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الصالحينشرح رياض   

 

المنكر  عن  والنهي  بالمعروف األمر باب  شرح  

 

  ما: ) قال ملسو هيلع هللا ىلص َللّاِ  َرسهول أن  َعْنهه  َللّاه  َرِضيِ  مسعود ابن  عن  الثاني 

  حواريون  أمته من  له كان  إال قبلي  أمة في  َللاّ  بعثه نبي  من 

 من  تخلف إنها ثم بأمره،  ويقتدون  بسنته يأخذون  وأصحاب 

. يؤمرون  ال ما ويفعلون  يفعلون، ال ما يقولون  خلوف بعدهم

 مؤمن، فهو  بلسانه جاهدهم ومن مؤمن، فهو  بيده جاهدهم فمن 

  اإليمان  من  ذلك وراء وليس مؤمن؛ فهو  بقلبه جاهدهم ومن 

ْسِلم   َرَواهه ( خردل حبة . مه  

 

 بَايْعنَا: قَالَ  -َعْنه للاه  َرْضيَ  - الّصامتِ  بنِ  عهبادةَ  الوليدِ  أَبِي  َعنْ 

  العهْسرِ  في  والّطاعةِ  الّسمعِ  علَى  وسلّم عليه للاه  صلّى  للاِ  رسولَ 

 ال أن  وعلى  علينا، أثرة   وعلى  والمكَرِه، والمنَشطِ  واليهْسِر،

 تعالَى  - للاِ  ِمنَ  عندكم بواًحا كفًرا تروا أنْ  إالّ  أهلَهه  األمرَ  نهنازعَ 

، فيه -   للاِ  في  نخافه  ال كنّا أْينَما بالحق ِ  نقولَ  أنْ  وعلَى  برهان 

« لؤمةَ  .عليه متّفق   الئم   
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........................................................................ 

  ثالثة برهان« للا من  فيه عندكم بواًحا كفًرا تروا أن  إالّ : »قال

  األمر ننازع فحينئذ   الثالثة الشروط وتمت  هذا رأينا إذا شروط،

: بشروط لكن  األمر، والية عن  إزالتهم ونحاول أهله،  

 

  يجوز فال الظن، مجرد أما علم،  من  فالبد تَروا«، أنْ : »األول

.األئمة على  الخروج  

 

الة فسق مهما الفسوق،. فسقًا« ال كفًرا نعلم أن : »الثاني   وه

  لو  زنوا، لو  الخمر، شربوا لو  عليهم؛ الخروج يجوز ال األمور

 كفًرا رأينا إذا لكن  عليهم، الخروج يجوز ال الناس، ظلموا

.بواًحا  يكون  صريًحا  

 

 البواح الصريح، الكفر معناه وهذا: البواح« الكفر: »الثالث 

  الخروج يجوز فال التأويل يحتمل ما  فأما الظاهر، البين  الشيء

 فيه لكن  كفر، أنه نرى شيئًا فعلوا أنهم قدرنا لو  يعني  عليهم،

  نخرج أو  ننازعهم أن  يجوز ال فإنه بكفر، ليس أنه احتمال

. تولوا ما ونولهم عليهم،  
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الة من  وليًّا أن  لو : مثل صريًحا، بواًحا كان  إذا لكن   األمور وه

 اللواط وإن  شئتم، ما اشربوا. حالل   الخمر إن : لشعبه قال

 شئتم، بمن  ازنوا حالل الزنى  وإن  شئتم، بمن  تلوطوا حالل، 

  أن  الرعية على  يجب  هذا إشكال، فيه ليس بواح كفر فهذا

.بواح كفر هذا  ألن  بالقتل؛ ولو  وسيلة بكل يزيلوه  

  دليل عندنا يعني  برهان«، للا من  فيه عندكم: »الرابع الشرط

 أو  ثبوته، في  ضعيفًا الدليل كان  فإن  كفر، هذا أن  على  قاطع

 الخروج ألن  عليهم؛ الخروج يجوز ال فإنه داللته، في  ضعيفًا

.عظيمة ومفاسد جدًّا كثير شر   فيه  

 

 قدرة لدينا يكون  حتى  المنازعة يتجوز فال مثاًل  هذا رأينا وإذا

  ألنه المنازعة؛ تجوز فال قدرة لدينا يكن  لم فإن  إزاحته، على 

 الصالحة، البقية على  يقضي  قدرة عندنا وليس نازعنا إذا ربما

. سيطرته وتتم  

(للا رحمه عثيمين  إلبن  الصالحين  رياض شرح)  
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