهقٍ فٍ سٌي النبزي   14436: رقن الحذَثهعجن الطبزاًٍ  
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﴿01﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

  واجبات وٓة إمقر الصالة خؾػفؿ: 

طؿؾ الـاس الصالة ، فقصؾك وذلؽ ٕهنؿ إئؿة وخقر  ،اجبات وٓة إمقر الصالة خؾػفؿ ثؿ ذكر مـ و

وأن كذلؽ الزكاة ًا ، ٕن مـفج السؾػ قد اتػؼقا طؾك الصالة خؾػ إئؿة ، وإن كاكقا فجار ،خؾػفؿ 

كؾفا تحت  ،ضافة إلك الحج إإلقفؿ ، ففذا إمقر الثالثة  وأداء الصدقات ،عفؿ والجفاد م، تدفع لفؿ 

ر إكسان أن ـ الصالة  ؾطان قد يؽقن إمامًا يمم الـاس يفٕن الس إمرة السؾطان فقصؾك خؾػف ، كذلؽ إذا أمَّ

الشقطان .....مبتدطة  كاكقا مشركقـ إذا ٓإ ، يصؾك بالـاس وطقـ إئؿة كصؾك خؾػ همٓء إئؿة

،  لفـحـ كحرص طؾك أن كصؾك خؾػ السؾػ لوإمام سؾػ ،ػفؿ ، وإذا كان هـاك إمام مبتدع فـصؾك خؾ

والصدقات تمدى  ،س باصؾة ، كذلؽ الزكاة تدفع لفؿ لؽـ الصالة خؾػ ذلؽ الؿبتدع صحقحة ولق

ن الجفاد  إكؿا يؽقن تحت قـ ، كذلؽ الجفاد معفؿ ٕالؿحتاج فقػرققها طؾك -وات ايعـك الزك -إلقفؿ 

 .ة السؾطان راي

  الصالة خؾػ كؾ بر و فاجر: 

قال  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -أن رسقل اهلل  -اهلل طـف  لرض -طـ أبك هريرة  لوقد روى مؽحقل الشام 

ْقا َخْؾَػ ُكؾ  َبرٍّ َوَفاِجٍر ، َوَصؾُّْقا َطَؾَك ُكؾ  َبرٍّ وَ  ":  وهذا الحديث  "َفاِجٍر ، َوَجاَهُدْوا َمَع ُكؾ  َبرٍّ َوَفاِجٍر َصؾُّ

اد ضعقػ لؽـ ما تضؿـف فاإلسـ –اهلل طـف  لرض -مـؼطع بقـف وبقـ أبك هريرة  إلك مؽحقل صحقح لؽـف

 ، -رحؿفؿ اهلل-ف العؾؿاء ؾققد أجؿع ط

  أققال السؾػ يف الصالة خؾػ اإلمام الؿبتدع: 

 (ف تصؾك وطؾقف بدط) : وقال الحسـ ( باب إمامة الؿػتقن والؿبتدع ) : صحقحف  يف يقال اإلمام البخار

)  :وهق محسقر فؼال  -اهلل طـف  لرض -كف دخؾ طؾك طثؿان بـ طػان طـ طبقد اهلل بـ طدى بـ خقار ا

 - اهلل طـف لرض -وكتحرج ،فؼال طثؿان بـ طػان ويصؾك لـا إمام فتـة  ،وكزل بؽ ما كرى  ،إكؽ إمام طامة 

وقال  (جتـب إساءهتؿ اوإذا أساءوا ف ،س ، فنذا أحسـ الـاس فلحسـ معفؿ الصالة أحسـ ما يعؿؾ الـا

، وقال  (صؾك خؾػف وأدى إلقف زكاة مالف  إٓأمقر  زمان الػتـة ٓ يليت كان يف إن ابـ طؿر) : زيد بـ أسؾؿ 

أيـػذها : )طـ الزكاة  يقد الخدروأبا سع ،عد بـ أبك وقاصوس، صالح  إكف سلل طبد اهلل بـ طؿر  أبق
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﴿00﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 -يعـك هق يتصرف هبا فقعطقفا لؿستحؼقفا أم يسؾؿفا لؾسؾطان ؟ -؟  طؾك ما أمر اهلل أو يدفعفا إلك القٓة

ـ يعـك كان كبار أصحاب طبد اهلل   ": ، قال سؾقؿان إطؿش رحؿة اهللو (قالقا بؾ يدفعقها إلك القٓة 

 ، وهق رجؾ طـده كذب ودجؾ، قد كان ُيظفر اإلسالم ِحقـفا  ختار يصؾقن الجؿعة مع الؿ سعقد ـابـ م

وقد أجؿع العؾؿاء طؾك ما  ،يعـك ٓ َيعقدون الصالة وصبعًا هذا قبؾ أن ُيظفر الؽػر "ويحتسبقن هبا 

 ،ومـ قال الصالة خؾػ كؾ بر وفاجر":رحؿة اهلل  يارالرب هبذكرت لؽؿ ومـ ذلؽ ما قالف اإلمام 

لفؿ بالصالح فؼد خرج مـ ققل  ودطل ، قػة ولؿ يرى الخروج طؾك السؾطان بالسقػوالجفاد مع كؾ خؾ

، والجفاد معفؿ وقال هؽذا قال الؿؼصقد مـف هق ما يتعؾؼ بالصالة خؾػ إئؿة  "الخقارج أولف وأخره 

 "وكرى الصالة خؾػ كؾ بر وفاجر مـ أهؾ الؼبؾة وطؾك مـ مات مـفؿ  ":طؼقدتف  الطحاوى رحؿة اهلل يف

 ،فالصرب طؾك وٓة إمقر يراد بف طدم الخروج طؾقفؿ "والصرب طؾقفؿ وإن جاروا "رحؿة اهلل ـ -ثؿ قال 

بؿا ألؿ بف فقشؽق أمره إلك ، وكذلؽ الشؽقى إلك اهلل طز وجؾ  ، هذا الؿراد بالصرب ،وكزع القد مـ الطاطة

ًا يؽره فؾقصرب طؾقف فنن رأى مـ أمقره شقئ مـ ":قلف  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؼ، وٓ يـزع يدًا مـ صاطة ، اهلل 

وترك الخروج بالسقػ طؾقفؿ ولق أضفروا  "قال  1 "جاهؾقة  الجؿاطة شربًا فؿات إٓ مات مقتة مـ فارق

يعـك أكف ٓ يجقز الخروج طؾك السؾطان ومـازطتف بالسقػ وٓ بالؽؾؿة إٓ إذا أضفروا كػرًا  "كػرًا بقاح 

بؾ ، مر الؿسؾؿقـ كافرًا  روج طؾقفؿ واجب ٕكف ٓ يجقز أن يبؼك مـ هق مالؽ لـل، فحقـئذ الخبقاحًا 

  2                      ،ٓبد أن يؽقن مسؾؿًا 

  واجب تعقـ حاكؿ مسؾؿ ٓ كافرا: 

وتعقـ الحاكؿ  ، تساهؿ طؾك قدر صاقتفا التخؾص مـ الحاكؿ الؽافر والقاجب طؾك إُمة اإلسالمقة  أن

ؾسقطرة وٓ يستطقع الـاس أن يـزطقه ، لؽـ  إذا كان هذا الؽافر محؽؿ لهذا هق القاجب شرطًا  ،الؿسؾؿ

جقا حتك يخر فحقـئذ ٓ يجقز لفؿ أن، وهؿ طاجزون طـ ذلؽ طـ قتالف والـصر طؾقف ، إٓ بشٍر أطظؿ 

كؿ أن  ، ضفر كػره لخروج طؾك هذا الحاكؿ الؽافر الذيفقؽقن حقـئذ ا، ؼدرة والتؿؽـ يحصؾ لفؿ ال
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  . فوراً  تنبيهنا عليهنرجو  أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿02﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

ويجب  ،ففذا كافر ٓ يجقز أن يتقلك حؽؿ مصر يعـك مثالً يتقلك حؽؿ مصر كصراين مثالً  كصراكقايؽقن 

ر إن الحؽؿ يف مص: ) ضع حاكؿ مسؾؿ ، هذا بخالف مـ يؼقل مـ أهؾ الـػاق والبدعقأن يخؾع وأن يُ 

،  يف الحؼقؼة هذا كالم كػري( ال بلس الؿفؿ أن يؽقن مصريًا ف حؽؿ مدين ولق حؽؿ بذلؽ كصراين

مخالػ لؾؽتاب والسـة ، بؾ يجب أن يؽقن الحاكؿ مسؾؿًا ، لقس العربة بالقصـ  ،وكالم خبقث

أكا : هذا يؼقل  لـزطات الجاهؾقةٕكـا كحـ أمة اإلسالم ، أما هذه ا العربة باإلسالم ،! جـسقة والؾقن وال

وهذا تركل يتبع الطقراكقة ، وهذا إيراين يتبع الػارسقة ، وهذا جزائري يتبع الرببرية , الػراطـة  أتباعمصري 

 هؿفؿ طبادة اهلل، أما أهؾ اإلسالم ففؿ كؾفؿ مسؾؿقن , هذا كؾف مـ أفعال أهؾ الجاهؾقة والشرك  ،

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -اتبع محؿد بـ طبد اهلل  أكا كحـ أمة اإلسالم ، : وتحؼقؼ التقحقد ، كحـ كؼقل 

وكتبع , طؾقف الصالة والسالم -كحـ كتبع محؿد  ؼ اهلل أجؿعقـ، خقر خؾ ، مقـإ، الصادق ،  العربل

، كتبع اإلسالم الديـ الخاتؿ الحـػقة السؿحة ، هذا ديــا أم الشعقبقة و الؼقمقة هذا كؾف مـ  الؼرآن والسـة

هؾقة ، و هذا مـ استبدال الذي هق أدين مـ الذي هق خقر،  بؾ هق استبدال الشلء الدينء صـع أهؾ الجا

الشلء ، الؿػسد الشلء،  الؿضقع لؾؼقؿ و إخالق لذلؽ أمة اإلسالم هؿفا أن يؽقن الؿسئقل طـفا 

حؽؿ بؼقم  مسؾؿا يطبؼ فقفا أحؽام اهلل ، يؼقدهؿ بشرع اهلل أ فحؽؿ الجاهؾقة يبتغقن و مـ أحسـ مـ اهلل

أشقاء تـؼض  وتخالػ أصؾ الديـ أصبحـا صقب كقضح لبعض مـ كان ، إن مـ أطجب العجب  ،يؼـقن

 .واهلل الؿستعان   ،كسؿعفا مـ همٓء

  القاجب معؾؼ بآستطاطة: 

ومـ حاول مـ  فال يؽؾػ اهلل كػًسا إٓ وسعفا ،فنذا طجزوا طـف ، ولؽـ هذا القاجب معؾؼ بآستطاطة  

مخالػ  سؾؿ أن يخرج طؾك السؾطان الؽافر بدون أن يؽقن طـده صاقة أو استطاطة ففذا مخطلالشعب الؿ

فالذي يخرج طؾك الؽػار  هذا خروجف ذا اطتؼد طؼقدة الخقارج ، إٓ إ، يؽقن خارجًقا  ولؽـف ٓلؾحؼ ،  

ل وضالؿ لـػسف وأدى بـػسف إلك التفؾؽة هذا ُمخط، يطقؼ  ٕكف كؾَّػ كػسف ما ٓ، إكؿا يؽقن فقف خطل 

، بلن كػر يؽقن خارجًقا إٓ إذا اطتؼد طؼقدة الخقارج لؽـف ٓذيتفؿ بخروجف ، مؿـ تسبب بل ،ولغقره

أو كان خرج طؾك اإلمام  ،كبقرة أجؿع أهؾ السـة طؾك أن صاحبفا لقس بؽافر مرتؽب الؽبقرة أي
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﴿03﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

ٓ بؾ يجب ،كسان فقؽقن خارجقا يخرج طؾقف اإل أو السؾطان الؽافر؛ ففذا ٓ أما اإلمام الؽافر، الؿسؾؿ

 كزطف بحسب آستطاطة

 .فحقـئذ يخرج طؾقف طؾك حسب آستطاطة، أكف ارتد طـ اإلسالم :بؿعـك  اإذا أضفر الحاكؿ كػر بقاح

  أفعال الخقارج: 

تصبح الؿسللة  ٓ ،بؾ ٓبد أن يجتؿعقا طؾك إمام يؼقم هبؿ ضد هذا الؽافر أحاديايؽقن الخروج  وٓ 

ة فوهـا شب، كالخقارج الذيـ يؼقمقن هبذه إفعال مثؾ تـظقؿ الؼاطدة همٓء خقارج طؼقدة طصابات 

 إن أسامة بـ ٓدن خرج طؾك مـ حتك يؼال خارجل أو أبق:دائؿا يؽررها ويرددها أهؾ البدع يؼقلقن 

ٕن ، مصعب الزرقاوي يف العراق خرج طؾك مـ؟ ففمٓء يؾبسقن طؾك الـاس بؿثؾ هذا الؽالم 

، ولؿ يرفع سالًحا إذا كان يعتؼد طؼقدة الخقارج ، أو يف كفػف ، يؽقن خارجًقا وهق يف بقتف  خارجل قدال

ولق  ،لؿ يخرج طؾك السؾطان هذا ولق ،وأن شارب الخؿر كافر كػًرا أكرب ،إن الزاين كافر: إذا كان يؼقل

، خارجل ولق كان مميًدا لؾسؾطان  هق بعؼقدتف هذه، كان أمقًرا طـد السؾطان ويسؿع ويطقع  لألمقر الػاجر 

خروجفؿ اطتؼادي يف  -رضل اهلل طـف –هذا اسؿف خروج يف الؿعتؼد وهمٓء الذيـ خرجقا طؾك طؾل 

و هق الذي  هق أهؿ وأشد كقع يف الخروج ٓطتؼاديفالخروج ، تب طؾقف الخروج بالسالح ، ترتالبداية 

ففمٓء ، حؽامفؿ و محؽقمقـ  ،  و أهؿ، ظؿ فخروج الؿعتؼد هذا أط ،ٕجؾف يؽقن الخروج بالسالح

همٓء ضررهؿ طظقؿ و يتحؿؾقن الؽثقر بسبب ، و يخشقكف ،و يغروكف  ،الذيـ يثـقن طؾك السؾطان بؽذب

كحـ لؿا كحذر مـ السب لؾسؾطان و تشفقر بف و الؽالم طؾقف يف الؿجالس  ، ما يزيـفؿ مـ السؾطان

  ،الخاصة ، أو يف الؿـابر و مجالس العامة

  تؿدح السؾطان بؿا لقس فقف ٓ: 

بثـاء طؾقف و غرورهؿ  اشتغؾقاو  ،أن ما كؼقل تؿدح السالصقـ بؿا لقس فقفؿ كؿا كحذر مـ هذا لقس معـاه

، و ٓ تؽذب طؾقف لؽـ كصقحة ، ٓ  إفراط و ٓ تػريط تثـل طؾقف ما يستحؼف و تـصحف بطريؼة الشرطقة  ، ٓ

و أثـل طؾقف بؿا فقف إفادة لف و رفعة و شجع لف لػعؾ ، و سدد و قارب بؾ أكصح ، و ٓ تعؿؾ لف الػضقحة 
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﴿04﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

وٓ تغره و أجعؾ ، فلكت تؿدحف بؿا فقف ، الثـاء و ٕن الـاس أصؾفؿ يحبقن الؿدح ، الخقر و الؿعروف 

 يدطك لفؿ بصالح و تقفقؼ : قال  ،ٕن يؽقن سامعا لؾحؼ مطقعا لف، هذا وسقؾف 

 ديث الدالة طؾك ذلؽ الدطاء لقلل إمر و إحا: 

ومـ مـفج أهؾ السـة و الجؿاطة   ، و الدطاء لقٓة إمقر هذا مؿـ تبقـ بف طؼقدة أهؾ السـة و الجؿاطة

و ، فنن اهتدى فلحؿد اهلل  يممر طؾقؽ مثؾؽ،ق مسؾؿ الخقٓين رحؿف اهلل أكف أب :،قال الدطاء لقٓة إمقر

لق كان لل  : و قال فضقؾ ابـ طقاض رحؿف اهلل،  لػف فتضؾو ٓ تخا، إن طؿؾ بغقر ذلؽ فلدطق لف هبدى 

 ،إذا جعؾتفا يف كػسل لؿ تعدينفؼقؾ لف يا أبا طؾل فسر لـا هذا قال  ،دطقة مستجابة لجعؾتفا يف السؾطان

يعـل إذا استجاب اهلل لدطاء و أصؾحف فنكف بصالحف ،  و إذا جعؾتفا يف السؾطان صؾح، يعـل لؿ تتجاوزين 

، و ٓ رحؿف اهلل  أو تصؾح العباد أو تصؾح البالد  العباد و قال اإلمام صحاوى ،د و البالديصؾح العبا

صاطتفؿ مـ  ىو كر، و ٓ كدطق طؾقف و ٓ كـزع يد مـ صاطة ، أئؿتـا و وٓة أمقركا و إن جاروا  خروج طؾك

ل رحؿف هبالو قال الرب،  ةو كدطق لفؿ بصالح و الؿعافا، ما لؿ يلمر بؿعصقة  ، صاطة اهلل طز  و جؾ فريضة

و إذا رأيت رجال يدطقا طؾك السؾطان فاطؾؿ أكف صاحب هقى و إذا سؿعت رجال يدطق لؾسؾطان ، اهلل 

ثؿ ذكر ققل فضقؾ ابـ طقاض رحؿف اهلل الذي ذكرتف قبؾ ، فاطؾؿ أكف صاحب سـة إن شاء اهلل  ، بصالح

و ضؾؿقا ، و إن جاروا  ، ح و لؿ كلمر أن كدطق طؾقفقؾقؾ فلمركا أن كدطق لف بصالح فلمركا أن كدطق لف بصال

و سلل الشقخ طبد العزيز ابـ باز  ، و صالحفؿ ٕكػسفؿ و لؿسؾؿقـ  ،ٕن جقرهؿ و ضؾؿفؿ طؾك أكػسفؿ

هذا مـ جفؾف و طدم بصقرتف ، الدطاء ، فلجاب رحؿف اهلل بؼقلف  ، طـ الذي يؿتـع مـ الدطاء لقلل إمر

، و الـبل صؾل اهلل طؾقف  لعباده و مـ كصقحة هلل و ربات ، و مـ أفضؾ الطاطات ، لقلل إمر مـ أطظؿ الؼ

، يدطق لؾـاس بخقر و قد كاكت  الؾفؿ أهدى دوس و أيت هبؿقال ، و سؾؿ لؿا ققؾ لف إن دوس طصت 

  دوس قبؾ ذلؽ قبقؾة مشركة

 

 .ما آمـ مـفؿ إٓ قؾقؾ، مع  ذلؽ دطك لفؿ باإلسالم، وهؿ كػار

 :قال "الؾفؿ اهد دوسًا وآت بِفؿ"يؼقل الشقخ طبد العزيز بـ باز بعد  أن ذكر  
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﴿05﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

صالح لألمة، فالدطاء لف مـ أهؿ الدطاء، يدطق لؾـاس بالخقر والسؾطان أولك مـ ُيدطك لف؛ ٕن صالحف  

ومـ أهؿ الـصح أن ُيقفؼ لؾحؼ و أن يعان طؾقف و أن ُيصؾح اهلل لف البطاكة و أن يؽػقف اهلل شر كػسف و شر 

جؾساء السقء، فالدطاء لف بلسباب التقفقؼ و الفداية و بصالح الؼؾب و العؿؾ مـ أهؿ الؿفؿات و مـ 

الشقخ حافظ رحؿف اهلل هذا القاجب طؾك سبقؾ اإلجؿال لقٓة                                أفضؾ الؼربات ،ثؿ بعد أن ذكر 

 : إمقر ساق جؿؾة مـ إدلة سلستعرضفا طؾك طجؾ فؼال رحؿف اهلل يف السمال الثامـ طشر بعد الؿائتقـ

 [:الؿتـ]

 ؟ -ريعـل طؾك ما سبؼ مـ ذكر ما أوجبف الشرع لقلل إم- ما الدلقؾ طؾك ذلؽ

          :إدلة كثقرة مـفا ققلف تعالكفؼال 

  1 

 [:الشرح]

    : ففذه أية دلقؾ ضاهر وجقب صاطة وٓة إمر بالؿعروف، يف ققل اهلل

ؾؿاء ُيطاطقن يف أمرهؿ و إمراء يطاطقن يف أمر ، و أولق إمر هؿ العؾؿاء و إمراء  فالع2  

الدكقا و إذا أمروا بلمر الديـ ُأصقعقا أيضا، ما لؿ يؽـ يف ذلؽ معصقة  هلل، فال سؿع وٓ صاطة و ٓكـزع يد 

مـ صاطة، كعؿ ٓ كسؿع لفذه الؿعصقة ولؽـ ٓ كتخذها ذريعة لؾخروج طؾك السؾطان كؿا طؾقف الخقارج 

 كحراف،و أهؾ البدع و اإل

 [:الؿتـ]

 ."دبْ طَ  ؿْ قؽُ ؾَ طَ  رَ مَ لَ تَ  نْ إِ قا وَ عُ قِ صِ أَ قا وَ عُ ؿِ ّس اَ " :وققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ثؿ قال 

 [:الشرح]

                                                 
1

 59:الٌساء - 
2

 59:الٌساء - 



 

 

 

 

 

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

 

﴿06﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

هذا الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف فالرسقل طؾقف الصالة والسالم أمر بالسؿع والطاطة، والعقب 

طبدامثال لقس حر وكحق ذلؽ  أحقاكا يؽقن بالؿعصقة و الظؾؿ و اإلفرتاء، أحقاكا يؽقن الـؼص بسبب أكف

 .مع ذلؽ يجب إذا كان مسؾؿا أن ُيسؿع  لف وُيطاع بالؿعروف 

( اسؿعقا وأصقعقا وإن  اسُتعؿؾ طؾقؽؿ  طبد حبشل كلن رأسف زبقبة :) خّرج البخاري مـ حديث أكس

قا لقسقا ففذا  تصريح مـ الرسقل طؾقف الصالة والسالم بقجقب السؿع و الطاطة ٕولقاء إمقر و إن كاك

و قال أبق ذر يف ما خرجف مسؾؿ يف صحقحف و ، لذلؽ ما دامقا مسؾؿقـ وما دامقا بإمر مؿسؽقـ أهالً 

 خؾقؾل أوصاين أن أسؿع و ُأصقع و إن كان طبدا حبشقا مجدع إصراف إن":البخاري يف إدب  الؿػرد 

ز لف أن يؽقن ولل أمر إكؿا ولل لعبد ٓ يجقا ،هذا إمر و إن كان طبدا حبشقا  اكظروا كقػ التشديد يف، "

إمر الحر الؿسؾؿ العاقؾ البالغ هذا طبد يعـل لؼقط و أيضا مجدع إصراف لقس لف يدان و ٓ رجالن 

لدماء  حػظًا، ف وجب لف السؿع والطاطة بالؿعروفومع ذلؽ إذا كان ُمطاطا يف ققمف ُمطاطا يف جقش

 .الؿسؾؿقـ و أمقالفؿ وأطراضفؿ

 :[لؿتـا]

 يعـل يصرب طؾك أمقره-ف قْ ؾَ ر طَ بِ ْص قَ ؾْ فَ  فُ هَ رَ ؽّ يَ  ًائَ قّ َش  هِ رِ قِ مِ أَ  ـْ ى مِ أَ رَ  ـْ مَ ":اهلل طؾقف وسؾؿو قال صؾك ثّؿ قال 

 ."ةقَ ؾِ اهِ َج  ةً قتَ مِ  اَت ٓ مَ إِ  راً بْ ة ِش اطَ ؿَ جَ الْ  َق ارَ فَ  ـْ مَ  فُ كَ نِ فَ  -

 :[لشرحا]

يعـل إذا كان الجؿاطة مجتؿعقـ طؾك أمقرفخرج طـفؿ شربا و الشرب شلء صغقر فؽقػ إذا كان يخرج -

ففذا ٓ شؽ أكف يؼع طؾقف  مـ بؾده الؿسؾؿ ويؾجل إلك بالد الؽػار آٓف إمقال وهق يخرج حسا ومعـك

يعـل مات طؾك طؼقدة أهؾ الجاهؾقة يف تعامؾفؿ مع وٓة -إٓ ومات مقتة جاهؾقة  -هذا الحديث فؿات

إمقر حقث ٓ يرون الطاطة طؾقفؿ فرضا كؿا سبؼ ذكر ذلؽ مـ كالم الشقخ محؿد بـ طبد القهاب 

 .رحؿف اهلل يف ما يتعؾؼ بؿسائؾ الجاهؾقة 

 :[ؿتـلا]

دطاكا الـبل طؾقف الصالة والسالم فبايعـاه فؽان يف ما أخذ طؾقـا ": لصامت رضل اهلل طـفو قال طبادة بـ  ا



 

 

 

 

 

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

 

﴿07﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 "..أن بايعـا طؾك  السؿع والطاطة يف مـشطـا ومؽرهـا 

 :[لشرحا]

ه البقعة ابة مؾزمقن هبذه البقعة قال إن هذحيعـل طبادة رضل اهلل طـف و الصحابة الذيـ معف  وكؾ الص

ذيـ كاكقا يف الؿديـة و تحت  وٓية الرسقل طؾقف الصالة و الصحابة ال، كاكت طؾك السؿع والطاطة

السالم همٓء بايعقا طؾك السؿع والطاطة يعـل يسؿعقا ما يؼقل إمقر و ُيطقعقا و ُيـػذوا ما سؿعقا ففذا 

سؿع وصاطة ما قال صاطة فؼط إكؿا سؿع و صاطة يعـل أرطل سؿعؽ لألمقر و ركزو ٓ تتشاغؾ :فقف تلكقد

 .أكؽ ٓ تسؿع بؾ اسؿع وإذا سؿعت ووطقت كػذ إذا لؿ يؽـ يف ذلؽ معصقة  و تعؿؾ كػسؽ

 :[ؿتـلا]

 ." بايعـاه طؾك السؿع والطاطة يف مـشطـا ":قال

 :[لشرحا]

يعـل يف ما كـشط طؾقف يعـل يف ما كحب  ومؽرهـا يعـل يف ما ٓ كـشط طؾقف و كؽرهف بسبب أكف أمر شاق و 

 . كحق ذلؽ 

 :[ؿتـلا]

 "وطسركا":قال 

 :[لشرحا]

ر و ُيسركا وما يشؼ طؾقـا ما يؽقن فقف يسقرلديـا سقاء كـا يف طسر أو يف يعـل يف ما يعسر طؾقـا مـ آوام

 .يسر يف ضقؼ أو يف سعة بالـسبة لألمر و بالـسبة لؾحال

 :[ؿتـلا]

 :"و أثرة طؾقـا"قال  

 :[لشرحا]

 .يعـل حتك لق آثر غقركا طؾقـا و أخذ حؼـا و أططاه لغقركا ٓ كـزع السؿع والطاطة و ٓ كخرج طـفا 

 :[ؿتـلا]



 

 

 

 

 

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

 

﴿08﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 "فؾو أن ٓ كـازع إمر أه"قال 

 :[لشرحا]

ٓ كـزاطفؿ ٓ إمراء و ٓ القزراء و  ،كان هذا يف أهؾ السؾطان أو إمراء الذيـ يقلقفؿ السؾطان يعـل إذا

ٓ الؿسمولقـ و ٓ السؾطان الؽبقر كؾفؿ ٓ كـازطفؿ إمر أهؾف قال آ أن تروا كػرا بقاحا طـدكؿ فقف مـ 

ذا طجزكا طـ إٓ إال سؿع وٓ صاطة و يجب كزطف أما إذا جاء السؾطان إطظؿ بالؽػر البقاح ف ،اهلل برهان

فال يؽؾػ اهلل كػسا إٓ وسعفا و كزع السؾطان الؽافر ٓ يجقز بآحاد الـاس أو العصابات ٓ يجقز  ،ذلؽ

بؾ الجفاد يؽقن تحت راية إسالمقة تحت  ،لقس مـ الجفاد ،هذا  فعؾ قطاع الطرق و فعؾ العصابات

طؾك هذا الحاكؿ الؽافر كػرا بقاحا أما أطؿال تخريبقة و تػجقرات سؾطان مسؾؿ يدطق لؾجفاد ويؼقم معف 

 وكذا ففذا مـ أمقر الػساد يف إرض 

 :[ؿتـلا]

 " طـدكؿ فقف مـ اهلل برهان يعـل حجة و دلقؾ واضح ":قال

 :[لشرحا]

  شرح حديث الرسقل صؾك اهلل طؾقف و سؾؿ: 

يعـك ضاهرًا : أو مسؿقع ، ويؽقن بقاحًا  أمر ضاهر مرئل: يعـك  "ػرا بقاحًا أن تروا ك إٓ ": وققلف هـا 

صحقحًا لقس خػقًا يختؾػ فقف العؾؿاء وٓ يظفر فقف وجف الحؼ ، وطـدكا فقف دلقؾ مـ الؽتاب والسـة 

 .واضح ، أو مـ كالم أهؾ العؾؿ 

ع أمِ إن أُ  ":  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –وقال : )) قال  سقد يؼقدكؿ بؽتاب اهلل فاسؿعقا ر طؾقؽؿ طبد ُمَجدَّ

 1(( "صقعقا وأ

 صحقحف وهق ضاهر كؿا سبؼ ذكره  هذا خرجف مسؾؿ يف

 يعـك رققؼ : طبد 

                                                 
1

 خزجَ هسلن فٍ صحُحَ  



 

 

 

 

 

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

 

﴿09﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

ع  فقؿا أحب وكره مـ إوامر ، أو يف يعـك مؼطع القديـ ، طؾك الؿرء الؿسؾؿ السؿع والطاطة : ُمَجدَّ

بالؿعروف ،  معؾؼ بؿاذا ؟  صقة فال سؿع وٓ صاطة حقـئذ ؛ ٕن الطاطة أن يممر بؿع العسر والقسر ، إٓ

ٕن السؿع والطاطة معؾؼ بالؿعروف وهق حديث متػؼ طؾقف والطاطة إكؿا تؽقن بالؿعروف ، إن أمر 

إمقر بؿعصقة فال سؿع وٓ صاطة ، ولقس معـك ٓ سؿع وٓ صاطة أن ُيخرج طؾقف ، ولؽـ ٓ سؿع وٓ 

 ذلؽ ،  مـ الؿعصقة فال يسؿع لف ويطاع يف ر بفصاطة فقؿا أم

  أحاديث الرسقل صؾك اهلل طؾقف و سؾؿ يف صاطة وٓة إمقر: 

وإن  ": أو الرواية  " وأصعوإن َضَرَب ضفرك وَأَخَذ مالؽ فاسؿع  ":  -طؾقف الصالة والسالم  –وقال 

 –د هذا الؾػظ مـ حديث حذيػة وقد ور، وهذا إمر أمر هام  "1 وأصعُضرب ضفرك وُأخذ مالؽ فاسؿع 

صحقحف ، وهذه الزيادة صحقحف ولفا شقاهد مـ حديث طبادة بـ  يفخرجف مسؾؿ  –اهلل طـف  رضل

طسرك ويسرك  وأصع يفاسؿع  ": قال  –طؾقف الصالة والسالم  –أن الرسقل  –اهلل طـف  رضل –الصامت 

  "ومـشطؽ ومؽرهؽ وأثرة طؾقؽ ، وإن أكؾقا مالؽ وضربقا ضفرك 

ٓ أدرى لعؾك ٓ ألؼاك بعد  إينأبا أمقة  يا ": قال لعؿر  –اهلل طـف ورحؿف اهلل  رضل –وقال سقيد بـ غػؾة 

ع فاسؿع  وأصع ، وإن أمر طؾقؽ طبد حبشلطامك هذا فاسؿع  ، وإن ضربؽ فاصرب ، وإن  وأصعلع ُمَجدَّ

 "، وٓ تػارق الجؿاطة  ـلديـؽ فؼؾ سؿع وصاطة دمك دون دي حرمؽ فاصرب ، وإن أراد أمرًا يـتؼص

 يففلصقعؽؿ بؾ أكا ٓ أصقعؽؿ   صرب الؿفؿ أكؽؿ ٓ تلمروين بؿعصقةسل أكـل لق قاتؾتؿقين إكـل: يعـك 

 .الؿعصقة وٓ أفارقؽ الجؿاطة 

ؼقامة ٓ حجة لف ، ومـ مات اهلل يقم ال مـ خؾع يدًا مـ صاطة اهلل لؼل ":  -طؾقف الصالة والسالم  –وقال 

فنكف يؾؼك يقم الؼقامة ربف ،يخؾع يدًا مـ صاطة ويػارق إمامف  فالذي "ؼف بقعة مات مقتة جاهؾقة ـط لقس يف

 -يعؾؿ السر وأخػك  سات ، ففذا ٓ يخػك طؾك اهلل الذيالتؾبقسات والتدلق وٓ حجف لف ، مفؿا بالشبف و

ومـفج السؾػ واضح فال أكزل قرآكف والسـة فقؿا الحؼ والـقر والفداية ،  وهق الذي –سبحاكف وتعالك 

                                                 
1

 خزجَ هسلن فٍ صحُحَ  



 

 

 

 

 

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

 

﴿21﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

تسؿع وتطقع بالؿعروف ، وٓ تـزع يدًا مـ صاطة ، وٓ  ،فالحؼ واضح ، ُتشؼشؼقا وٓ تؾبسقا وتدلسقا

 .تػارق الجؿاطة ، وإكؿا الطاطة بالؿعروف 

بؾد فقف السؾطان الؿسؾؿ ، وٓ  الذي يؽقن يف "ومـ مات ولقس يف طـؼف بقعف مات مقتة جاهؾقة  ": قال 

 بقعة ففذا إن مات مات مقتة لؽـ يعتؼد أكف لقس لف ،سؾطاكف ولق كان هذا السؾطان فاجرًا فاسؼًا يعتؼد أكف

الؽػر مـ أهؾ البؾد بالد  قد ارتؽب كبقرة ، إما إذا كان يف بؾد لقس لف سؾطان كؿـ يعقش يف جاهؾقة ، ففذا

طؾقف الحديث حقـئذ ٕكف لقس لف  فركسا ، فبؾده بؾد كافر وهق مسؾؿ ففذا ٓ يـطبؼ ، مثالً فركسل يعقش يف

أن  –اهلل طـف  رضل –حديث حذيػة  ـ يؽقن يف آخر الزمان كؿا يفسؾطان ، فقتـزل هذا طؾك كػس حؽؿ م

هذا  "فنن لؿ يؽـ لؾؿسؾؿقـ جؿاطة وٓ إمام  ":  لؿا قال لف حذيػة –طؾقف الصالة والسالم  –الرسقل 

ما  "فاطتزل تؾؽ الػرق كؾفا  "ؿ جؿاطة وٓ إمام قال ك زمان طؾك الـاس لقس لف يدل طؾك أكف قد يليت

هق فقف ففذا يسؼط طـف هذا إمر حتك  بؾده الذي يفحدها ، مادام أكف لقس لف بقعف وٓ إمام قال لف بايع ا

واهلل , يفاجر إلك بالد الؿسؾؿقـ حتك يؽقن تحت وٓية أهؾ اإلسالم  أنيجب طؾقف   أويؽقن لف إمام ، 

 . أطؾؿ 

هذه إمة وهؿ جؿقع ، فاضربقه  أمرمـ أراد أن يػرق  ":  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –وقال : ))  قال

 (( . "بالسقػ كائـًا مـ كان 

أن يػرق  فلرادقطر مـ إقطار طؾك سؾطان  يفيعـك إذا كان أمر الؿسؾؿقـ جؿقعًا طؾك سؾطان أو 

ه وأن تؽقن مع إمامفا الؿسؾؿ تحت جؿاطتفؿ وأن يخالػ بقـفؿ ، ففذا يجب طؾك إمة أن تجاهد

يعاوكقه طؾك  أنفنكف يجب طؾقفؿ ، أن الؿسؾؿقـ إذا كان سؾطاهنؿ مسؾؿ ، الجؿاطة ، ففذا هق القاجب 

و يؽقن أمر الؿسؾؿقـ بحقث أن تبؼك الجؿاطة ويبؼك أمر الؿسؾؿقـ واحد غقر متػرق  ،الخارجقـ طؾقف

 .ػارققا ، فالبد أن يؿـع همٓء بلن يواحد غقر متػرق 

ؿاطة فؿات ، مات مقتة جاهؾقة ، مـ خرج مـ الجؿاطة وفارق الج ":  -طؾقف الصالة  والسالم  –وقال 

فؼتؾة جاهؾقة ،  ومـ قاتؾ تحت راية طؿقة يغضب لعصبقة أو يدطق إلك طصبقة أو يـصر طصبقة فؼتؾ ،



 

 

 

 

 

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

 

﴿20﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرِة َشْرُح كَِتاِب َأْطاَلُم ا اّلثاين و الثالثقن اْلدَّ   –ْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعتَْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

طفد طفده ،  الذيب ل، وٓ يتحاشك مـ مممـفا ، وٓ يػفاجرها  يضرب برها و ومـ خرج طؾك أمتل

 .  "فؾقس مـك ولست مـف 

رجؾ فارق الجؿاطة وطصك إمامف فؿات : ثالث ٓ تسلل طـفؿ  ":  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –وقال 

 –مـ آتاكؿ وأمركؿ جؿقع طؾك رجؾ  ":  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –وقال  " ر الحديث خإلك آ  طاصقًا

يريد أن يشؼ طصاكؿ ويػرق  –هذا يتػؼ طؾقف الحديث إمة كؾفا طؾك سؾطان واحد ، سقاء هذا أو 

إكف ستؽقن هـات وهـات ، فؿـ أراد أن يػرق أمر هذه إمة وهك جؿقع  ": وىف رواية  "كؾؿتؽؿ فاقتؾقه 

طؾقف  –إمامفؿ ، والرسقل لقاء فقجب طؾك الؿسؾؿقـ أن يؽقكقا تحت   "فاضربقه بالسقػ كائـًا مـ كان 

 . يعـك يستظؾ بظؾف ( السؾطان واإلمام ُجـة يستجــ هبا ) ن ذكر أ –الصالة والسالم 

يعـك مـ أطؿالفؿ مـفا الؿعروف  –سقؽقن أمراء فتعرفقن وتـؽرون  ":  -طؾقف الصالة والسالم  –وقال 

، وإن استطاع أن  ، وكره يؽقن بؼؾبفطـد اهلل  بريء – بريء –يعـك هذا الؿـؽر  – فؿـ كره – ومـفا الؿـؽر

 بريءلؾصدور ففذا قد  أغارسان بقـف وبقـ السؾطان أو برسالة أو بقسقؾة ٓ يؽقن فقفا تشفقر أو ؾيـؽر بال

 – وتابع ولؽـ مـ رضل –يعـك أكؽر بالطريؼة الشرطقة  سؾؿ لف ديـف وجاء بإحسـ  – ومـ أكؽر َسؾِؿ –

 –ربأ وٓ تربأ ذمتف ٓ يسؾؿ وٓ ي ع السؾطان يف الؿـؽر ففذا هق الذيهبذا الؿـؽر ومشك م يعـك رضل

ٓ  ":  -طؾقف الصالة والسالم  –قال  –يعـك همٓء إئؿة الذيـ طـدهؿ مـؽرات  - أفال كؼاتؾفؿ ؟: قالقا 

وٓ يؿـع الـاس مـ  فؿا دام أن السؾطان مسؾؿ يصؾك ، "ما أقامقا فقؽؿ الصالة  ": وىف لػظ  "ما صؾقا 

 سؿع والطاطة بالؿعروف الصالة ففذا مسؾؿ لف حؼقق القٓية وطؾقؽؿ ال

 ((وغقر ذلؽ مـ إحاديث وهك كثقرة : ))  -رحؿف اهلل  –ثؿ قال 

اإللؿام  لؿـفج السؾػ ىف )ذلؽ رسالة اسؿفا  الؿاضل واكرر أكك كتبت يف وقد ذكرت لؽؿ ىف الدرس

مـ  بشلءهذه الؼضايا  حًا مـ الـصقص وكالم أهؾ العؾؿ يفصال جؿعت صرفا (التامؾ مع الحؽام 

 –إن شاء اهلل  –ثؿان وسبعقـ صػحة فقف فائدة  صار ٕن الؽتاب لقس كبقرًا ففق يفٓختا

 .واهلل تعالك أطؾؿ ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد والحؿد هلل رب العالؿقـ   

 

 


