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 يم  ح  لر  ا   ن  مح م لر  ا   لل  ا   م  س  ب  

ئمات  ا نم س  ف  ن   أم  ور  ر  ش   ن  م   لل  اب   وذ  ع  ن م وم  ه  ر  ف  غ  ت م س  نم وم  ه  ين  ع  تم س  نم  لل   دم مم الم  ن  إ    ومم ن  سمي  
 ل  إ   إ لمه   لم  ن  أم  د  هم ش  أم ه وم لم  يم اد  هم  لم ل فم ل  ض   ي   ن  مم وم  ه  لم  لم ض  م   لم فم  هللام  ه  د  ه  ي م  ن  ا مم نم ال  مم ع  أم 
 . ه  ول  س  رم وم  ه  دم ب  دا عم م  م م  ن  أم  د  هم ش  أم وم  ه  لم  يكم ر  شم  لم  ه  دم ح  وم  هللا  

ا هم ت   ثم دم م    ور  م  ال    رم شم وم  د  م  م   ى  د  هم  ى  د  الم  ي   خم وم  هللا   م  لم م َم لم كم ال   قم دم ص  أم  ن  إ  وم  لم أم 
 . ار   الن  ف   ة  لم لم ضم  ل  َ  وم  ة  لم لم ضم  ة  عم د  ب   ل  َ  وم  ة  عم د  ب   ة  ثم دم م    ل  َ  وم 
 : د  ع  ا ب م م  أم 

 
عند  نة أصول الس  فا نفقد توقف
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يتعلق مبسألة  مهمة ، ومسألة   –رمحه هللا تعاىل– هذا النص من اإلمام أمحد

 .لة السمع والطاعة لولة المر أة من مسائل هذا الدين أل وهي مسعظيم

 ما معىن السمع والطاعة لولة المر ؟ - 

أن تسمع وتطيع لم ابملعروف ف املنشط واملكره ، ف المر الذي  معناه :
أو  ةعله أو ف المر الذي تكرهه ، ف حالة اليسر والعسر ، ف حالة الس   تنشط
م الشرعي استأثر ، علينا  ة  أثر وعلى ، الضيق حالة  فإننا  مور  ب  حىت لو أن الَا

ما دل    .دلة الت على ذلك نسمع ونطيع لهَ 

وجه َان على ا  سواء  ، فالطاعة تعين أنك تقوم وتؤدي ما يطلبه منك ويل المر 
ذا ، اخلصوص أو على وجه العموم  مبعىن لو أمر اجملتمع وأمر الناس أن يفعلواَ 

ذا من ابب سياسة الناس ومصلحتهم  أن يسمعوا  فعلى الناس مجيعا  ؛ َو
 .ويطيعوا لمر ويل المر 

ذا السمع  ه عليها الشيخ ممد بن عمر السمع لولة المر فيه فائدة نب   :َو
 وتلك الفائدة ؛ ه تعليقاتف بعض  -اجزاه هللا خي –ابزمول 

 ؟ ي        ما ه -

لم من يتكلم ف واإلهي أنك اي عبد هللا ل تسمع للوشاايت -  شاعات َو
لم ويل المر   تصغي أن عي و ر  فالواجب عليك أن ت   ، اجملتمع خبلفَ 
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تسمع لغيهم من  تتخلف عنهم وأل   وأل  ، بسمعك ملا قاله ولة المر 

 .فهذا من فوائد السمع والطاعة لولة المر ، رضني املغ

م الشرعي رجل  ابر ا طائع ا لل  ان الَا ،  تسمع له وتطيع –وجل عز  –يعين لوَ 
م الشرعي رجل  فاجر ا فيه من الفسق والفجور ما هللا به عليم   ولو َان الَا

ما سيأيت ، مادام أنه مسلم فأنك تسمع وتطيع له  ول جيوز لك اخلروج عليهَ 
  . ن شاء هللاإ

ما سيأيت إبذن هللا تعاىل بيانه وهذا ما دل    .ت عليه النصوص الشرعيةَ 

 ؟ رالمَيف يتوىل ويل ا  ن  مث قال مبي   

م الشرعي  -رمحه هللا تعاىل–يعين اإلمام أمحد  ا أن يتوصل عن م  إأنه أي الَا
أن يتوصل عن طريق  وإم اريق البيعة ابخللفة والشورى واجتماع الناس عليه ، ط

االغلبة ابلسيف فيكون  م  نه يسمع له ويطاع ف غي فإ المرين فعلى أي؛  حَا
 .وهذان الطريقان للوصول للحكم ،  -وجل عز  –معصية هللا 
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م  وهذه الفائد ؛فائدة  –رمحه هللا تعاىل–مام أمحد اإلوف قول  ة هي أن الَا

الشرعي لو وصل للحكم عن طريق الغلبة واستقر له المر فإنه حينئذ يسمع له 
م السابق فنحن ل نسمع له ول ول يقال هو تغل  ، ويطاع  ب وخرج على الَا

ن تغلب وصار له الكم وثبت له المر فإنه يسمع له إل ، نطيع وخنرج عليه 
 . -وجل عز  –ويطاع ف غي معصية هللا 

 ؟ دلة على هذه املسائلالما - 
ثية جدا  ال-  –منها حديث عبادة ابن الصامت ،  دلة على هذه املسائلَ 

على  –هللا عليه وسلمى صل–ابيعنا رسول هللا ) قال :  -رضي هللا عنه
علينا  وعلى أثرة   ، ف العسر واليسر واملنشط واملكره، السمع والطاعة 

ن  ، وعلى أل ننازع المر أهله  ا ل خناف ف وعلى أن نقول ابلق أينماَ 
 . متفق عليه ( هللا لومة لئم

ره عبادة  –أن الصحابة ابيعوا النيب  -رضي هللا عنه-فهذا الديث الذي يَذ
 )، على السمع والطاعة ف العسر واليسر ، على هذا  -هللا عليه وسلمى صل

واملنشط  )،  حال السعة ف (اليسر  )وف  ،يعين ف حال الضيق  (ف العسر 
مر الأي  (واملكره  )، مر الذي تنشط له النفس ال ( املنشط )؛  (واملكره 

 . علينا وعلى أثرة   ، النفس هالذي تتقاعس وتكره
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ل الحوال -ابرك هللا فيكم-انظروا   أنومنها حالة  هذه ، السمع والطاعة فَ 

 . يستأثر ويل  المر بشيء له ولقراابته

 ؟  معىن هذا الكلمما - 
واملعىن أن  ويل   ، يعين أثرة مبعىن تفضيل " اينم لم عم  رة  ثم ى أم لم عم وم  : " معىن قوله- 

المر لو فض ل نفسه وفض ل بعض قراابته ابملال أو ابلولايت أو بنحو 
 . -وجل  عز  –ذلك من المور فإن نا نسمع له ونطيع ف غي معصية هللا 

ة المر بزعم أن  ولة حال بعض الن اس مم ن يطعن ف ول وأتم لوا هذا الكلم مع
 هكذا ة مثل  طي بغي حالة يعين المر أيَلون الموال ويتمت عون وحنن يعين ف 

ابيعه الص حابة على الس مع والط اعة  -صل ى هللا عليه وسل م-يب  والن، يقولون 
م يسمعو   . ا له ويطيعواحىت  لو استأثر ويل  المر على الن اس بشيء فإّن 

م يتنع مون ابملال ا لصحاب اجلماعات ينكرون على ولعجب   ول ، ة المر أّن 
يينكرون البد  ات وما يفعله أهل القبور الذ ين ع والض للت ول ينكرون الشَر

ا  هذا ل يضايقهم ؛  للطواف والذ ب  والد عاءيت خذون القبور مل   ، وإّن 
، فينكرون عليه حىت   مر ابملال أو أن يتنع م ابملاليضايقهم أن يستأثر ويل  ال

صل ى هللا عليه –يب  أن  فعلهم هذا خمالف لسن ة الن ، فل شك   خيرجوا عليه
 . -وسل م
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َ د هذا  يعين ل ننازع ويل  المر بل أ

ه هللا عليه  .  نطيع، بل نسمع و  فيما ول 

 ؟  ة    ما معىن املنازع- 
:  قال -رمحه هللا تعاىل–قال شيخنا اإلمام أمحد الن جمي  ، قال العلماء- 
منها نشر معائب وأخطاء ويل  المر ، منازعة المر تكون بعد ة صور  "

إلشاعات الَاذيب وا، هذا من ابب منازعة ويل  المر ؛ ف اجملتمع
  مر هذه من ابب منازعة ويل  المرة الالكاذبة واملغرضة على ول

ا ف الص حف وف اجلرائد أو ف املساجد أو ف اإلنكار عليه علن  
ا هذا من ابب ، اإلنكار على ولة المر علن   -ف املقالت- الكتاابت 

ة المر هذا من ابب منازعة عدم الس مع والط اعة لول، منازعة ويل  المر
رها شيخنا اإلمام أمحد الص ور اليت إىل غي ذلك من " ويل  المر  َذ
 . -رمحه هللا تعاىل–الن جمي 

، فنراه  قد يقع ف هذا المرلألسف  فبعض الن اس؛  فينبغي أن نتفط ن لذا
ا الد عاء أيض  ،  ينازع ويل  المر وهو ليشعر إم ا بسب ه وبشتمه وإم ا ابلد عاء عليه

 . عليه من منازعة ويل  المر
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رباؤان من أصحاب   ":  -رضي هللا عنه–َما يقول أنس  لفالس  َان  َانَ 
ما قال  " ينهوننا عن الد عاء على ويل  المر -صل ى هللا عليه وسل م–النيب   أوَ 
 . فمن هاهنا ينبغي أن نتنب ه لذا المر ؛ -رضي هللا عنه–

يعين أن  اإلنسان يبني  الق  ويرد  الباطل ويسي على الق  ول يقر  الباطل على 
وعلى أن نقول ابلق   " -رضي هللا عنه–، وليس املعىن ف قوله  قدر استطاعته

ن ا ل خناف ف هللا لومة لئم ىن أن ، ليس املع َما يظن ه بعض الن اس  " أينماَ 
ابر أو احملاضرات أو اجللسات السرية أو تنكر على ولة المر عن طريق املن

، ل هذا ليس من ابب قول الق  وأن لخناف ف   توز عالوراق والنشرات اليت
 . هللا لومة لئم

 ؟  اذا                           مل- 
لي-   ؟  ل على هذا    ما الد 
صل ى هللا –يب  الن عن -ي هللا عنهرض–الد ليل على هذا حديث عياض - 

م -ان طم ل  ي س  لذ    م صم ن  ي م  ن  أم  ادم رم أم  ن  مم  ) : أن ه قال -عليه وسل م أي حَا
ليخلو به فإن قبل بيده وم  أخذيم ل  وم ، ية ن  لم يه عم لم عم  ر  ك  ن   ي   لم فم  -شرعي وحنوه

 . ( هي  لم ي عم الذ  أد ى  قمد   انم َم   وإل  
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ممن  ):  يقول -صل ى هللا عليه وسل م–يب  َيف أن  الن -ابرك هللا فيكم–وا أتم ل
انت عنده نصيحة للس لطان (  ادم أمن  ي من صم م لذ ي س ل طمانأمرم  فملم  )، يعين منَ 

ن ية  ل يهينه أمام الن اس ويسب ه أمام الن اس ويثو ر العام ة على  (ي  ن ك ر  عملميه عملم
 .  الس لطان فينكر على الس لطان علنية

 ؟  ماذا يفعل- 

يعين ميسك بيد (  ولكن ليأخذ بيده ):  -صل ى هللا عليه وسل م–يب  قال الن
م ،  -وجلعز  –يكل مه ف مكان ل يسمعهما إل  هللا   (ه  و ب  ل  خ  يم ل  وم  ) ، الَا

م-فلينصحه  ذا وأان قد بل غتكالترى  -يعين ينص  الَا ذا َو فإن  )،  مرَ 
م لقوله فالمد يعين استجاب ال ( لم  ب   قم  ان أد ى  ):  ، قال للَا  َ فإن قبل وإل 

 .(  الذ ي عليه

 ؟ (وإل  َمانم قمد  أد ى الذ ي عملميه  )ما معين - 
ولكن قد ل يسمع ، املعىن أن الس لطان قد يسمع للناص  فالمد لل - 

صل ى هللا عليه –فهذا الن اص  يقول له الر سول ، للن اص  ول يقبل قوله 
فل تذهب وخترج ف اخلارج  ؛ أنت قد أد يت الواجب عليك -موسل  

م ومل يستجب  .  وتنشر عند الن اس أن ك نصحت الَا

 حمق   ة  مم ل  اد  َم هم أفضل  اجل    ):  يقول -صل ى هللا عليه وسل م–يب  فإن قيل أن  الن
 . ( دم سلطان  جائر  ن  ع  



1437 شرح الشيخ أمحد ابزمول حفظه هللا أصول السنة لإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل 

 

 10 

 

 
 :  ، أن نقول ، وهو حديث صحي  فاجلواب عن هذا الديث

ليس عن طريق  أن تكون بني يديه يعين " دم    ن ع   "أفضل اجلهاد  إن الديث معناه
م الشرعي تنكر عليه . اجلدر ،واحملاضرات ومن وراء  املنابر  وإّنا أمام الَا

لمة  حق   عندم سلطان  جائر   ):  نه قالأمث أتمل  سلطان  أي(  أفضل  اجلهاد َ 
 . ظامل

انوا يقيمون شرع هللافمن أين حتكم على ولة ا-   ؟  لمر إذاَ 
 ؟ من أين حتكم عليهم ابلظلم- 

ما ف هذا الديث  من وغيه ولو جاروا أو ظلموا فإن الواجب عليك الصربَ 
رها   . - إن شاء هللا تعاىل-الحاديث اليت سيأيت َذ

إنه  ) أنه قال : -صلى هللا عليه وسلم-من ذلك حديث أم سلمة عن النيب 
ت مع مل   يعين أنكر  ( لمم فمن أنكرم فقد سم  فت مع ر فونم وت  ن ك رونم ، ، اءرم مم عليك م أ  ي س 
ما سيأيت  يرضبقلبه ومل  رهم فقد برئ ، ) قال :، ابلباطل ولكن يصربَ   ومنَ 

 ما صل وا ؟ قال :ل ، قالوا : أفل نقاتلهم اي رسولم هللا   ، ولكن من رضيم واتبعم 
م ال(   . شرعي ما دام أنه يصلي ويقيم الصلةأي أنه ل خيرج على الَا

 : حينما قال -صلى هللا عليه وسلم-، قول النيب  ا على ذلكومن الدلة أيض  
 َيف أتمر من أدركم   اي رسولم هللا   قالوا:،  وأموٌر ت نكروّنا ةأثر ستكون  بعد ي  )
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  متفق عليه(  ت ؤد ونم الق  الذي عليك م وتسألونم هللام الذي لك م: قال ؟من ا ذلك 

 وهذا من دلئل نبوته -صلى هللا عليه وسلم-النيب  ؛ لوا هذا الديث جيداأتم  
 -رضوان هللا عليهم–بعد عهد الصحابة  أخرب أنه ستكون ف مستقبل الزمان

المور اليت - سيأيت من الكام من يستأثر ابملال ومن يفعل بعض المور املنكرة
نا ذلك ):  قالوا - عليهمرضوان هللا–فالصحابة ؛  -تنكر  ( ؟ ما أتمران إن أدَر
تسمعون  يعين  ( ت ؤد ونم الق  الذي عليك م ):  -صلى هللا عليه وسلم-فقال 

يعين إذا  ( وتسألونم هللام الذي لك م )،  وتطيعون لولة المر ف غي معصية هللا
م الشرعي ل خترج عليه ما  ، ل تفعل حصل ظلم أو حصل جور من الَا

 . اهرات أو النقلابتظاملأو  ضراابتاإلأو  ابلعتصاماتيعرف 

 ؟ عل   ف   اذا ت    م- 
نكم تسألون هللا أن أيخذ لكم أ يعين(  تسألونم هللام الذي لك م ):  قال- 

م وأن تصربوا على ما ابتلَم به  .  حقكم وأن يعينكم على أموَر

حيثنا فيه على عدم اخلروج  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  -هذا الديث- افإذ
 . على ولة المر

 فيما رواه سلمة بن يزيد اجل عفي -صلى هللا عليه وسلم-ا إىل قوله أيض   وانظر ا
 أرأيتم إن قامت علينا  ، اي نيب هللا ):  -رضي هللا عنه–حيث قال سلمة  ؛
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 -عليه وسلم صلى هللا-فقال ؟ أمراء  يسألوان حق هم ومينعوان حق نا ، فما أتمران 

  . ( فإّنا عليهم ما مح   لوا وعليكم ما مح   لت م امسمعوا وأطيعوا ،: 

، فنعلم أننا  ة الواردة ف ذلكهذا أمر عظيم ينبغي أن نتعلمه وأن نفقه السن  
شعب علينا واجب شرعي أن نؤديه لل  م  -وجل عز  –حننَ  مما يتعلق ابلَا

  الشرعي

 ؟ واجب  ما هو هذا ال- 
م الشرعي ف غي معصية هللاهو ال-   . سمع والطاعة للحَا

م  م الشرعي عليه واجب أن يعدل بني الرعية ، ؛ أيض اطيب وعلى الَا  الَا
 . ل للناس الطرق وما حيتاجون إليهوأن يسه    وأن يقيم شرع هللا ،

شعب علينا أن نسمع ونطيع لولة المر -طيب- م  طيب ،  حننَ  الَا
 .ار الشرعي لو ظلم لو ج

 ؟ ا   فن وق  ما م -

 . حقنا -وجل عز  –وأن نسأل هللا  ،وعدم اخلروج عليه  موقفنا الصرب ، -

م  يعين ( عليهم ما مح   لوا فإن ) : -صلى هللا عليه وسلم-قال  ،طيب أن الَا
 . الشرعي لو ظلم

 ؟ ؟ أم ذاك ؟ أان أم أنت من الذي حياسبه- 
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هو الذي  -وجل عز  –فإن هللا  ؛ -وجل عز  - ، الذي سيحاسبه هللا ل -

م الشرعي  فليس لنا ما يعرف اليوم مبطالبة ماسبة ويل المر،  حياسب هذا الَا
ما يعرف اليوم ابإلنكار على ولة المر علن   ، ا من ابب احملاسبة وأن هذه أوَ 

يف تصر    . طيب،  هذا ما جيوز ، ل يهاف فالموال ينبغي أن نسأل ويل المرَ 
  ؟ اذا                     مل -

 طيب شرعي،لن هذا أمر  -
  ؟ ا املوقف         م -

 طيب،   ر                 ب          الص   -
 ؟ هذا ويل المر اآلن يظلم وجيور وينتهي -

 -وجل عز  - ، وهللا هو الذي سيحاسبه -وجل عز  - هللا ؛ : ل نقول لك -
 -ابرك هللا فيكم–لذلك ؛  أبدافليس لنا هذا حنن أما  ، هو الذي سيتوىل أمره

 . علينا أن نفقه هذه الحاديث

أنه  -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي هللا عنهما- جاء عن ابن عباس
من  ادم يم  ن  عم ز  ن   ي م لم  وم رب  ص  يم ل  ى وم تم ه الذي أم رم ك  يم ل  ف م  ية  ص  ع  ى مم لم عم  ه  يم م  ى أم أم رم  ن  مم  ):  قال
ما قال (  طاعة  .  -عليه الصلة والسلم-أوَ 
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لو رأيت  يقول -صلى هللا عليه وسلم–الرسول  ؛ لوا هذا الديث العظيمأتم  

أو أن تتكلم فيه بني  ، ، أو تقاتله فليس لك أن خترج عليه المي على معصية
 . الناس

 ؟ اذا           مل- 
 . ( هذا هو الدليل رب    يص    ل  ف م  : ) قال- 
  ؟ اذا        م   ل- 
له من ابب الفنت اليت إذا حصلت ف -  لمك فيه وخروجك عليهَ  لنَ 

ل واحد أبل وأظن  ، اجملتمع املسلم فإّنا تؤدي إىل شر عظيم عتقد أنَ 
؛ لن الذين خرجوا على الكام ف  منا اليوم يفقه معىن هذا الديث

جرعون وف تونس وف غيها من بلد املسلمني اآلن يذوقون ويت مصر
إما تفجي وإما قتل وإما تسلط أعداء ،  الويلت من أثر هذا اخلروج

ثية فل أيمن اإلنسان إذا خرج  ؛ وتسلط أهل البدع والهواء وأشياءَ 
بل ؛ ول أيمن اإلنسان على ماله أيتيه من يسرقه  ، أن يعود إىل أهله

 .ويقتله ويسرق املال 

بسبب ما ي عرف  ، م الشرعيهذه الفنت نشأت بسبب اخلروج على الَا
؛  بسبب ما ي عرف ابملظاهرات ، بسبب ما ي عرف ابإلنقلابت ، ابإلضراابت

لها أتتنا من الغرب مصداقا  لقول النيب    : -صلى هللا عليه وسلم-هذه المورَ 
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ان قبلكم حذو القذة ابلقذة حىت ولو دخلوا جحر ضب  سننلتتبع ن  ) ن منَ 

 . ( قال فمن ؛رسول هللا اليهود والنصارى قالوا اي  ، لدخلتموه

أن بعض  -صلى هللا عليه وسلم-يعين  ؛ يعين أن املسلمني أو بعض املسلمني
فعلهم وهذه املظاهرات  ، املسلمني سيتأثر مبا عند اليهود والنصارى وسيفعلونَ 

ف تلك اجملتمعات ، واإلضراابت واإلنقلابت هي من عادات اليهود والنصارى 
لن اجملتمع املسلم املنضبط ابلدلة الشرعية من  ل تليق ابجملتمع املسلم ؛اليت 

ان عليه سلف المة ل يفعل هذه المور  . الكتاب والس ن ة وماَ 

 اذا ؟     م   ل- 
والشرع  النيف أوجب علينا هذا المر وّناان  ، لن الشرع أمره بذلك- 

الفة فاليوم نرى هذه النتائج السيئة وا ، عن خلفه آلثر السلبية من خم 
 . -صلى هللا عليه وسلم-أمر رسول هللا 

أن السمع والطاعة لويل  -ابرك هللا فيكم-إذا عرفتم وعلمتم 

المر وعدم اخلروج عليه والصرب من المور الشرعية اليت جاءت هبا الدلة من 
من يطعن ف السلفيني بّنم  -ابرك هللا فيكم- علمتم، الكتاب والس ن ة 

  ! سبحان هللا،  مداهنون أو أّنم عملء الس لطان أو أّنم منافقون
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ي طب  قون الدلة الشرعية أتتهمهم  ؛ السلفيون ي طب  قون نصوص الكتاب والس ن ة

 ! ؟ لّنم قاموا مبا أمرهم هللا به

 ! ؟ به عليهمأتطعن فيهم لّنم أد وا حق هللا الذي أوج

 فمن الذي يستحق الطعن ؟ - 
أم أولئك امل خالفون من الزبيني والتكفييني وغيهم ، هل هم السلفيون - 

 ؟من أصحاب اجلماعات 
الذين خيرجون على الكام ويطعنون ف الكام وجر وا النكبات والويلت - 

ذالذين ي عرفون جبماعة ؛  على اجملتمع ليغ ك منهم مجاعة التبلاإلخوان َو
م الشرعي وي نادون  ؛ والحباب هؤلء يرون اخلروج على الَا

نقلابت وامل ظاهرات والعتصامات وتكوين اجلماعات والحزاب ابل
 ، وي ذيعون ف اجملتمع الطعن ف ولة المر، نقلب على ويل المر لل

ها وي ذيعون ف اجملتمع الطعن ف السلفيني لّنم ي قيمون المور اليت أوجب
 . علينا الشارع الكيم

إذ أن الذين يصفون ؛  لبد من معرفته ولبد من إدراك خطورته فهذا تنبيٌه مهم  
السلفيني بّنم عملء وأّنم منافقون وأّنم م داهنون إّنا يطعنون ف الدلة 

 .الشرعية اليت أوجبت هذا المر 
 ومن فعل ، ه ال ون الكلم ف ويل المر من فعل اجل  د  ولذلك العلماء يع 
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لّنم يعلمون أن الكلم ف ويل المر  ؛ ومن فعل غي العقلء ، الس فهاء

وسبٌب لقتل البرايء ، وسبٌب إلراقة الدماء  ، والطعن فيه سبٌب لإلنقلابت
 . وإضاعة الموال

ر لكم أمرا  .مهم ا يتعلق هبذا الشيء وأتملوا فيه  وأَذ

 ما هو هذا المر ؟- 

يقول عبد هللا بن ؛  -رضي هللا عنه-عبد هللا بن عكيم اجل هين هو ما قاله 
ن بعد عثمان " فقيل لعبد هللا ب ا ل أ عني على دم خليفة  أبد  " وهللاع كيم : 

ر مساوئه عوان   "قال : ع كيم : أمومأعنت على دمه ؟!   . " على دمه إين أع د َذ

 ما معىن هذا الثر؟ - 

على  " على دم خليفة   "ل أ ساعد "  هللا ل أ عني: " ويقول عبد هللا بن ع كيم 
م من ح ك ام املسلمنيإراقة وقتل خليفة  من خ لفاء املسل بعد  أبدا"  مني أو حَا

 ." أي بعد مقتل عثمان  عثمان

 أعنت على دمه ؟! أموم  ":  فقيل له ، عبد هللا بن ع كيم ما ساعد ف قتل عثمان
فقال عبد ،  -رضي هللا عنه-ا على عثمان نت مل تكن مع الذين خرجو أيعين  "

وقيل عبد هللا بن ع كيم صحايب وقيل من امل خضرمني يعين ممن ، بن ع كيم هللا 
 أدرك زمن النيب ومل يره .
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ر "  إين  أعد   ":  ال عبد هللا بن ع كيمق م َذ ر أخطاء الَا إين  أعترب وأحسب َذ

م بني الناس ف اجملت-مساوئه  ر أخطاء الَا ا ي ساعد وي عني عوان  أمر   -معَذ
م  على قتل اخلليفة ؛ لن النماس والعامة يهيجون ويثورون فيخرجون على الَا

 .فقتلوا عثمان  ؛فيقتلونه 

 من عثمان هذا ؟ - 
ذي  -صلى هللا عليه وسلم-يب زوج بنيت الن -رضي هللا عنه-مان عث- 

صلى هللا -يب ا دخل على النالذي مل   -رضي هللا عنه-عثمان  ؛النورين 
اشفا شيئا من ساقه وفخذه غطماه  -عليه وسلم انَ  صلى هللا عليه -َو

دخل :  -صلى هللا عليه وسلم-، فقيل للنيب ا دخل عثمان مل   -وسلم
؛ ودخل عثمان فغطيت فخذك ، فخذك  أبو بكر ودخل عمر مل تغط  

 ستحي من رجل تستحي منه امللئكة .أل أفقال: 

ال فق، الذي أنفق ماله ف سبيل هللا ف ساعة العسرة  -رضي هللا عنه-عثمان 
 .(  ماضر  عثمان ما فعل بعد اليوم ):  -صلى هللا عليه وسلم-النيب 

ثلث اخللفاء  -رضي هللا عنه وأرضاه-هذا عثمان الصحايب اجلليل اجلبل 
ل ه، الراشدين  ل هذه املكانة ملا ث   معَ  ر ذه الفضائل َو و ر اجملتمع عليه بَذ

خرج عليه  -رضي هللا عنه-لخطاء والَاذيب واإلشاعات على عثمان ا
ان صابر   -عنه وأرضاهرضي هللا -ا قتلوه ظلم   ؛ بعض اخلوارج فقتلوه  ا ا متسب  َو
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  -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا ر وعن مجيع صحابة  -رضي هللا عنه وأرضاه-

ان عثمان ي قتل بسبب اإلشاع نا ل  ما ابم فعال املغرضة فات والَاذيب والفإذاَ 
م سي عر  ، من الكام والس لطني مبن دون عثمان   ،فنت ضون لذه فل شك أّن 
 . سي عر ضون للقتل

ولذلك هؤلء الذين خيرجون على الكام يستعينون قبل خروجهم على الكام  
 . ذه الَاذيب واإلشاعاتهب

م ، نب ه عليها أهل العلم  وهنا أنب ه على مسألة   وهي أن  اخلروج على الَا
 :رعي يكون ابلسلح ويكون ابلكلم الش

 .لحة خترج على ويل المر وتقاتله أم ا ابلسلح فجماعة مس-

اجملتمع املسلم حىت يثور ونشر أخطائه ف ، وأم ا ابلكلم فإشاعة أخطائه -
 العامة .

 .ابللسان  ابلس لح أو ؛يكون ابللسان وقد يكون ابلبنان  الكلم قد إذ اف

 ؟  طر   هما أخ    أي   - 
 .ر عند أهل العلم اخلروج ابلكلم الخط- 
 ؟  اذا        مل- 
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غالب ا يستطيع ويل  المر القضاء ذين خيرجون ابلسلح مجاعة قليلة لن  ال -

م ليقتله ؛ ولكن الذين ي ثو  رون اجملتمع ، عليهم  ل ه يقوم على الَا اجملتمعَ 
كن و فمن ال، ولي زيله  كل يل المر أن ي قاوم اجملذي مي  ولذلك هذه  تمعَ 

 ة المر .دائما اجملتمع على و لاجلماعات ت ثو ر 

حيث ون  اليت لجلها أهل العلم ؛مهم ة تتعلق ابلفنت  ا على مسألة  وإين  أنب ه أيض  
 .على عدم اخلوض ف الفنت 

 ؟  هي هذه املسألة ما- 
، ذيب واإلشاعات والت أويلت املغرضة إن  زمن الفنت تكثر الَا : أقول- 

ويقوم أهل الفنت ويقوم أهل الهواء ويقوم أهل السد ابستغلل زمن 
م الشرعي ، أو إثرة الن اس ف قضية معينة  الفنت إلثرة الن اس على الَا

 : ء أيمرون الن اس زمن الفنتلذا العلما؛ 

شيء مث يظهر أنمك قلت لقد تتكلم ف ا؛ ابلسكوت ل خت ض ف شيء 

 . خبلف الق

ل من تكل م بل حجة شرعية   .أيمروّنم بعدم تصديقَ 

ذ    لن ه يلتبس  شاعات والَاذيب والمور املغرضةرون من الس ماع لإلحي 

و زه شرع  ، فيها الق ابلباطل  ا ولكن ولن ه قد يكون الشيء له ما ي سو غه وجي 
له مىت يكون زمن الفنت .صورة المر الب ي صو ر ف  اطل هذاَ 
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َم احذروا لزلت أَر ر م   -ابرك هللا فيكم-ولذلك إخواين  -ذَ را لنفسي وإاي 
فإن  أهل الباطل يطعنون ، من الكلم الذي ي نشر زمن الفنت  -ابرك هللا فيكم

ك هللا ابر -فانظروا  ف أهل الق عن طريق اإلشاعات والَاذيب والراجيف ،
 . فيكم

 ؟  فما ابلنا مبن دونه، َيف ق تل عثمان بسبب هذه اإلشاعات   -

ل فتنة سواء  م الشرعي أو غيه ، وهذا فَ  ما سبق  تتعلق ابلَا ولذلكَ 
ينهون العامة عن عدم الدخول ف  ف الصاحل وعلماؤان السلفيون دائم االسل

وبيان فتظلم  م بل حجة  إذ قد تتكلم وأنت تتكل ؛الفنت وعن عدم اخلوض فيها 
 .وت فسد وت ظل الناس عن الق 

ا تنفعكم إبذن هللا تعاىل ف اعلموا هذه القاعدة جيد   -فبارك هللا فيكم- ا فإّن 
ف زمن الفنت يظن  إن  بعض الناس يتكل م وي كثر الرج  ويكثر املرج، زمن الفنت 

ف الخي أنه قد ختبط  ، مث جيد نفسه نفسه أنه أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر
قدمه ول أيمن على نفسه أن يثبت على الق أم أن  ، وأنه قد زل   خبط عشواء

علينا أن نتأمل  -ابرك هللا فيكم-لذلك ،  نسأل هللا السلمة والعافية، يفنت 
 . اره جيد  هذا المر وأن نتدب  
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رها اإلمام أمحد  مبا مضى من  متعلق -رمحه هللا تعاىل-هذه املسائل اليت َذ
أن  -رمحه هللا تعاىل-، ولكن هنا يقرر اإلمام أمحد  السمع والطاعة لولة المر

من السمع والطاعة لولة المر أن جتاهد وتقاتل مع المراء إذا رفعوا راية 
 . هاداجل

حىت  آلحاد الناس وليس وهي أن رفع راية اجلهاد ليس : ه على مسألةوهنا ننب  
م الشرعي  ؛ للعلماء المراء العلماء يستشارون ، وإّنا رفع راية اجلهاد للحَا

م  ، العلماء يستفتون يستشارون ولكن الذي يعلن رفع راية اجلهاد هو الَا
 . الشرعي
 ، وهبذا  ل عن عامة الناس أن ينادي ابجلهادضحد من آحاد العلماء فل فليس
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من حقوق  ادي ابجلهاد دون إذن ويل المر أن ه متعد  ظامل لق  نعلم أن من ين
 المي؛ لمراء ل اوإ،  ولة المر

 ؟ ملاذا مسي أمي ا  -

ل واحد وأراد أن ينادي مرة ، إلنه أيمر ويسمع لكلمه -  وإل فلو جاءانَ 
ذا معناه ليساد و برفع اجله ذا َو وإّنا المي ،  لألمي فائدة مرة بفعلَ 

 . فائدته أن يسمع ويطاع وينظم حياة الناس

-أن يشاء هللا  إىل اوإذ  
 ا أو فاجر ا فاسقا ،ر ا يعين طائع  المي ب سواء أَان ، إىل يوم القيامة  -وجل عز  

ل  ، ل يقال لم ل خترجوا مع ويل المر ، الناس ، ليرتك اجلهاد ل يثبطليرتك 
 . تقاتلوا مع رجال المن

أن حيفظ ويل  -وجل عز  -واليوم وحنن ف اململكة العربية السعودية نسأل هللا  
ون أهل الفنت من الذين يقاتل وأن حيفظ رجال المن اجملاهدين ف اجلنوب، أمران 

 أن يثبتهم وأن ينصرهم على عدوهم -وجل عز  -، ونسأل هللا  الوثيني وغيهم
 ، والقتال معهم من السمع والطاعة لويل المر، ، فإن القتال معهم مستمر 

ما قال اإلمام أمحد والمد لل حنن ف ظل هذه ، والقتال معهمَ 
وتنصر دينه  -وجل عز  -ة اليت حتكم شرع هللا الكومة اململكة العربية السعودي

 شك أن اجلهاد معها  فل؛  وحتارب الشرك والبدع والضللت، ه نبي    وسنة  
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من أفضل القرب اىل  -وجل عز  -والقتال معها مع النية الصالة اخلالصة لل 

 . -وجل عز  -هللا 

اذا؟                مل -

 ومسعنا من بعض أهل الفنت ، لننا قد مسعنا من بعض املغرضني - 
 ؟ ماذا يقولون  -
حنن ف فتنة فل  يعين -هؤلء-، يقولون هؤلء إخواننا ل تقاتلوّنم - 

بقتال هؤلء من  واندى، ل ويل المر رفع راية اجلهاد ، تدخل ف الفتنة 
معه وحنن يدان حتت يده ونبايعه ونسأل  فنحن نقاتل الوثيني وغيهم ،

 فالغزو ماض؛ ذا هو املوقف الشرعي هك، ن ينصره أ -وجل عز  -هللا 
 . مع المراء

 ؟ يء هو الف ما، يء  الف- 
َل مال من أموال  ؛للمسلمني بغي قتال  َل مال حيصل : يء  الف - 

 . الكفار حيصل للمسلمني بغي قتال

م الشرعي يذهب إىل قتال الكفار فيهربون فيأخذ مالم، يعين مثل   فاملال   الَا
 .ا هذا يكون فيئ  
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 . ن الكفار بعد قتالمفاملال الذي يؤخذ م : ا الغنيمةوأم   -

آلحاد الناس أن أيخذ هذه الموال وأن  ليس الكفار عن أموالم يعين إذا وىل  
مه لويل المر وإّنا عليه أن أيخذ هذا املال الفيء ويسل   ؛ ل ، مها على رأيه يقس   
ذا إقامة الدود ،  ،  زان  أو غي ذلكأو  من شرب مخر أو قذف أو سرقة، َو

فيجلده ف هذا لويل المر ليس آلحاد الناس أن يذهب مثل  فيأخذ شخص ا 
ا هذا يرفع لويل المر وويل المر يرفعه إىل ، وإّن    ظهره جلد من قذف الناس

 أما آحاد الناس فل ،  فيصدر ف حقه الكم الشرعي فينفذ؛ القاضي الشرعي 

 ؟  اذا             مل- 
 :  ت  و ف  لنه ل- 

وتدقيق  وحتتاج إىل نظر، هذا المر هذه المور الدود حتتاج إىل إثبات 

 . بيدهم هذا المر جتهاد ، وعامة الناس ليساو 

فت  هذا المر فإن اإلنسان قد أييت ويقتل شخص ويقول هذا  لنه لو

 ق قطعت يدهويقول هذا سار  يد شخص   ، أو أييت يقطع مثل   قاتل فقتلته
 . وهكذا
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ولكن البي نة   ، رجال أموال قوم ودماءهم لو يعطى الن اس بدعواهم لد عى )

،  -عليه الصلة والسلم-َما قال   وأ(  على املد عي واليمني على من أنكر
 . ولن  هذا من حقوق ويل المر هو الذي ي قيم الدود بني الن اس

من آحاد  ليس لحد -َما سبق-
ل أن يعين يقوم ابجملتمع  ، ول أن ي نازعهم، ة المر الن اس أن يطعن ف و ل

 ناديأو مثل يقوم ف اجملتمع وي   ، وي طالب بعدم السمع والطاعة لويل المر
ما سبق اب ، ابإلنكار على ويل المر ملظاهرات أو يقوم ف اجملتمع مبا يعرفَ 

 . واإلضراابت والنقلابت إىل آخره

م َرج الذين يزعمون أن  من دفع الز على اخلوا ف هذا ردٌ  اة للحَا
اته ابطلة  ماابطل ، فل شك  أن  هذا قول ، الشرعي فَز قال اإلمام أمحد  وَ 

م الشرعيَأي الز ن  أ  ةٌ وعم ر  ش  مم أي  وات إىل الَا
اة إىل ويل المر ف -قد برئت ذم ته صحيحة يسقط أو من أد ى الزَ 

 . -برئت ذم ة املزَ ي

 ولذلك 

اة ومث   اة لويل المر ل ي قال له أعد الزَ  ا يكفيه أن ، ل لو إنسان دفع الزَ  وإّن 
 .دفعها لويل المر 
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ان ويل المر رجل  فاجر ا مسؤول  لست حىت لوَ 

اتك اة إليه إن طلبها منك أو أردت أن تَت ؤديم الز عنه عليك أن  دفعها إليه فَز
م الشرعي   .صحيحة إبذن هللا تعاىل وذم تك تربأ إبذن هللا بدفعها إىل الَا

م الشرعي مث   ان ي صل ي أي خلف الَا إنَ 
يل  يعين سهبنف م الشرعي جعل َو ا عنه وانئب    لو أن  الَا

عتني فيصلي ي صلي ابلناس فإ ن  صلة اجلمعة جائزة أي مشروعة ابقية اتم ة َر
عتني  . اجلمعة َر

مث    
 

حال اخلوارج  حال الرافضة َو ل ؛ فلذين ي كف رون الكام ون  و اهبم ا هذاَ 
م ي عيدوّنا أربع  ، ي صل ون خلفهم  فأهل السنة ي صلون مع ؛ ا ظهر ا وإذا صل وا فإّنم

ي صلون معهم اجلمعة ، الئمة مع الكام وي صلون مع نواهبم من الو لة وحنوهم 
عتني ول يعيدوّنا  . َر

مرة اآل اجلمعة أي : قال اإلمام أمحد 
ول شك أن  ، ابلسمع والطاعة لولة المر وعدم اخلروج عليهم وعدم منازعتهم 

 لة خلفهم من منازعتهم ف أمرهم .عدم الصلة خلفهم أو إعادة الص
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عتني مث أعاد بعد انتهاء اجلمعة صلمها أربع   فإن  هذا  اا ظهر  يعين لو صلمها َر
 .مبتدع ل يستحق ثواب اجلمعة 

 اذا ؟                       مل- 
 . لن ه اترك لآلثر وخمالف للسنة- 
 اذا ؟                       مل- 
 ؟اذا ل يستحق أجر اجلمعة أو فضل اجلمعة                        مل- 
عات ظهرا هو يرى أن  اجلمعة لن ه هو مل  -  ا قام وصل ى بعد اجلمعة أربع َر

 فأي  فضل وأي  أجر يكون له بعد أن يراها ابطلة غي جمزئة عنه ، ابطلة 
 . مث هذا مبتدع ضال قد احنرف عن الق فل ي ثاب على فعله

 اأو فاجر   ايعين بر  
 يدين مبعىن يعتقد 

عتنيأي أن  صلة اجلمعة ب الل دين   هي الصلة املشروعة  َر
ل مسلم أن ي صليمها مع ويل المر   .املسنونة املطلوب منَ 

يعين ل تقل ف نفسك أان صليت  : قال
 لن  هؤلء يعين الكام املوجودين ام اجلمعة احتمال أن تكون ابطلة ممع اإل
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ذلك ؛ذلك من المور  فجرة أو قتلة أو ظلمة أو حنو  ، احتمال أن يكونواَ 

قال اإلمام أمحد يل ؛ فأان لو صليت معهم لكن حيتمل أن تكون صليت ابطلة 
 من قلبك : ولك ولكل سلفي

 من ذلك ما املشار إليه ؟  -

عتان اتم  -  ما َر ا وهذا مما يتعلق أيض  ؛ بذلك  -وجل عز  -تان تدين هللا بّن 
 . ابلسمع والطاعة لويل المر

-مام أمحد واإل، ويل المر وما يتعلق به  وهذا قد سبق معنا بيان اخلروج على
:  يقول -رمحه هللا تعاىل

 أي أن ه مبتدع ضال 
صلى هللا - َما جاء ف حديث النيب 

 ف عنقه بيعة مات ميتة  جاهلية (من مات وليس  ):  أن ه قال -عليه وسلم
 ،  الطاعة مات ميتة جاهلية ( خرج من من ):  -عليه الصلة والسلم-وقال 
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رها ف عدم مقاتلة ويل المر ول شك  ، وغي ذلك من الحاديث اليت سبق َذ

ران بعضها فيما سبق أن   ا قد َذ  .اخلروج على ويل المر له آثر سلبية سيئة جد 

مث 

، من فعل اخلوارج ؛ يعين أن قتال السلطان واخلروج عليه من فعل أهل البدع  
 ؛ -صلى هللا عليه وسلم-الذين خرجوا على علي وعلى أصحاب رسول هللا 

ما سبق معنا أن من اخلوارج ف هذا العصر من يعرف ، الذين يكفرون الناس  َو
ا من يعرف ابلدواعش ومنهم أيض  ، القاعدة  تنظيم أيض ا ومنهم، ابإلرهابيني 

الذين يزعمون أّنم أصحاب دولة اخللفة اإلسلمية وهم أبعد الناس ف فعلهم 
 ، ا من يعرف ابلنصرةومنهم أيض   ، هذا عن قواعد اإلسلم وعن أدلة اإلسلم

 ا الدادية والتكفييونأيض   من يعرف بليبيا بنصار الشريعة ومنهممنهم  ايض  أ و
لهم يرون اخلإن  ف؛  لهم من اخلوارج ،َ   قتاله .روج على ويل المر و هؤلءَ 

 أي حيرم ول جيوز ،لذلك 
ان فاجر    ان فاسق  ولوَ  فإن فجوره على  ؛ا ا ولوَ 

 .وعدم اخلروج والصرب عية السمع والطاعة ر  والواجب على ال، نفسه 
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ان  ولوَ 

ان زاهد  عامل   ان قارئ للقرآن، ا ا ، ولوَ  ان ، ، ولوَ  ان منَ  ل حيل  ولوَ 
 الناس اخلروج على السلطان .  لحد من

خالف اآلثر  لنه
 . -رضوان هللا عليهم أمجعني-الشرعية واآلثر املروية وخالف منهج السلف 

ة ن  بنصوص الكتاب والس   وعملٌ  اقتداءٌ  -رمحه هللا تعاىل- وهذا من اإلمام أمحد
وعلى عدم اخلروج ، ى السمع والطاعة لويل المر ف غي معصية هللا الة علالد  

قد خصصوا أوقاهتم خلدمة  هم ، فإن ولة المر أانسٌ عليهم و على عدم سب  
مع فالواجب الس  ؛ معصومني ا أو جاروا فهم بشر غي وإن ظلمو ، الناس 

، وعدم  موعدم سبه ، وعدم اخلروج عليهم، والطاعة لم ف غي معصية هللا 
 الدعاء عليهم .

عن  عن اإلمام أمحد و جاء جاء؛ يقولون  -رضوان هللا عليهم-َان السلف 
انت يل دعوة مستجابة جلعلتها ف السلطان " : أنه قالالفضيل   ، " لوَ 

 ؟اذا                         قيل له مل  -
جعلت  ولكن إذا  ،قال لو جعلت الدعوة يل أان نفعتين أان خاصة "   -

املستجابة للسلطان فإّنا تكون يل وللسلطان ولعامة  الدعوة للسلطان ، الدعوة
 . " املسلمني
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ان -رمحكم هللا–فانظروا  م  َيفَ  السلف يرتفقون مع السلطان ومع الَا
ما قال وحيثون النا يسمعون له ويصربون، و الشرعي  س على الصرب عليهم ،َ 

ينهوننا  -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا أصحاب ر َرباءان من َان    ":  أنس
 .وعدم الدعاء عليهم والصرب عليهم يعين  " عن الدعاء على ولة المر

  . َيف موقف السلف من ذلك  -ابرك هللا فيكم-فانظروا 
 ؟ ليطبقون  شرع هللا -رضوان هللا عليهم-فهل السلف  -

بن عمر عبد هللا ف خلفة يزيد ،  -رضي هللا عنه-بن عمر بل عبد هللا - 
 اذا فعل ؟                               م –
 . روج على يزيد وأّنم نكثوا بيعتها رأى اخلمل    -
 ماذا فعل عبد هللا ؟  -
، وأّنم قد مجع خدمه وأبناءه وأهله وحشمه وأمرهم ابلسمع والطاعة - 

ل هذا يكون الفيص أن من نكث بيعته وخرج عليه ، فإنو  ابيعوا يزيدا ،
 يعين الفيصل مبعىن الفارق . ؛ينه بينه وب

فابن عمر يقول لبناءه وخدمه وأهله إايَم ونزع يد من طاعة ، إايَم ونكث  
م ، فإنكم إن فعلتم ذلك فسوف يكون ، البيعة  إايَم واخلروج على الَا

 فتم النصوص الشرعية .لالفراق بيين وبينكم لنكم خا
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، وصلى هللا على نبينا  -ابرك هللا فيكم-معكم فيه هذا آخر ما أردت املدارسة 

 ممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

وطلبنا وهو أنه قد  بلغين مع السف ، بلغين وفاة أحد أبناءان ، أمر ه على أنب   و 
رمحه هللا -بن عمر الخ عبد الرمحن بن حسني  ، وهوف معهد املياث النبوي 

ان هذا الطالب من املنكب -تعاىل - على طلب العلم معنا ، ولكن توف ني   ، َو
أن يرمحه وأن  -وجل عز  -به ، فنسأل هللا  بسبب مرض أمل   -رمحه هللا تعاىل

 يغفر له وأن يعلي درجته وأن يتقبله ف الصالني ، وأن جيعل طلبه للعلم حجةٌ 
أن  ):  وأخربان قد وعد -صلى هللا عليه وسلم-عليه ، فإن النيب  له ل حجة  

 ( . لك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقا إىل اجلنةمن س

أن يلهم  -وجل عز  - ، ونسأل هللا أن جيعله ف أعايل اجلنة -وجل عز  -فنسأله 
يعوضهم أن الصرب على فراقه ، وأن يعينهم على أمورهم و والدته وأهله وذويه 

 . منياللهم آمني ، اللهم آ، ا أصاهبم ، اللهم آمني خيا عم  

 ح بلساناز ف أَثر من رواية ، يصر  خر يقول شخٌص جم  آهذا سؤال - 
تشف يقينا أنه سلفي املنهج ، على جل يرتكب أن هذا الر  أحد طلبته َا

رًّا على  -عز  وجل–ابلل  هاملعاصي وقد نصحه وذَ ر  إل أنه ل يزال م ص 
 سني عند ، فالسؤال هل جيوز إخبار ابقي إخوانه السلفيني اجلالمعاصيه 
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هذا الشخص املعلم ، وهل جيوز أخذ الرواية والتعلم عند هذا الشخص 

 ؟

عاصي انقص عاصي فهو هبذه املوابتلي ببعض املدام أنه سلفي  ما

فهو انقص اإلميان ، فأنت ؛ لم مؤمن إبسلمه فاسٌق مبعصيته اإلميان ، مس
يه ابلل  قبل أن تنشر المر وبدل أن و  ، -لعز  وج–استمر ف نصيحته وتَذ

 تنشر المر بني الناس أان أنصحك بمور :

 . َما سبق أنك تستمر بنصيحته

أن تنظر لشخص  له مكانة عند هذا املعلم ، وله نفوذ وعقل ، 

يتعلق هبذه  ويتوىل ما فتخربه ابلمر لكي يتوىل هو مناصحة هذا الرجل ،
 . املعصية

ان ضررها على الطلبة ، فإنه يرى الفعل املناسب   اإذ َانت املعصية متعدية َو
 .ه من التحذير أو غي  مع ذلك

ه أيض ا قد يستمر ف َانت املعصية قاصرة على املعلم غي متعدية لغيه فإنن   وإ
ترفع أمره ملن  فقد حيذر منه فإذانصيحته ، فإن رأى أنه قد حيصل بفعله ضرر 

 حاله .ينظر ف 



1437 شرح الشيخ أمحد ابزمول حفظه هللا أصول السنة لإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل 

 

 35 

 

 
 يقول :

واستدللتم بقول هللا تعاىل :  ،قلتم ف شرح أصول السنة ف الر د على اخلوارج 
رمكم ب ه  إ   ﴿ ، فهل مها والكفر داخل ف الشرك  اآلية ، ﴾ ن  الل  هم لم ي مغ ف ر  أمن ي ش 

 ؟ شيٌء واحٌد أم خمتلفان

ما قال أهل العلم إن الشرك إذا أطلق يدخل في ، والكفر ه الكفر نعم ، قلناَ 
ا أو   إذا أطلق يدخل فيه الشرك ، فمعىن اآلية إن   هللا ل يغفر من مات مشَر

 .  أعلمهللا، هكذا و َافرا

 .وعل  ى آله وصح  ب  ه وسلم أمجعنينا ممد عل ى نبي وسلم وص ل   ى هللا .

  

 

 

 

 

 

 


