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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
 -رحمي  اهلل-أورد المصيف   "معصية، وتحريم طاعتهم فيي المعصييةوجوب طاعة والة األمر في غير "ففي باب 

مين ))يقول:  -صلى اهلل علي  وسلم-سمعت رسول اهلل قال:  -رضي اهلل تعالى عفهما-عمر  بنحديث عبد اهلل 
رواه  ، 1)يتية جالليية  س في عفق  بيعة ميات م  من طاعة لقي اهلل يوم القيامة وال حجة ل ، ومن مات ولي اً خلع يد
  مسلم.
))لقييي اهلل يييوم  ،بمعفييى: أفيي  فلييث البيعيية وفقضييها   ميين طاعيية اً ميين خلييع يييد)): -صييلى اهلل علييي  وسييلم-قوليي  

جملية مين فيي بيين للي   -صيلى اهلل عليي  وسيلم-والفبيي  ،بمعفى: أفي  فعيل فعياًل ال يحيل لي  قيامة وال حجة ل   ال
ييي "،؟أفيييال ففابيييللم"األحادييييث لميييا سيييبا، ولميييا قيييالوا:  للييير بعيييا األوصيييا  غيييير الحسيييفة مميييا و ا للييير األميييرا  لم 

لفييرًا  اإال أن تييرو )) :، وفييي بعضييها 2)  الصييالةمييا أقيياموا فيييلم  ،ال))قييال:  ؟لمييا قييالوا: أفييال ففابييللم بيي ، يتصييفون
  .  3)  عفدلم في  من اهلل برلان ،بواحاً 

يأففون من الطاعة ومن تيأمير  لافوا يفقادون ألحد، فلافوا فرادى يعفي أن ألل الجاللية ما   يتة جالليةمات م  ))
تحوليت أحيوال الفياس إليى ليون مين و  ،ولل واحد أمير لففس ، فيأمرلم ليان فوضيى حتيى جيا  ا سيالم ،أحٍد عليهم
ولييدى العبيياد، واسييتتب األميين،  وشييرا الصييدور ،ففييتا اهلل بهييم الييبالد ،وحصييل بسييبب لليي  خيييٌر عظيييم ،االفتظييام
 ،  ميات ميتية جالليية))يقول:  -صلى اهلل علي  وسلم-الفبي  ، فاللي يموت وليس في عفق  بيعةالخيرات ولثرت

ليس للا لو  أو يموت جالليًّا، ،وليس المقصود بلل  أف  يموت لافراً  ،ليةبمعفى: أف  مات لما يموت ألل الجال
فما مات لما يموت ألل الجاللية.   المراد، وا 

يتية باللسير يعفيي الطريقية والم   ، 4)  فإفي  يميوت ميتية جالليية ومن مات ولو مفارا للجماعة)) وفي رواية لمسلم:
  .صفة التي مات عليهاالتي مات عليها، أو الحال التي مات عليها، ال
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ن )): -صيلى اهلل عليي  وسيلم-قيال: قيال رسيول اهلل  -رضيي اهلل تعيالى عفي -وفي حديث أفس  اسيمعوا وأطيعيوا وا 
الحيياالت مميين  أيعفييي اسييمعوا وأطيعييوا ولييو لييان لليي  فييي أسييو  ، 5)عليييلم عبييٌد حبشييي لييأن رأسيي  زبيبيية   سييتعملا

العبد ال يجوز أن يتولى والية عامة يعفي الخالفة ميثاًل  ألفي  تأففون عن طاعت  ولو استعمل عليلم عبد حبشي، 
ن استعمل عليلم يعفي فيي إميارة على أف  ويملن أن يحمل للا  أن يلون حرًّا، ،فيها شروط مفها الحرية طيشتر  وا 
عليى  أو يليون للي  ،أو فحيو ليلا ،مديفية ،أو عليى بليدة قريية ،أميرًا على سريةفي والية جزئية لأن يلون  ،جزئية

اليبالد  تغلب للا العبد الحبشي لما حصل في دولة المماليي  حيفميا تغلبيوا عليى الملي  فيي سبيل الغلبة بمعفى أن  
وليو ميين  -رحميي  اهلل- بين عبييد السيالم   فيي لييلا لميا لييو معليوم العييز فوقيي ،يتحيرروا ولييافوا أرقيا  لييم ،المصيرية

مييارة ،فقهييا  الشييافعية ثييم بعييد لليي   ،فقبلييوا أن يبيياعوا فييي السييوا ولييم ملييو  ،وبييين أن لييؤال  ال تصييا لهييم والييية وا 
وفيي بعيا السيفوات فيي القيرن  ،قيب ببيائع المليو ولهيلا ل    وللا ميا حصيل ،ثم بعد لل  تفعقد لهم الوالية ،يحرروا

 ،لييان رقيقييًا مملولييًا فوقيي  شيييخ األزلييرالعاشيير الهجييري بعييث الخليفيية العثمييافي إلييى الييبالد المصييرية أميييرًا عليهييا و 
لقييام معرو  والفهيي عين المفلير وافيي األمير بيالو  ،وفيي البييان ،ولان شيخ األزلر في لل  الوقت إمامًا في العلم

للا ال تصا مع أفهيا واليية جزئيية، ولتيب إليى الخليفية فوق  في للا وأعلن أن والية  ،-تبار  وتعالى-بأمر اهلل 
وشيلر  ،أعتقي  وأبقياه عليى واليتي  ،ة العثميافي بعتقي ة، فلتيب الخليفيوأن واليية ليلا باطلي ،يي  للي العثمافي يفلير عل
  للا مثبت في التاريخ. ،غيرت  الديفيةشيخ األزلر على 

ن استعمل عليلم عبد حبشي لأن رأس  زبيبة))فيحتمل أن يلون للا على سبيل الغلبة  معفى لأن رأس  زبيبة    وا 
الشيعرة  الواحيدة  ،د مع حمرة لالزبييباة بمعفى أن شعره صغير ملت  أسود، أو يميل إلى السو للا أقبا في الصف

 بهله الصفة. فهله صفة غير مستحسفة فهو ل  شعر  ،فتلون لأفها زبيبةأو مجموع الشعرات تجتمع وتلت  
  .للا ليس من األوصا  المحمودة ومع لل  يقول: اسمعوا وأطيعوا

))علييي  السييمع  :-وسييلم صييلى اهلل علييي -قييال: قييال رسييول اهلل  -رضييي اهلل عفيي -يييرة وللييلا فييي حييديث أبييي لر 
،   علي  السمع والطاعة في عسر  ويسير ))تدل على الوجوب،  ،للوجوب :ولله الصيغة علي  للا ،والطاعة  

 يعفييي: فيمييا تحييب   ومفشييط )) ،  علييي  ومفشييط  وملرليي  وأثييرةٍ )) ،يعفييي فييي فقيير  وغفييا  :عسيير  ويسيير 
ن    عليي  وأثيرةٍ ))يعفيي حيفميا تتباطيأ اليففس وتسيتثقل للي ،    وملرلي )) ،وتقبل علي  اليففس ،وتفشط ل  يعفيي وا 

مين المسيلمين  -لميا ليو معليوم-ألن ليل أحيد   ولم يوصيل إليي  حقي  ،حصل أثرة بأن استأثر على الدفيا والمال
ن حصلت لله األثرة فإف  ال يحل ،ل  حا في بيت مالهم  من طاعة، واهلل أعلم.  ال  أن تفزع يدً  فيقول: وا 

 وعلى آل  وصحب . ،وصلى اهلل على فبيفا محمد
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