التعقيب عىل الش يخ عدانن عبدالقادر حول حمك والية املتغلب
بسم هللا الرمحن الرحمي
امحلد هلل  ،وصىل هللا وسمل عىل نبينا محمد وآهل وحصبه آمجعني  ،آما بعد فقد اطلعت عىل ماذكره الش يخ
عدانن عبدالقادر وفقين هللا واايه للحق  ،وعصمنا من الزيغ والباطل .
حول حمك والية املتغلب  ،واليت صدرها بقوهل ( :
وخمالف للنظر"العقل" وخمالف لواقع آفعال العلامء ) مث ذكر آدةل عىل ماقال .

القول ببيعة املغتصب املتغلب عىل اطالقه خمالف للكتاب والس نة واجامع المة وآقوال الصحابة

وليس الالكم هنا عن بيان عدم دالةل ماذكره عىل املطلوب تفصيال  ،ولكن بيان آن الش يخ ـ وفقه هللا ـ مل
يتصور املسأةل والكم آهل العمل ؛ فأنزل الدةل عىل غري حمالها  ،ومحل الكم آهل العمل عىل غري حمامهل  ،فأردت
هنا بيان ما يفيض اىل التصور الصحيح يف هذه املسأةل ؛ حىت اليقع اخللط بني املسائل  ،آومحل الدةل عىل
غري مواضعها الصحيحة  ،آوتزنيل الكم آهل العمل عىل ما اليوافق املقرر عندمه  ،فأقول مس تعينا ابهلل :
آوال  :دلت الدةل عىل وجوب نرصة االمام القامئ اذا بغي عليه  ،كام ذكره آهل العمل عند حديث ( ادلين
النصيحة ) .
اثنيا  :آمجع آهل العمل عىل نفوذ آحاكم والية املتغلب  ،ووجوب السمع والطاعة هل يف غري معصية هللا  ،كام
دلت عليه النصوص ابطالقاهتا ومعوماهتا .
اثلثا  :نفاذ آحاكم والية املتغلب والطاعة هل ال يعين جواز فعهل ابتداء  ،مبعىن آن ذكل النفاذ اليعين آنه جيوز
لحد اخلروج عىل االمام القامئ ولو اكن ظاملا  ،مادام مسلام .
ولهذا اذلي ذكره آهل العمل هو حصة واليته بعد تغلبه رعاية ملصاحل المة  ،ال تسويغا خلروهه عىل من قلهل.
رابعا  :اذا عمل افرتاق احلالني وحمكهام  ،وجب تزنيل ماورد من الدةل وآقوال آهل العمل عىل ذكل  ،واال اكن
التناقض ومصادرة االجامع بغري برهان  ،كام هو الشأن يف املقال املذكور .
خامسا  :ماتقدم ذكره هو اذلي جرى عليه العمل من القرون الوىل  ،فانتقال احلمك من دوةل اىل آررى اكن
عامته ابلتغلب  ،ومع ذكل اكن آهل العمل يتولون هلم القضاء والوالايت ،ويرون نفاذ آحاكهمم  ،وجياهدون معهم
 ،ويدينون هلم ابلسمع والطاعة  ،ويزنلون علهيم الدةل الواردة يف ذكل  .ومعرفة هذا العمل املتتابع آمر همم ؛
حىت يعمل آن هذا اجامع معيل مهنم عىل حصة والية املتغلب  ،فضال عن املنقول عهنم قوال يف ذكل .

هذا وآسأل هللا آن يوفقنا مجيعا ملا حيبه ويرضاه  ،وجيمعنا عىل احلق والهدى  ،ويصلح الراعي والرعية  ،انه
مسيع جميب  ،وصىل هللا وسمل عىل نبينا محمد وآهل وحصبه .
كتبه  /عبدالعزيز بن محمد السعيد
عضو هيئة التدريس جبامعة االمام محمد بن سعود االسالمية .
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