
1 
 

 

  

 



2 
 

  يل ىل مل خل
 

 مرياث األنبياء أْن ُيَقدَِّم لكُم تْسِجيًلا ِلُمَحاَضَرِة بُعنوان  يُسرُّ موقَع

 

 

 

 ألقاها  

 

  – هلُل تعاىلَحِفَظُه ا –

 

 

للِهجرِة أربعمائة وألٍف ر ِمْن َشْهِر َصَفٍر عام سبعٍة وثالثني وشيوم األحد السابع َع

ينة دمُبحافظة العيدابي مب -َرِضَي اهللُ عنُه- جبَاِمِع أبي بكٍر الصِّديق النبوية

 جازان، 

 .أْن ينَفَع بها اجلميع -ُسبحانه وتعاىل-نسأُل اهلَل
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 وامُلرَسلني، نبيِّ 
ِ
نا احلمُد هلل ربِّ العاملني، والصالُة والسالم األمتَّان األكَمالن عىل خاَتم األنبياء

د وعىل آله وَصحبِِه الطيبني الطاهرين، أما بعدُ   :ُُمَمَّ

أن جيَعَل اجتامعنا هذا اجتامًعا  -جل وعال- فسالُم اهللِ عليكم ورمحُتُه وَبَركاُتُه، أسأُل اهللَ

ًقا معصوًما، وأَلَّ  قنا ِمْن بعده َتَفرُّ ياا وَل ُممرحوًما، وَتَفرُّ
ِِ ََ  .روًما جيعل فينا وَل ِمْن بيننا وأحبابنا 

ما يستلِزم أْن  ،بمكان   يف هذه الدقائق نجلِس وإياكم نتَذاَكر أمًرا هو ِمَن األمهيةِ  ؛أيُّها األِحبَُّة

ِة به، أَل وهو أمُر الَبْيَعِة، الَبْيَعُة ومفهومها  أنَّ كثرًيا ِمَن الناس جيهُل وا ُخصوًص  ُيطَرح َِ األمور امُلَتَعلِّ

َبة عليها تِّ  .واألحكام امُلََتَ

ُطوا يف بعض وِمْن ِخالل جْتُرَبة  َخصية  يف ِِلان امُلنَاَصحِة عندما نلتِي ببعض الشباب اّلذين  َتَورَّ

جهُلُهم بمثل هذه الِضية،  عون فيام وقعوا فيهوجدُت أنَّ ِمْن أهم األسباب التي جعلتهم يِ األعامل

 ما البيعة؟ ما معنى البيعة؟ ما لواِزم الَبيعة؟ ما األحكام امُلَتَرتَِّبة عليها؟ :بل بعضهم يِول

نتَذاَكُر َيًئا ِمْن فِمْن هذا الباب وقعوا فيام وقعوا فيه، فلعلنا يف هذا املجلِس يف هذه امُلحارضِة 

َفها أهُل اللغةِ يف  باهلل التوفيقأقوُل وأحكامها، ف   :تعريف الَبْيعة كام َعرَّ

: بيع، وعىل امُلبايعِة والطاعة، وقد َتَباَيعوا عىل األمر كـِولكفِة عىل إجياب الالصَّ  هي :البيعة

وا عليه، وباَيَعُه عليه ُمبايعةً  ُِ ُمبايعٌة  ا هيأي ِمَن البيع والَبْيَعِة مجيًعا، فإذً  :عاَهَدُه، وباَيعُتهُ  :أصَف

 .، هي نوع من املعاهدةوُمعاهدةٌ 

ًبا عىل هذه الَبْيَعِة، فهي ُمعاهدٌة، فهي ِعبارٌة عن امُلعاقدة  :وامُلعاهدُة تِّ أْن تلَتِزم بام يكوُن ُمََتَ
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 .ِمْن صاِحبِِه أو أعطاُه خالَِصَة نفِسِه وطاعَتُه وَدخيلة أمِرهِ  كل واحد  منهم باع ما عنده كأنَّ  وامُلعاهدة

مةِ  لدون يفيِوُل ابُن خ دِّ َِ  هَي العََ": امُل
ُ
َالَبْيَعة اَعة 

َّ
 ، إًذا أنت ُتعاِهد عىل الطاعِة، كأنَّ "ْهُد على الط

ُه ُيَسلِّمُ   ِمْن ذلك يف أمِر نفِسِه وأمور امُلسلمني النََّظرَ  له امُلباِيع ُيعاِهُد أمرَيُه عىل أنَّ
 
 .َل ُيناِزعه يف يشء

رُطبي بل ورضورهتا ،أمَّا أهمية الَبيعة ُِ : -َتَباَرك وتعاىل- تفسرِيِه عند قولهيف  -رمحه اهلل- ما قاَلُه ال

بقرة ىت  يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يتٱ رُطبِيُّ ، ٠٣: ال ُِ هذه آلاية  أصٌل في ": يِوُل ال

ليفة َ
َ
ه  أحكاُم الخ ذ ب 

ُ
ف

ْ
ن
َ
، وت

ُ
مة ل 

َ
ه  الك َع ب  م 

َ
ْجت

َ
ت ٍة ُيْسَمُع لُه وُيطاُع، ل 

َ
يف ل 

َ
ْصب  إماٍم وخ

َ
".ن  

عىل َنْصِب  -صىل اهلل عليه وسلم- مجاُع الصحابِة بعد موت النبيإ ا يُدلُّ عىل أمهيِة الَبيعةِمَّ 

 .-عليه الصالُة والسالمُ - اإلمام قبل اَلَتغال بدفنِهِ 

، -ريض اهلل عنه- وهو أبا بكر   ماَت ما ُدفَِن حتى بايعوا خليفةملَّا  -صىل اهلل عليه وسلم- فالـنَّبيُّ 

روا َمن ُيباِيعون، فلامَّ باَيعوا أبا بكر  فكانت البيعة ُمهمة إىل درجِة أهنم تركوا  رِّ َِ فن حتى ُي  مسألة الدَّ

وهذا يُدلُّ عىل أمهية الَبيعة، وأنَّ ، -صىل اهلل عليه وسلم- َدَفنوا بعد ذلك النبي -ريض اهلل عنه-

، بل جيُب أْن ُتباِدر لتنصيب اإلمام ة َل ُيمكِن أْن جتِلس ولو حلظات  بدون إمام   .األُمَّ

 الناس؟ هل ُيْشَتَرُط ُمباَيَعُة ُكلِّ: مسألٌة
ُب الاستيَعاب": يِول املاِزري ، وال َيج  د 

ْ
  والَعق

ْن أهل  الَحل  َع م 
َ
 َيق

ْ
ة  إلامام  أن ، يعني "يكفي في َبْيع 

ديكفي يف الَبيعة أ ِْ  ،واألَُمَراءُ  ،الَفضلِ  وأهُل  ،الِعلمِكباُر الِوِم ِمْن أهِل  ؛ْن ُيبايع أهُل احلَلِّ والَع

د، إذا باَيَع هؤَلء يكفي،  ،ورؤساُء الِباِئِل والَعَشاِئرِ ، وأهُل احلكمةِ  ِْ هؤَلء هم أهُل احلَلِّ والَع

لََّ": يِول، ُكلهم فُيبايعوا بأنُفِسِهمَل تلزم البيعة أْن يأيت الناُس يعني 
ُ
 يحُضَر عنده  وال يلزُم ك

ْ
أحٍد أن



5 
 

هَ  ق  العصا " ،هذا َل يلزم "ويَضع يَدُه في يد 
ُ

ُه وال َيش
َ
ف  ُيخال 

 
ُه؛ بأال

َ
ه  والانقياُد ل زاُم طاَعت  ي الت  بل َيكف 

 .انتهى كالُمهُ  "عليه

ل  " :-رمحه اهلل- يِوُل النوويُّ 
ُ
َها ُمَبايعة ك ت 

حَّ ص   ل 
ُ
َرط

َ
ت
ْ

ُه ال ُيش
َّ
َق الُعلماُء على أن

َ
ف

َّ
 فقد ات

ُ
ا الَبْيَعة أمَّ

ل  
ُ
، وال ك اس 

َّ
دالن

ْ
ِد َل يلزم أْن يأتوا ُكّلهم، لو جاء يعني  ،"أهل الَحل  والَعق ِْ حتى أهُل احلَلِّ والَع

َ إمجاعهم ِمْن الُعلامء والرؤساء ووجوه الناِس، وَل  ُط ُمبايعُة َمْن تيَّسَّ بعُضُهم يكفي، وإنَّام ُيْشََتَ

 .جيب عىل كل أحد  أْن يأيت لإلماِم فيضع يَدُه يف يِدِه وُيباِيعه

يكفي بِلبك أْن تعتِد أنَّ هذا  ،ما يلزم !ا صاَفحتأنا م !أنا ما بايعت: لناِس اآلن يِولونعُض اب

 .احلاكِم له بيعة يف رقبتِك، هذا يكفي

ملَّا باَيَعُه كِباُر الصحابِة؛ ما كان الصحابة كلهم يف ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم- ولذلك النبي

ولو مل يأتوا، حتى وَلِزَمت الَبْيَعُة البِيَة  ،فبايعوا أبا بكر   بةحارضين؛ وإنَّام كان بعض الصحاالوقت 

د أو  يكوُن هذا يف احلُسبان واَلعتبارف ِْ ُه َل تلزم الَبيعة كل الناس، وإنَّام يكفي أهُل احلَلِّ والَع أنَّ

د ِْ  .بعض أهُل احلَلِّ والَع

 احلاِكم؟ طريقُة توليِةما هي : يعين مباذا َتِتمُّ البيعُة لإلمام؟ :مسألٌة ُأخرى
اريني  :قال عِيدته يف -رمحه اهلل- َذَكر السفَّ

 وَقْهُرُه فُحل عن اخِلداِع *** وَنْصُبُه بالنَِّص واإلمجاِع

 :ثالث ُطُرق َذَكَرها يف هذا البيت هذه    
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 اخلليفُة السابِق عىل اخلليفِة الالِحق، أو يعني َينُصُّ : "بالنَِّص" :قال يعني َنصب اإلمام، "وَنْصُبُه"

ُة ِمْن أهلِ تمَ جاما يعني : "إلمجاِع " د بأ َعت عليه األُمَّ ِْ ، ْن يكون هذا هو اخلليفة واإلماماحلَلِّ والَع

ْهرِ : "َقْهُرُه": قال َِ  ."فُحل عن اخِلداعِ " ،أي بال

عندما وىلَّ ُعَمَر بن اخلطَّاب،  -اهلل عنهريض - ثلام فعل أبو بكر  م هذه ثالُث ُطُرق  بالنَّصِ  :اإذً 

 .فجعل اخِلالفة فيه، هذا نصٌّ َنصَّ عليه

 .عىل أيب بكر  ، عىل قول   -صىل اهلل عليه وسلم- وأيًضا َنصَّ النبيُّ 

ِد، هذا مثل ما َحَصَل لِعُ  طريِة تنصيب اإلمام :قُة الثانيةالطريو ِْ ريض - امنثبأهِل احلَلِّ والَع

اختاروا واِحًدا منكم، : ملَّا اختار ُعَمر بن اخلطَّاب ِستَّة ِمَن الصحابة وَجَعلها فيهم، قال -اهلل عنه

ة كلها ِخالفة ُعثامن  .فاختاروا ُعثامَن، فَلِزَمت األُمَّ

ب اإلمام بالِهِر، قد يأيت إماٌم أو ربالِهر  يعني قهُرهُ  :الثالث  ُجٌل ويتَسلَُّط عىل الناس بسيفهُينَصَّ

هِر، فهذا إذا اسَتَتبَّ له األمُر وجبت فياًم، وُربَّام اليوم بأسلحته، هذا قد َِ ِة وال وَّ ُِ ُيصبِح هو احلاكِم بال

ر  عنه، يِول ابن بطاليعني َل جي ،بيَعـُتهُ  ُُ أجمع الفقهاء على وجوب طاعة ": -رمحه اهلل- وز أن 

ب والجهاد معه، وأن طاعته خيرٌَ  
 
ك من حقن الدماء من الخروج عليه ملا في ذل السلطان املتغل

ََ."وتسكين الدهماء

ل عندك الليلة واحدً  ،هي إمجاع ًذاإ ىل وجوب طاعة وهو اإلمجاع ع ،من اإلمجاعات اَسجِّ

جتب له السمع والطاعة، هذا  ،ي أخذها بالِهر وبالسيف وبالِوةيعني الذ ،السلطان املتغلِّب

 .إمجاع



7 
 

ألائمة مجمعون من كل مذهب على أن من " :-رمحه اهلل-وقال اإلمام ُممد بن عبدالوهاب 

هذا إمجاع، نِله أيضا اإلمام ُممد بن  "ءتغلب على بلد أو بلدان له حكم إلامام في جميع ألاشيا

املسألة مسألة إمجاع مسألة ، بن حجر عن ابن بطالاعبدالوهاب، والذي قبل قليل نِله احلافظ 

ج، ه الِضية بطرح فيه نوع من التهيييطرحون هذ ُمسومة، ولذلك اليوم نسمع يف الطرح اإلعالمي

كم الفالين اغتصب السلطة، لطة، هذه نسمعها احلان هذا احلاكم اغتصب السُّ إفيِولون بعبارة 

يعرف  ،ولذلك اإلعالم عندما ُر  مثل هذه العبارات ،مدروسة بعناية "اغتصب السلطة"كلمة 

ًِ  "اغتصب"مدى تأثريها، فكلمة  ا اغتصب، وأنه جيب ا اغُتصب، وأن هناك إمامً معناه أن لك ح

ًِ  !هذه الكلمة ماذا أفادت عليك اسَتداد ذلك احلق، َوف  ا، وأن هناك إمامٌ ا مغتصبً أن لك ح

 ،باَلعتصاماتبالثورات،  ،يعني باملظاهرات ،، وأنه جيب عليك اسَتداد هذا احلقغاصٌب 

ومشايخ الفتن اليوم،  ،وراتباملسريات املهم ترد هذا احلق املغتصب، ولذلك نسمع بعض دعاة الثَّ 

 .يطرحوهنا هبذا األسلوب اإلعالمي

 ب خالص وجب له السمع والطاعة، ولهفالسلف جممعون عىل أن السلطان إذا تغلَّ  !فانتبه 

 .ونِلوا اإلمجاع عىل هذه الِضية -اهللرمحهم - حكم اإلمام يف مجيع األَياء مثلام ذكر األئمة

 :طرق لتنصيب اإلمام ةأن هناك ثالثخنلص من هذا  اإًذ
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ريض - لالحق مثلام نص أبو بكرينص عليه اإلمام السابق عىل ا ؛بطريق النص إما أن يكون 

 ام نص معاوية بن أيب سفيان عندما جعلها يف ابنه يزيدا مثلعىل عمر بن اخلطاب، وأيًض  -اهلل عنه

 .ا للعهد، هذا نصفجعله وليً 

 .فتلزم البيعة البِية ،فهو اجتامع أهل احلل والعِد عىل بيعته: وأما النوع الثاين 

لكن هي اليوم هلا أسلحة  ،والسيف، يسموهنا قديام السيف ةبالِهر والغلب: والنوع الثالث 

 .جديدة

 ،وجيعلها مسألة خالفية، َل ،ب من بعض دعاة الفتن عىل هذه الِضية ويثريهاوهناك من يشغِّ 

أو جاءته  ،اغتصب السلطة أو جاءته بالنص ،ليست مسألة خالفية، املسألة كام سمعتم مسألة إمجاع

 .مع والطاعة يف مجيع األَياءجتب له السَّ  ااملهم أنه أصبح إمامً بالبيعة، 

عة من وأهل العلم متفقون على طا": وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن قال

ة إمامته ال يختلف في ذلك تغلب عليهم في املعروف، أهل العلم متفقون يرون نفوذ أحكامه وصح

رمحهم - لفينصون عىل هذا، فالواجب علينا أن نِف حيث وقف السَّ  -رمحهم اهلل- ، أئمة"اثنان

عىل مثل هذا األمر، املسألة مسألة إمجاع، فأنت إذا َككت يف هذه الِضية فأنت تشكك يف  -اهلل

 .اإلمجاع بألة فيها إمجاع، أنت تريد أن خترمس
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ما هي األحكام املَتتبة عليها؟ يعني أنا بايعت وأنت بايعت ونحن بايعنا  يعةبعد هذا، بعد الب

اآلن، البيعة قلنا يف بداية الكالم أهنا  األننا أعطينا عهدً  ما األحكام التي تلزمنا أن نفي هبا؟ ،إمامنا

ينا هبا أو قَصَّ  ،معاهدة ومعاقدة، فام هي األحكام املَتتبة عليها   نا فيها؟والتي نأثم إن أخلَّ

ا، َل نعطي البيعة لغري اإلمام الذي أعطيناه البيعة، أول هذه األحكام أن َل نعطي البيعة لغريه أبدً 

عليه - جيوز أن تعطي البيعة آلخر، يِول َل -حفظه اهلل- اآلن خلادم احلرمني الرشيفنيتنا فبيع

َة َيِدِه، َوَثَمَرَة َقْلبِِه، »: كام رواه مسلم يف الصحيح -الصالة والسالم َِ َمْن َباَيَع إَِماًما َفَأْعَطاُه َصْف

ُبوا ُعنَُق اآْلَخرُعُه َفْلُيطِْعُه َما اْسَتَطاَع، َفإِْن َجاَء آَخُر ُينَازِ   :، جاء يف بعض األحاديث األخرى«َفارْضِ

ُه َكاِئنًا َمْن َكاَن » َِ ُبوا ُعنُ مت ثبتت فغريه من باب أوىل، فام دا ،ما نعطيه ،هذا إذا جاء ينازعه «َفارْضِ

َل جيوز أن نعطي البيعة َخصا آخر، ولذلك نرى اليوم بعض  إًذايف رقابنا البيعة للحاكم، 

مع أن يف رقاهبم بيعة للحاكم الرشعي  ،أو رئيس اِلامعة ،يعطون البيعة ملرَد اِلامعةاِلامعات 

وهذا يف احلِيِة نوع من نِض البيعة األصلية، فمثال مجاعة  ،لكنهم يعطون بيعة أخرى حلاكم آخر

املرَد  وَل احلركة التي يعملون هبا إَل عىل البيعة، فهم يبايعونإلخوان املسلمني َل تِوم مجاعتهم، ا

فيها من املحاذير العِدية اليشء  ،ها لكمؤا، وعندهم بيعة إن تيَّس لعيل أقرمن حسن البن ابتداءً 

 .الكثري

: أركان بيعتنا عرشة فاحفظوها ؛أهيا اإلخوة الصادقون" :حسن البنا يف جمموعة الرسائل يِول

لثبات، والتجرد، واألخوة، الفهم، واإلخالص، والعمل، واِلهاد، والتضحية، والطاعة، وا
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، هذه أركان بيعتهم تِوم عىل عرشة اد وتأصيالت معروفة عند اِلامعةولكل ركن أبع "والثِة

ومن ليس معهم فليس من  ،أَياء، بل إهنم يرون ليس عىل اإلسالم إَل من كان عىل بيعتهم

يسريون عليه هو  نوع من الغلو واعتِاد أن احلزب الذي -نعوذ باهلل-اإلسالم يف يشء، وهذا 

نعوذ -احلزب فأنت كأنك حتارب اإلسالم أو الذي يمثل اإلسالم، وإن حاربت هذا  ،اإلسالم

 .للبيعة األصلية د اِلامعة هو نٌِض ، فإعطاؤهم البيعة ملرَ-باهلل

 هذه عندهم بيعة ،جر والبواديواهلِ ا، وعرًض  كذلك مجاعة التبليغ التي جتوب البالد طوًَل  

، أو كل ا، وكل حي له أمري، كل حي من األحياء جتد له أمريً ايبايعون األمري، كل جمموعة تبايع أمريً 

ما عندنا بيعة إَل خلادم  !سبحان اهلل، يسمونه أمري اِلامعةفيها،  امنطِة أو بلدة جتد هلم أمريً 

هذه بيعة نسميها بيعة ا، هذا ما جيوز أبدً  ؟احلرمني، كيف أصبحت هناك بيعات لألمري فالن وفالن

وَل يفعلها إَل أهل البدع، أما أهل السنة فهم جمتمعون عىل ويل  ،بدعية ما أنزل اهلل هبا من سلطان

 .أمرهم

 حك جك يتٱ:-تعاىل–اعة يف املعروف، يِول اهلل مع والطَّ السَّ  :احلكم الثاني املرتتب على البيعة

نساء ىت جمهل مل  خل حل جل مك لك خك  »: -عليه وسلمصىل اهلل - ، وقال٩٥: ال
ِ
َعىَل امْلَْرء

ْمُع َوالطَّاَعُة فِياَم َأَحبَّ َوَكِرَه إَِلَّ َأْن ُيْؤَمَر بَِمْعِصَية  َفإِْن ُأِمَر بَِمْعِصَية  َفالَ   «َسْمَع َوَلَ َطاَعةَ  امْلُْسلِِم السَّ

.متفق عليه  

اَم الطَّاَعُة »: -والسالمعليه الصالة - لسمع والطاعة يف املعروف كام قالمن لوازم البيعة ا اإذً  إِنَّ

 .فمن لوازم هذه البيعة السمع والطاعة «ُلوق  يِف َمْعِصَيِة اخْلَالِِق ََل َطاَعَة ملَِخْ »: وقال «يِف امْلَْعُروِف 
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حصل منه جور إن  ،الصرب وعدم اخلرو ، يعني الصرب عىل جور احلاكم :يًضا من اللوازمومنها أ 

 -ريض اهلل عليه- وعدم جواز اخلرو  عليه، فعن عبد اهلل بن مسعود ،أو ظلم فالصرب عليه واجب

ْونَ  إِنَُّكمْ »: -وسلمصىل اهلل عليه - قال لنا رسول اهلل أثرة يعني يف  «ُتنْكُِروهَنَا َوُأُموًرا َأَثَرةً  َبْعِدي َسََتَ

وا :َقاَل  ؟اهللِ َرُسوَل  َيا َتْأُمُرَنا َفاَم  :َقاُلوا»الدنيا، وأمور تنكروهنا يعني يف الدين  ُهمْ  إَِلْيِهمْ  َأدُّ َِّ  َوَسُلوا َح

ُكمْ  اهللَ َِّ   .«َح

، ةعىل هذا السؤال املطروح من الصحاب -عليه الصالة والسالم- جواب النبي تأملوا أهيا األحبة

يف ستأثروا هبا مثاًل ورأينا األثرة التي استأثروا هبا، ا ،ها يف الدينيعني إذا رأينا األمور التي ننكر

وا»: قال إذا صار احلال كهذا ماذا تأمرنا؟ مناصب، قالوا ماذا تأمرنا ،أموال ،عِارات ؛الدنيا  َأدُّ

ُهمْ  إَِلْيِهمْ  َِّ ُكمْ  اهللَ َوَسُلوا َح َِّ  َلحظ كالم النبي ،اتواعملوا مظاهر خرجوا إىل الشوارعقال ا ما «َح

 ،ما قال هذا كذا وكذا أو ،الكبري عتصامات يف امليدانوَل قال سوي ا ،-صىل اهلل عليه وسلم-

 .وما من خري إَل دلنا عليه ،أرحم األمة باألمةوهو  -صىل اهلل عليه وسلم- والنبي

 إِنَُّكمْ » :-صىل اهلل عليه وسلم- قال النبي -ريض اهلل عنه- ويف احلديث اآلخر عن أيب هريرة 

ْونَ  َِ ْونَ  إِنَُّكمْ » :أو من األمراء ،من احلكام واألموالار بالدنيا استئثيعني  «َأَثَرةً  َبْعِدي َسَتْل َِ  َسَتْل

وا َأَثَرًة، َبْعِدي ْويِن  َحتَّى َفاْصرِبُ َِ  .رواه البخاري «احْلَْوضِ  َعىَل  َتْل

ألن السائل قد يِول  ؛عىل احلوضاصربوا حتى تلِوين  :العالج ،أنكم سَتون أثرة :املشكلة 

وا» :أخربك-صىل اهلل عليه وسلم- النبي ؟صربنلكن إىل متى  ،صرب معلشن ْويِن  َحتَّى َفاْصرِبُ َِ  َتْل
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ولذلك اليوم جتد بعض دعاة الفتن ومشايخ  ؛صرب أبدي ،يعني إىل يوم الِيامة «احْلَْوضِ  َعىَل 

مخس وأربعني  له فالن الثاينالو ،ثالثني سنةهذا له  هذا احلاكم ما نصرب عليه :يِولون ،الثورات

ْويِن  َحتَّى» ؟إىل متىاصربوا : يِول -صىل اهلل عليه وسلم- النبي ،مللنا َلبد أن نخر  ،سنة َِ  َعىَل  َتْل

 .«احْلَْوضِ 

اصربوا حتى يوم   -صىل اهلل عليه وسلم- يِل النبي ملاذا مل ؛َلبد أن نتفطن هلا ائدةوهنا ف 

وا»: الِيامة؟ بل قال ْويِن  َحتَّى َفاْصرِبُ َِ صىل - هذا هدي النبي املدة واحدة،مع أن  «احْلَْوضِ  َعىَل  َتْل

أنه يرد عىل  أن اِلائزة واملكافأة والبشارة ،مهبأن من صرب عىل جور احلاكم وظل -اهلل عليه وسلم

فعندما يصرب اإلنسان عىل جور  ،برشواأف -صىل اهلل عليه وسلم- ويرشب مع النبي ،احلوض

صىل - ورغبة يف أن يرد احلوض مع النبي ويصرب طاعة هلل ولرسوله، ورغبة فيام عند اهلل، ،احلاكم

وأرجو ملن صبر ": ةبن عثيمني يف رشحه للعِيدة السفارينيا يِول العالمةولذلك  ،-اهلل عليه وسلم

 .-رمحه اهلل- نتهى كالمها "-صلى هللا عليه وسلم-وض مع النبي على جور الحكام أن يرد الح

بل  ،َل يصل إىل احلوضنه أمن مل يصرب عىل جور احلكام  أن ؛خوة مفهوم املخالفةإهبذا نفهم يا و 

الذي َل يصرب عدم الرشب ف ،مكافأة ملن صرب والرشب منهإذا كان احلوض ألنه  ؛حيرم من احلوض

 ،دون احلوضعامة َل ير بل ألهل البدع ،ليس اخلوار  وأمثاهلم ،وكل أهل البدع ،عِاٌب لههو 

 .بل ُيذادون عنه ،وَل يرشبون منه
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ْيًئا َأِمرِيهِ  ِمنْ  َرَأى َمنْ »: -عليه الصالة والسالم- احلديث اآلخر يِول يف ، َيْكَرُههُ  ََ هُ  َفْلَيْصرِبْ  َفإِنَّ

ا اِْلاََمَعةَ  َفاَرَق  َمنْ  رْبً
عليه الصالة -النبي  ،احلديث يًضا تأمل معي هذاأ «َجاِهلِيَّةٌ  َفِميَتةٌ  َفاَمَت  َِ

ْيًئا َأِمرِيهِ  ِمنْ  َرَأى َمنْ » :قال -والسالم احلديث  نفس «َفْلَيْصرِبْ »: هذه املشكلة، العال  «َيْكَرُههُ  ََ

ْونَ  إِنَُّكمْ » السابق َِ وا» :واحللهذه مشكلة،   «َأَثَرةً  َبْعِدي َسَتْل ْويِن  َحتَّى َفاْصرِبُ َِ إًذا «احْلَْوضِ  َعىَل  َتْل

عال  بل  ،عال  نبوي ؟َلأم الصرب عال   ،بالصرب ؟بأيش ايوصين -صىل اهلل عليه وسلم- النبي

 خص حص مس يتٱ: -جلَّ وعال- آن يف سورة األعراف قالملوا يف الِرولذلك تأ ،قبل ذلك رباين

راف ىت جعمظ حط مض خض حض جض  مص : أي بسبب صربهم متت كلمة ربك احلسنى، ٧٣١: األع

راف ىت  جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع يتٱ  .٧٣١: األع

بامذا؟ بصرب بني  ،يعرَون واوما كان ،ر ما كان يصنع فرعوندمَّ  -سبحانه وتعاىل- إًذا اهلل 

الصرب  :يِولون ،لون من َأن الصرب اليومن الذين يِلِّ فأي ؟َلأم إًذا الصرب سالح وعال   ،إرسائيل

- أين هؤَلء من كالم النبي ،وإىل آخره واستكانة، ،وذل ،وخنوع ،وختاذلوانبطاحية،  اهنزامية،

  !؟-عليه الصالة والسالم

  .َل واهلل ،!؟هل هم أفِه !؟-عليه الصالة والسالم- هل هم أحرص من النبي

فليفجر،  :ما قال ،فليصرب عليه :لةاملسأذه واضح يف ه  -عليه الصالة والسالم- ًذا كالم النبيإف

 .فليصرب عليه :قالم، فليعتِص  :ظاهر، ما قالفليت :فلينتحر، ما قال :ر، ما قالليكفِّ ف :ما قال
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صىل اهلل عليه  - نتباه إليها يِولألفُت اَل ،خرى يف احلديثأو فائدة أ آخر يف احلديثأمر 

ْيًئا َأِمرِيهِ  ِمنْ  َرَأى َمنْ »: -وسلم ، َيْكَرُههُ  ََ هُ  َفْلَيْصرِبْ ا اِْلاََمَعةَ  َفاَرَق  َمنْ  َفإِنَّ رْبً
  «َجاِهلِيَّةٌ  َفِميَتةٌ  َفاَمَت  َِ

هو أن تفارق  :ختيار الثانيوإما اال ،إما أن تصرب ،من اإلمام تكره ًئاا يدل عىل أنك إن وجدت َيم

فإنه  :ثم قال ،«َفْلَيْصرِبْ » :َلحظ قال امعة،للج أن عدم الصرب هو يف احلِيِة مفارقة معناته اِلامعة،

يًضا إذا كان هو يف احلديث السابق أ ،َلحظتم معي هنا فإن من مل يصرب، فِد فارق اِلامعة،ي أ

 .كافأ بالرشب من احلوضيُ  َل يصرب َل ،كافأ بالرشب من احلوضيصرب يُ 

ا اِْلاََمَعةَ  َفاَرَق  َمنْ »  إن مل يصرب فِد فارق اِلامعة، ،طلوبهذا امل يصرب :احلديث الثاني  رْبً
َِ 

- التي كانت قبل مبعث النبي اذا َبه ميتة هذا بميتة اِلاهلية، امليتة اِلاهليةمل ،«َجاِهلِيَّةٌ  َفِميَتةٌ  َفاَمَت 

وَل  ،لويل األمر مع والطاعةقريش كانوا َل يرون السَّ احلال يف كفار  ام كانك -صىل اهلل عليه وسلم

 ل اِلاهليةيف مسائ -رمحه اهلل- عبد الوهابُممد ولذلك ذكر الشيخ  ،يعتربونه ُذًَل حيبذون هذا، 

مع كانوا َل يرون السَّ  :قال ،ةاِلاهلية هذه املسأل -صىل اهلل عليه وسلم- لنبيخالف فيها ا التي

ليه الصالة ع- فجعلها دينًا -صىل اهلل عليه وسلم- فجاء النبي ،وَل يرون ولًيا عليهموالطاعة، 

ويف  يةهذا ميتته ميتة جاهل هذه مصيبة، الذي َل يرى يف رقبته بيعةف السمع والطاعة، -والسالم

َي » :حديث آخر ِِ َياَمةِ  َيْومَ  اهللَ َل ِِ ةَ  َوَل اْل  .«َلهُ  ُحجَّ

 ؟هل يف رقبتك بيعة :له املذيعيسأ ،بتلينا هباحدى الِنوات التي ادعاة الفتن يف إأحد ء كام جا 

  !عوذ باهللن !باهللنعوذ  !االيوم أبدً  ألحد  من حكام املسلمني َل ليس يف رقبتي بيعة :قال
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وهذا  ،العام للمسلمني البيعة ألحد  إَل للخليفةَل نعطي  :يِولون ،سون عىل الناسهبذا يلبِّ  وهم

َل  :يِولف ،ف رسائل يف هذابل بعض الدعاة ألَّ  ،خطري وقع فيه كثري من الناس أيضا مزلق -تراه-

ملوك  ،أمراء املسلمني ،العام يعني خلفاء املسلمني اآلن إَل خلليفة املسلمني يصلح لنا البيعة

 ورد، «زهارحدائق األ»يف  -رمحه اهلل- وهذا رد عليه الشوكاين ،ليس هلم بيعة ءَلؤهاملسلمني، 

 كل الدول إلاسالميةَ،أننا اليوم ليس في رقابنا بيعة همعنا": قال ،بن عثيمني كذلكاعليه الشيخ 

هذا ال يفهم " :بل قال الشوكاين ،عاقل ما يِولههذا  ،صحيح هذا ما ،"بيعة اليوم ليس في رقابهم

هاَيستحق أن يبلغ الحجة؛ هذا اَلالحجة، 
ُ
 األمة من بعد بني أمية إىل يومنا !سبحان اهلل "ألنه ال يعقل

هذه الِرون كلها  وما جاء أحد من العلامء عرب ،ملك وأوكل قسم وقطر عليه أمري  وهي متِسمة،

منِسمون يف واملسلمون ة األموية إىل يومنا هذا، من بعد الدول ةجممع فاألمة ،أبًدا ةما لكم بيع :قال

ويِول  ،الذي يأيت ، أماوإىل أن يشاء اهلل ،إىل يومنا هذا وله بيعة ،وكل قطر له حكمه ،دول وأقطار

تكم التي يف رقابكم هذا كأنه يِول اخلعوا بيعا ،العام للمسلمني لك ليس هناك بيعة إَل للخليفة

يفتهم يف بل هم يعتربون خل ،هذا ما يِول به عاقل أبًدا ودعونا هكذا نبِى بدون بيعة، ،حلكامكم

- سوا بمسلمنيوغريهم لي ،هم الذين يمثلون اإلسالميروهنم ألهنم  ؛داعش هو خليفة املسلمني

 .-عافانا اهلل وإياكم

ل   تبليغه، ومن  ها أبناءنا ومن استطعناو نبلِّغَ  هاخوة هذه األحاديث، وأن ننرَش إيا فأرجو أن نتأمَّ

، اآلباء يف البيوت، كٌل بحسب قدرته داساملساجد، املدرسون يف املاخلطباء يف وَلنا اهللُ عليه، 
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مع والطَّاعةواستطاعته، نبلِّغهم هذه األ ربام  يعني باملناسبة أنا أذكر رجاًل ، حاديث، أحاديث السَّ

بعني، التِيُت به يف مناسبة، وطرحت هذه األحاديث، واهلل أول مرة أسمعها يا ولدي،  :قال بلغ السَّ

حتى  ؟أول مرة يسمع هذه األحاديث، طيب ملاذا هذا مل يسمع: يِول ،ل بلغ السبعنيتصور رج

أنا و أنا ساكن يف الرياض، منذ الّصغر َل واهلل،: ظننت أنه عايش خار  اململكة يف بالد ُأخرى، قال

ا،  ومخسني ُخطبة سنويً نيبلد الِعلم والُعلامء، كيف جيهل مثل هذا، وهو حيرض اثنيعني يف الرياض، 

ه ني ُهناك عمل ُمستهدف، ُيستهدف بيع ،درس يعني ما سمعها يف ُخطبة، وَل يف ُُمارضة، وَل يف

ب ظهره، وتتساقط أسنانه وهو َل يعرف هذه الرجل، وحيَدودأبناء هذه البالد، إىل أن يشيب 

 ، !يوم الِيامة؟ ، أم!متى نعرفها يف الِرب؟يف الدنيا،  األحاديث، وإذا ما عرفناها

مع والّطاعة، ونتعبدُ هذا سؤال أطرحه، إذا مل نعرف   كعِيدة، متى نتعلَّمهااهلل هبا  أحاديث السَّ

 ، !إًذا؟

هذه األحاديث مثل مل يبلغ هذا السن واهلل، وهو جيهل  محلة، يعني مثل هذا الرجل الكبريفهناك 

مِصود، حتى ُر  عندنا ، بل هو اعشوائيا  إَل بعمل مِصود، يعني ما صار ُصدفة، وليس عماًل 

بل أذكر  !بابيف السن، فام بالكم بالشَّ  ال كبريً جيل َل يعِرف حق ويل األمر، فإذا كان مثل هذا الرج

ثني اخلطيب بنفسه، يِول ةعرش َاًبا يمكن عمره ثامين خطبت  :سنة حرض ُخطبًة يف الرياض، وحُيدِّ

مع والطَّاعة، ولزوم اِلامعة، يمكن عام أربع فخرجت، فجاءين : وعرشين تِريًبا، يِول عن السَّ

برباءة  يِولكذا ه من كيسك وَل من وين؟ ؟ا َيخ اخلُطبة هذه من وين جبتهاي: هذا الشاب قال
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يا ولدي هذه ليست من كييس، هذه قال اهلل، قال : هذه من كيسك؟، قال: ببساطة، ما يِصد، قال

ل اإلمام أمحد بن حنبل، ما جبت اإلسالم، قارسول اهلل، قال أبو هريرة، قال ابن مسعود، قال َيخ 

ب، يف املكتبات منذ ست سنوات ما بس واهلل غريبة يا َيخ، أنا مع الشبا: من عندي، قال يًئاَ

 .لزم العلامء تسمع هذا الكالما، ولن تسمعها: حاديث، فِال له الشيخسمعت هذه األ

باب، حتى يكرُب مثل هذا الرجل الكبري يف السن، وربام يموت  ل بعض الشَّ وهو  ،فانُظر كيف جُيهَّ

، -عافانا اهلل- ة اِلاهليَّةَل يعِرف حقَّ ويل األمر، وَل يعتِد يف رقبته بيعة، ثم يموت مثل هذه امليت

يها اخلالف، يسوغ ف وخالفيَّة هي مسألة أمور فِهيَّةالعِيدة، ما بفاملسألة خطرية، املسألة متعلِِّة 

هبذا ديانًة، اهلل نتعبَّد اهلل هبا عندما ُنعلِن البيعة يف رقابنا للحاكم، إنام ندين  املسألة مسألة عِيدة

ْد َأَطاَع اهللََمْن َأَطاعَ » :-عليه الصالة والسالم- ولذلك يِول َِ ْد َعََص اهللََومَ  ،نِي َف َِ  ،ْن َيْعِصنِي َف

ْد َأَطاَعنِي َوَمْن ُيطِعِ  َِ ْد َعَصايِن ، األَِمرَي َف َِ  أنك عصيت األمري، فال تفتِخر ،«َوَمْن َيْعِص األَِمرَي َف

فأنت تعيص اهلل ورسوله، كام أنك إذا أطعَت األمري فأنت تطيع اهلل ورسوله، فنحُن نتعبَّد اهلل 

ب وأألهنم آل فالن،  يس، لمبطاعته  .-سبحانه وتعاىل- به إىل اهلل آل فالن، هذا دين، دين نتِرَّ

اميعني يِصد األُمراء - هم يلون من أمرنا خمًسا،"َ:-رمحه اهلل- يِول احلسن البَصي  ، -واحلُكَّ

َ
 
ظلموا، يم الدين إال بهم، وإن جاروا َوغور، والحدود، وهللا ال يستقالُجمعة والجماعة، والعيد والث

ح هللاَُ رقتهم لكفر طاعتهم ُيفسدون، مع أن بهم أر ر مما وهللا ملا ُيصل 
ُ
بطة، وإن ف انتهى  "وهللا لغ 

 .-رمحه اهلل- كالمه
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احلدود من  "والثُّغور، واحلدود ،واِلامعة، والعيد ،اُِلمعة": ن هذه األمور مخسةإًذا هم يلو 

يَّسق،  الو َفنا واحدً  ما يف ويل أمر، من ُيِيم احلدود؟الذي يِيمها ويل األمر، لو  الذي ُيِيمها؟

  !واهلل أنا ُأقيم احلد عليه: ِولهل يستطيع كل واحد ي !؟من ُيِيم احلد عليه

تِيم احلد عليه يصري أقوى منك، يِيم احلد عليك أنت، أو يِتلك، فاحلدود َل أن يمكن تريد 

مر ام إَل هبيبة الدولة، فهذا أُتِام إَل مع هيبة دولة، وُسلطان، ووازع ُسلطاين قوي، احلدود َل ُتِ

  .البال، احلدود من مهام ويل األمرب أن يكون يف جي

ويل األمر صلينا، وأمر هبا، ولذلك  أذنمنها أيًضا صالة اَلستسِاء، صالة اَلستسِاء إذا 

يف  -صىل اهلل عليه وسلَّم-نبي السنة وُيعلن يف وسائل اإلعالم، اقتداًء ب تسمعون خادم احلرمني،

، ويل األمر، وةخإيأمر بصالة اَلستسِاء؟ ها يا الذي إقامة صالة اَلستسِاء يوم كذا وكذا، إًذا من 

هي من  ر هبا؟جيب أن نتنبَّه هلذا، مع أهنا صالة نافلة، صالة اَلستسِاء نافلة لكن من يأم

 .خصوصيات ويل األمر

ت هلم الوزارة، وزارة أذنت األئمة إذا أيًضا الِنوت عندما نِنت، إذا نزلت نازلة باملسلمني، يِن 

هم، فإذا  ِِّ صىل اهلل - ألن النبي ؛ْت هلم احلمد هللأذنالشئون اإلسالميَّة، فهي ُتعترب ويل األمر يف ح

ملَّا قنت كان هو يف املدينة، مسجده هو الذي يِنت، املساجد األُخرى ما تِنُت،  -عليه وسلَّم

بعض األحيان قد تكون نازلة يف بلد، أنت ترى أهنا  ألن ر، ملاذا؟ها أهل العلم بويل األمعلَِّ ولذلك

ما : ولونأنت تِنُت، وأنا َل أقنت، فامذا سيتهمني الناُس به؟، يِفنازلة، لكن أنا ما أرى أهنا نازلة، 
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عاء،  املسلمون ُيِّتلون وهو َل يِنُت واملسلمني، عنده ُحرقة عىل اإلسالم وَل ُينارصهم حتى بالدُّ

َم أنا يف ديني، أو أنا قد أقنُت، وأنت َل تِنُت بني  يف دينك، وُتصبح فتنة فتتَّهم أنت أيًضا  ،فُأهتَّ

ويل األمر،  وينزع اخلالف من هو؟ األئمة وبني مجاعات املساجد وإىل آخره، لكن الذي يضبط هذا

أليس  يف السجود، أليس هذا أفضل؟ حلمد هلل، ندعوخالص ا أذناقنتوا قنتنا، وإذا ما  :إذا قال

  يف السجود؟ العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساِجد، ملاذا َل ندعو

َل، نبغي نِنت، يعني عنده حب امُلخالفة، أو حب : ادُع يف السجود، قال: بعض الناس نِول له

لكلِّ نازلة ونِنت عليها، ما سكت  ننظر خوان لو أردنا أنإتفاعل مع الِضية الُفالنية، يا  أنه إظهار

ألن َل ُلو حال املسلمني من نازلة تنزل هبم يف أي بِعة  ؛وت أبًدا عندنا، سنِنت طول الدهرالِن

إىل اإلمام، هو َل نتوقف، هذا َل يِول به أحد، هذه ترجع امل، هذا يستلزم أن نِنت دائاًم من بِاع الع

ر  .َل ِنوت أوالازلة هي التي تستحق النَّ هذه  هذه احلادثة، ،الذي ُيِرِّ

، ومّلا نإذخوان يف حوادث حصلت لبعض الُبلدان اإلسالمّية، أئمة قنتوا بدون إوالعجيب يا 

لرجال األمن، وهلذه البالد، عندما حصلت لنا التفجريات،  اءهم أمر من الوزارة بالِنوتج

  !احلوثيني، ما قنتوا، سبحان اهللوحصل التَّعدي من 

اآلن حيصل نعهم يِنتون، ويوم أمرهم سكتوا، أن هناك ُُمالفة لويل األمر، يوم كان يم اًل تشعر فع

من  ما حيُصل يف احلد اِلنويبوبعض التفجريات، وبعض احلوادث،  يف بالدنا مثل هذه األمور،

يروهنا يف بعض  الِتال وقوات التحالف، وكذا، ما َفنا حد يِنت، وَل اعتربوها نازلة، وَل



21 
 

 َل نعرفه، ومل نسمع به عىل اخلارطة، تضجُّ املساجد م َيًئا، حساباهت
بينام يأيت ُعرش معشارها يف بلد 

عاء، من الذي   !؟نذالذي أعطاهم اإل وّجههم، ومن بالدُّ

اخلالف، وهبذا تصلح األحوال، والذي  نزعيل األمر، حيِسم النِّزاع، ويإًذا هذه مسألة متعلَِّة بو

يريد أن يدعو، وويل األمر مل يسمح له يدعو يف سجوده، ولذلك يف رشح البخاري، كتاب الفتن، 

وهل خرجت ": ويل األمر، قال نإذوارجعوا إليه، ُسئل الشيخ ابن ُعثيمني عن الذي يِنُت بدون 

طيب، يا َيخ ما رأيك : قالوا -محه اهللر- كالم عجيب وعظيم من هذا اإلمام "إال بهذاَالخوارج

 ارجعوا له يف كتاب الفتن !"وهل خرجت الخوارج إال بهذا؟": قال ؟ويل األمر نإذمن يِنت بدون ب

 .-رمحه اهلل- ابن عثيمنيمن صحيح البخاري، رشح الشيخ 

عندما ُتعطي متعلِِّة بويل األمر، ولذلك  هذه مسائل َل ،مسألة الِنوت مسألة بسيطةأن فال تظن 

نفسك أن ُتسلِّم وتسمع وُتطيع، اقنُت، تِنُت، َل تِنُت َل تِنُت، خالص، وَل بيعة تلتزم وُتعاهد 

 .!وتعاهد وتنُكث هذا العهد! ل ُتعاِهد وختونأج !؟ما معنى املعاهدة إًذا !؟إيش فايدة البيعة إًذا

ي أنتم فيه ما أصبح هذا اِلامع الذ ،ويل األمر نإذِام صالة اِلمعة إَل بَل تُ  ؛إقامة صالة اِلمعة

ما يف  ،كل املساجد نعم، ؟َل أمصح  ،ومن دار اإلفتاء ،ون اإلسالميةمن وزارة الشئ نإذجامًعا إَل ب

كل  ،وىضاملسألة ليست ف ،ودار اإلفتاء ،سالميةوزارة الشئون اإل من نإذإَل ب ايصبح جامعً  جامع

فيضبط هذا األمر حتى َل يتوسع الناس يف هذه  ،َل ،ُطبو ،وحيطله منرب ،اواحد جيعل له مسجدً 

 .الِضية
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حتى ولو أفتى العلامء كلهم بأن البلد الفالين الذي  ،ويل األمر من الذي يأمر باجلهاد؟، أيًضا اجلهاد

ما هي  ،ألنه مسئولية اإلمام ؛ويل األمر نإذاهد إَل بما جيوز أن ختر  وجت ،فيه اِلهاد صحيح

َل جيوز لك أن ن ذأإذا مل ي ،اذهب أذنإذا  ،اخلرو  للجهاد هي مسئولية اإلمام ،مسئولية املفتي

َل لكن يرى من املصلحة أ ،نعم هو قد يرى أنه هناك جهاد ،ر املصالحألنه هو الذي يِدِّ  ؛تذهب

وعنده من احلكامء من  ،عنده من املستشارينهو و ،عتبارات أخرىربام َل ،ندخل فيها َلأو ،نشارك

كل ما سمع  ،فليست لكل أحد ،ر بالِبول أو بالرفضوبعدها يِرِّ  ،يف مثل هذه الِضايا يستشريهم

 .ويل األمرن إذب ما جيوز أن ختر  إَل ،حتى ولو قالواهلل الشيخ الفالين يِول جهاد،  :يف بلد قال

لو كان اِلهاد بدون  ،ه يف اِلهادنذأيستيريد  -صىل اهلل عليه وسلم-الشاب الذي جاء إىل النبي 

صىل اهلل - لكن النبي ،كان راح جيهاد وانتهى ؟-صىل اهلل عليه وسلم- ليش جيي الشاب للنبي ،نإذ

بالرب واإلحسان  يعني «َفِفيِهاَم َفَجاِهدْ  :َقاَل ارجع ،َنَعمْ  :َقاَل  ؟َأَحيٌّ َوالَِداكَ » :سأله -ميه وسلعل

 . إليهام

يف  -صىل اهلل عليه وسلم- النبي نذأستعبداهلل بن عمر ا، ذانحتى يف جهاد الدفع جيب اَلستئ

ومع  ،جهاد دفع ُأحد واألحزاب ،ُأحد جهاد دفعو، له أذنف يف ُأحد نذأستوا ،له نذأفلم ي بدر

 ابن عمر ما له داع   ذنأستكان ما ا ذانلو كان جهاد الدفع َل يلزم اَلستئ ذنأمر يستذلك جاء ابن عُ 

 .مبارشةيروح يِاتل  ،ذنأيست
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صىل - بيعيل بن أيب طالب الن نذأستا ،ملا خر  بعض املبارزين لعيل بن أيب طالب، يف األحزاب

 :قال ،يعني ما بأي أحد ،إنه عمرو بن ود :فِال ،ه يذهب يِاتلنذأستيف املبارزة، ا -اهلل عليه وسلم

جهاد الدفع َل حيتا  إىل كان لو  ،ثالثةالله يف  أذنو ،ثالث مرات نهذأستا ،ن كان عمرو بن ودوإ

 .-عاكم اهللر-فهموا هذا اف ،عيل بن أيب طالب؟ لذهب بنفسه ذنتأملاذا يس ،نذائاست

َل قدر -ن هامجك يف بيتك ملائل هذا دفع الصَّ  ،ائل الذي يتكلم عنه العلامءوهذا غري دفع الصَّ  

هنا لك أن تدفع بدون  ،اد أمر آخرهذا ع ،وينتهك عرضك ،أو يِتلك ،وأراد أن يأخذ مالك، -اهلل

هل ، حتل اخلفجي، واولذلك عندما هامجنا الطاغوت املجرم صدام ،ألن هذا خالص وصل ؛إذن

ألن  ؛ومع هذا نرى أنه جهاد دفع، كلنا ذهبنا للخفجي؟ َل فِط الِوات التي كلف هبا ويل األمر

ما خر  إَل الِوات  ،ومع ذلك ما خر  الشعب السعودي كله ،فنحن ندافعالرجل غزانا يف بلدنا، 

  .املشَتكة

 النبي ،ليس كل أحد ،منها أيًضا أداء الزكاة الذي يأخذ الزكاة ويوصلها ملستحِيها هو ويل األمر

 حابة قالقام فسأل الصَّ  ،ةجواحلافة وما هبم من الفِر ّص ى أهل الملا رأ -صىل اهلل عليه وسلم-

وجاء  ذهب إىل بيته الصحابة كلفِام  ،وكذا ،تصدق ،تصدق رجل بدينار ،تصدق رجل بدرهم

 -صىل اهلل عليه وسلم- وجه النبي حتى هتللَّ  ،من هذا الِبيل أو يشء ،أو مال ،إما طعام بيشء

  .عندما وضعوها بني يديه
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وهذا  ،بنفسه -صىل اهلل عليه وسلم- الرسول ،من الذي قام بطلب التربعات؟ من؟ اإلمام إًذا

ت نازلة لبعض بلدان إذا حصل -حفظه اهلل- ولذلك نجد خادم احلرمني ،ه البالداملعمول يف هذ

واإلعالن من الصباح  ،مارات يف مجيع املناطقاألويفتح ، املسلمني يطلب من املواطنني التربعات

 ،واَلت أو بالتسليم مبارشةوسواًء باحل ،وهم حيثون الناس عىل التربعات العينية واملادية ،إىل املساء

التربعات ملا خر  بعض الدعاة ُيطالبون ب ،من الذي أمر؟ ويل األمر؛ ولذلك عندنا قبل كم سنة

 ،وكتبوا عليهم تعهدات هذا مو بشغلكم ،مارات املناطقأاستدعتهم ولسوريا منعهم ويل األمر، 

 ويل األمر يِولون مكأهن ،هذا َغل ويل األمر؛ ألهنم يشككون يف ويل األمر ،وليس من ختصصكم

ثم أين هذه ! إذا مل نثق بويل األمر نثق بمن أجل؟ نثق بكم أنتم؟ !سبحان اهلل ،نحن ثِة ،ما هو بثِة

فت   !أين رصفت؟ ،املاليني التي قد ُأخذت ورُصِ

ما  وأنتم قد تكفلتم بإعطائهم، وما زلنا نرى بعض املخيامت وبعض الالجئني ُيعانون من الفِر

 .أن ُتضبط هذه الِضية بويل األمر فيجب، أو مل يصل يشء، رير اليسذوصلهم يشء من هذا إَل الن

منهم من أخذ هذه ، وأنا من واقع جتربة وقفت عىل حواَلت تربع أثناء عميل يف ِلان املناصحة

 ،التربعات ورصفها يف أمور َخصية، بل بعضهم أخذ تربعات من هنا لبعض األعامل اخلريية هنا

طيب ليش : قلت! اليل هنا ما هم ُمتاجني: ملاذا؟ قال: قلنا لهفعندما  ،وأرسلها للعراق وسوريا

  !؟ُمتاجني ليش تطلب ا همإذا م! تطلب تربعات؟



24 
 

ثم يرسلها إىل اخلار ، وهم ِقلة يعني تزل  فهو يطلب للعمل الداخيل لألعامل اخلريية الداخلية

كام قال  املال فتنة ،ضالءيا ف ،ويا إخوة ،واملال فتنة يا َباب ،هذا موجودأقول هبم الِدم، لكن 

ة   لُِكلِّ » :-صىل اهلل عليه وسلم- النبي تِي َوفِْتنَةُ  فِْتنَةً  ُأمَّ وصححه  ،رواه السيوطي يف اِلامع «امْلَاُل  ُأمَّ

ة   لُِكلِّ » األلباين تِي َوفِْتنَةُ  فِْتنَةً  ُأمَّ يف  ثم ملا جيد املاليني ،قد يدخل اإلنسان يف هذه التربعات «امْلَاُل  ُأمَّ

 ،وهذا تبع كذا ،وهذا تبع كذا ،واحلمد هلل ،هذا مسموح ،والعاملني عليها :يديه يأتيه الشيطان يِول

أو  ،ئةامخسة يف امل ،وخصوًصا عندما يعطون من جيمع التربعات نسبة معينة ،فيفتح باب خطري

اتركوها وُتَتك لويل هذه  -عافانا اهلل وإياكم-هذه فتنة ئة من حصاده الذي جيمعه، اعرشة يف امل

 ،أو من ُينيبه، ويل األمر جعل حسابات يف البنوك ،الصدقات والزكوات لويل األمر يِوم هبا ،األمر

هذا حساب اِلمعية الفالنية، وهذا حساب الرابطة الفالنية، وهذا حساب مثاًل الِائمني عىل مثاًل 

لكن البعض  ،-إن َاء اهلل-به الذمة هذا تربأ  أو كذا، اذهب للبنك وادفع واحلساب ،كارثة معينة

ويف  ،ك يف الدولة ويف أنظمتهايل أهنم يوصلوهنا؟ يعني كأنه يشكِّ ن يش اليل يضميِول وإ

 .أنا الثِة فِط أعطوين أموالكم ،أنا :وكأنه يِول ،مؤسساهتا

َخص أن يأيت ليس لكل  ،من ُينيبه أو ،تغيري املنكر، تغيري املنكر هذا لويل األمر فِط :منها أيًضا  

قد تِع يف  حيتا  إىل قوة ،فينهى الناس عن املنكر بيدِه، وُيغريه بيدِه؛ ألن هذا حيتا  إىل سلطة

أو  ،ربام تتعرض للِتل أو يشء من هذا الِبيل ،أو جمرمني ،أو فجار ،اقمصادمة مواجهة مع الُفسَّ 

زها حتى يِطع املنكر تعز وجيعل معها قوةالذي يِررها  بد من ويل األمرتتعرض لألذى، فهذه َل
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 ُمنَْكًرا ِمنُْكمْ  َرَأى َمنْ » :جعل إنكار املنكر ثالث درجات -صىل اهلل عليه وسلم- هذا، والنبي

هُ  ْ ْ  َفإِنْ  ،بَِيِدهِ  َفْلُيَغريِّ ْ  َفإِنْ  ،َفبِلَِسانِهِ  َيْسَتطِعْ  مَل ْلبِهِ  َيْسَتطِعْ  مَل َِ ياَمنِ  َأْضَعُف  َوَذلَِك  ،َفبِ رواه مسلم يف كام  «اإْلِ

 .إًذا هذه من األمور املتعلِة بويل األمر ،من حديث أيب سعيد اخلدري ،صحيحه

 كأهنم وكأن ما يف ُماكم ،ِلان حِوق ا؛بعض الناس ُيِيمون ِلانً  ،جانإقامة اللِّ  :أيًضا منها  

يِولون أهنم أو قضايا املترضرين من ظلم أو من يشء، وك ،يتبنون الدفاع عن قضايا املظلومني

ويل ن إذجان َل جيوز، َل جيوز إَل بنحن ِلان نأخذ لكم حِكم، فإقامة اللِّ  ،املحاكم هذه ما تنفع

 .األمر

، إعالن دخول َهر رمضان والعيد، من الذي ُيعلن دخول َهر رمضان؟ ويل األمر :منها أيًضا  

يِررون، ويثبتون وب للمحكمة يذهما يستطيع، ؟الناس جُيرباهلالل، يستطيع أن هل لو رأى أحد 

 هبذا، نذيعطيهم اإلالذي ا إىل خادم احلرمني، هنويرفعو جملس الِضاء األعىل ويرفعوهنا إىل َهادته

هدانا -ئمة فبعض األ ،الة أن رمضان دخل الليلةنترشت رسفليست املسالة فوىض، قبل سنوات ا

ثبت دخول رمضان،  ما  من َعبانوبكرة لسة الثالثني يحاوامعة الَتاِلب م يصيلقا -اهلل وإياهم

مرة  ملثل هذا تعاميم لعدم العودهلم  وأرسلت ،هداتوكتبت عليهم تعالوزارة، ولذلك استدعتهم 

نت يف الَتاويح وأ اويح،طول يصيل الَت يصدق جتي رسالة عىل بعض األئمة ماأخرى فانتبه، 

!كالم؟ال ما هذاَعبان   

 هتا عند الِايض،اثبوإ هو الذي يِرر بعد َهادة الشهود ،اويل اَلمر حيسمهَلبد تكون لفهذه  

التي فيها  يف البلدان األخرىتشوفون لذلك و ،كذلك خرو  رمضان، ودخول العيد، وهكذا
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روم ىت  خن حن جن مم خم حمٱيتٱ :أحزاب كثرية تلِى  يعلن، حزب يعلن وحزب ما، ٢٣: ال

 البالد حيسم لكن احلمد هلل احلاكم يف مثل هذه واحد،وهم يف بلد  صايمني هؤَلءو نمعيدي هؤَلء

  .الِضية

إذا أمر هبا ويل األمر الِول الراجح   :فيها خالف، وقالوااملسألة :الغائبعلى صالة الكذلك 

 ،ترجع لويل األمر هذه فالن، نحن نصيل صالة الغائب عىل يِول َخص يِررخالص، ما يأيت و

 .صليناصىلَّ عليه فإذا رأى أن يُ 

صالة الغائب يف مجيع  ؛صالةالأمر امللك عبداهلل ب -رمحه اهلل-ولذلك أذكر ملا مات امللك فهد  

ا بصالة الغائب يف مجيع أمر امللك سلامن أيًض  كذلك ملا مات امللك عبداهلل،و ،مساجد اململكة

 ر يف مثل هذهتظه !سبحان اهلل، يةخوان أن بعض الناس عنده حساسإواملؤسف يا  مساجد اململكة،

نعوذ  ،صاحبكمصلوا عىل  :قال ،ملا تويف امللك فهد ترك املسجد، وخر  ااملواطن، أنا أذكر إمامً 

 !.باهلل

ز اأو جو ،صحة الصالة ليست مسألة هل يرىهو  ،يظهر لك فعاًل عِيدته  ،حتصل وهذه 

 .-وإياكماهلل  فانااع- كفر احلاكم هو يرى هو أبعد من هذا، َل من عدمه، الصالة

رمحه - الشيخ عبدالعزيز بن بازسامحة  ئلُس  الدعاء لويل األمر، ؛ا من لوازم البيعة الدعاءأيًض 

من " :-رمحه اهلل- فأجاب ؟من لوازم البيعة الدعاء لويل األمر يعنيالبيعة  هل من مِتىض :-اهلل

رمحه -الشيخ  َلحظ كيف "ومن النصح الدعاء له بالتوفيقَ،مقتض ى البيعة النصح لولي ألامر

ومن النصح الدعاء له َ،من مقتض ى البيعة النصح لولي ألامر": قال ربطها بالنصيحة، -اهلل
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ا ئل أيًض ُس ، -رمحه اهلل- كالمه انتهى "النية، والعمل، وصالح البطانةصالح َووالهداية، َ،بالتوفيق

 ؟حكمه طيب ومن يمتنع عن الدعاء لويل األمر ما :قال ،آخر هذا سؤاًَل بعد 

َ"الدعاء لولي ألامر من أعظم القربات وأفضل الطاعاتَ-هذا من الجهل-َهذا من جهله" :قال 

الدعاء َهذا من جهله،": قال عن الدعاء لويل األمر، أجاب حكم من يمتنعما ملا ُسئل  ،-ه اهللرمح-

-كالمه  انتهى "، ومن النصيحة هلل، ولعبادهأفضل الطاعاتمن من أعظم القربات َوَلولي ألامر

 .-رمحه اهلل

َل يف  لسنة، أهل البدع ما يدعون للحاكمفرق بني أهل البدع وأهل ا :خوةإيا  ميزة وهنا ترى 

يف و يدعون لويل األمر، ائاًم بينام أهل السنة د من هذا الِبيل،يشء  وَل وَل يف دروسهم، ،ُمارضاهتم

علم افَ،رأيت الرجل يدعو للسلطانإذا " :يف رشح السنة -رمحه اهلل-يِول الربهباري ، كل خطوة

َ -إن شاء هللا-أنه صاحب سنة 
ً

 "اعلم أنه صاحب هوَىالسلطان ف يدعو على وإذا رأيت رجال

 .متيزهم عن أهل البدعة، فأصبحت ميزة بني أهل السنة

 واهلل يا إخوان ما أذكر أين سمعت -يف الفردوس األعىل وجعله اهلل رمحه-الشيخ ابن باز  

إَل  ينتهي منه اما أذكر ُمارضة وَل درًس  ،وأنتم يمكن أن تتأكدوا من هذا باَلستِراء ،ُمارضة له

ح ووَلة هذه البالد خاصة بالصالح واملعافاة، وصال ،أمور املسلمني عامةوهو يدعو لوَلة 

من و ُمارضة إَل أما يكاد ُلو درس  إىل آخره، ،و، و ،صلح قادهتميووأن يوفِهم،  ،البطانة

ولذلك ارجعوا  -رمحه اهلل-يعني ما ُلو من الدعاء لوَلة األمور، ونعتربه إماًما يف السنة  ،الدعاء
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هل جتدون دعاء لويل  ،ابحثوا يف آخرها ،همتطارجعوا إىل أرش ،أرَيف بعض الدعاةاآلن إىل 

 اليومعرشين سنة إىل رَيفهم من ثوا أابح ،هذا ما جتدوهنا ؟لسمع والطاعةل؟ أو دعوة الناس األمر

 :ولذلك أنا أقول ،ما تلِوهنا يف تغريداهتم هم، واليوم ابحثوا عنها يف تغريداهتمتطيف أرش ونما جتد

كان من  اأو أيً  ،سَتاحةأو جلسائك يف اَل ،سواء يف التويَت ،إذا أردت أن تعرف املتابعني لك

سيظهر لك و ،اطرح أحاديث السمع والطاعة سيظهر لك من أهل السنة من يوافِك ،صحاباأل

لت تغريدة فيها نزَّ  :يِول خوةرك، وهذا قد أخربين به أحد اإلمن ُالفك، إن مل أقل من يكفِّ 

 :وبعضهم يِول ،رينأحاديث السمع والطاعة، جاءتني الردود عىل اخلاص من بعضهم من يكفِّ 

  !، عجيب سبحان اهللاواهلل كنا نظن فيك خريً 

ولذلك إذا طرحت أحاديث السمع  ؟والطاعة ما فيه خرييعني الذي يدعو لويل األمر بالسمع 

ترى أعينهم تدور  ،يف بعض التغريدات يف بعض اَلسَتاحات أو وأ ،والطاعة يف بعض املجالس

  ؟يش فيكغشى عليه من املوت، يا فالن إكالذي يُ 

عميل  ،أنت مداهن، عميل، مباحث، جامي ،ويشريون إليك باألصابع ،نكويلمزويتهمونك، 

  !سبحان اهلل،مع الدولة  ،للدولة

 ،حيذركم من آخر اَخًص سمعتم أو  ،ولذلك يا إخواين إذا قال لكم َخص ،نعم أنا مع الدولة

لكن أنت  ،مع الدولةهو نعم  :وقول ،اقلب عليه السؤال ،تراه مع الدولة ،نتبه من فالنا :ويِول

 ةنعم أنا يف رقبتي بيع ؟أجل ملن ةأنت يف رقبتك بيع :لق ،اقلب عليه السؤال ؟جلمع أي دولة أ



29 
 

عة لكن أنت يف رقبتك بيدولة اإلسالم والتوحيد والسنة، وهي  ،مع الدولة اوأن ،خلادم احلرمني

  ؟ملن

ع الدولة هتمة كأن الدولة يف أصبحت ممع الدولة،  فالن: من يِولفهذا مؤرش خطري أن يأتينا 

، فالذي يطعن -وهلل احلمد-دولة التوحيد والسنة  تنا، َل يا أخي نحن مع دولنحن يف واد  و واد  

خوان إ؟ واهلل يا رىض عنير الدولة ألجل أن تأن أكفِّ  ؟ماذا تريد ويعترب مع الدولة هتمة يعني

َارات هذه خطرية يمكن نسمعها اآلن يف حال الرخاء من بعض الناس، فام بالكم لو صارت اإل

ا مع نَّ أنحن نفتخر  !أعوذ باهلل  ؟تصبح كلمة مع الدولة هتمة ؟ماذا سيفعل هذا -َل قدر اهلل-فتنة 

دولًة هذه الدولة، واهلل كل إنسان يفتخر أن يكون مع مجاعة املسلمني مع هذه الدولة، ما رأينا 

يف َامل  -وهلل احلمد-نرشت التوحيد والسنة مثل هذه الدولة، وقامت عىل أكتافها اخلري الكثري 

وغرهبا، دعوة الشيخ ُممد بن عبد الوهاب يف كل قارة من الِارات  األرض وجنوهبا ورشقها

 .-دوهلل احلم- ، هذه دعوة التوحيدهذه دعوة اخلري ،س دروًسادرَّ تُ 

 لوالة ألامر الدعاء لهم من النصيحة" :-حفظه اهلل-لفوزان أيًضا ويِول الشيخ صالح ا 

َهذا ليس من النصيحة، الواجبَلألمة، أما الذي يدعو عليهم ألن صالحهم صالٌحَ بالصالح؛

ىالدعاء لهم بالصالح والَا
َ
ى لهم في الخطب، وُيدع

َ
املجالس، ال تمدحهم بما لهم في  ستقامة، ُيدع

املطلوب أنك تدعو هلم بالصالح  ،ليس املطلوب أنك متدحهم، أو تثني عليهم "ليس فيهم

ي دعوة لو علمت أن ل" :قال -رمحه اهلل-ياض عولذلك يروى عن فضيل بن  ،واَلستِامة واهلداية

 "ألن صالح املسلمين بصالح السلطان" :-رمحه اهلل-وهذا من فِهه  "مستجابة لصرفتها للسلطان
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َ،وقد سمعنا أن بعض املتعاملين يقولون الدعاء لوالة ألامر من النفاق" :ثم قال ،إىل آخر ما قال

بعض َ:ويقوَلَ،لهم بالصالح والاستقامةأنت إنما تدعو َ:نقول لهَ،هذا يبرر ما هم عليه من الخطإ

إن النصيحة ألئمة َ:فنقول لهَ،وهذا لم يرد عن السلفَ،ن الدعاء لهم من املداهنةالناس إ

حتى َ،وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يدعون لوالة ألامرَ،املسلمين أعظمها الدعاء لهم بالصالح

وال ينكره إال َ،أمر معروف عند ألامة فهذاَ،وألاعيادَ،دعى لهم في خطب الجمعإنهم نصوا أنه يَُ

  .-حفظه اهلل-انتهى كالمه  "أو حقد أو من في قلبه غٌلََ،جاهل

 ؟ملاذا ،وعن اخللفاء الراَدين ،ولذلك اآلن نشاهد يف خطبة اِلمعة نَتىض عن أمهات املؤمنني 

الصحابة  ونَتىض عىل فنحن نَتىض نخالفهم ويطعنون فيهم ،يسبوهنم ،افضة يلعنوهنمألن الرَّ 

 ،ودعوا عليهم روا احلكام ولعنوهمفكذلك اخلوار  ملا كفَّ  ،وأمهات املؤمنني ،واخللفاء الراَدين

 ،ُمالفة أهل البدعة ،فمخالفة أهل الباطل ،هلم بالصالح واملعافاة ندعو نحن نخالفهم يف اخلطبة

  .مطلوب هذا أمرٌ 

يِول ، هذا أمر منهي عنه ،وغيبتهم فيهمالنهي عن سب األمراء والطعن  أيًضا من لوازم البيعة

عد عثمان، أو ال أعين على دم خليفة أبًدا بَ،وهللا ال أعين على دم أحد" :عبداهلل بن عكيم اِلهني

ََ:قال؟ أو أعنت على دم عثمانَ،معبد ويحك يا أبا :قيل له
ً
 "على دمه رنت أعد ذرر مساوئه إعانة

َ هساوئرنت أعد ذرر م": يِول َوف الفِه
ً
واليوم بعض الناس َل حيلو له إَل أن  ،"على دمه إعانة

والوزير  ،ليس له هم يف كل جملس إَل الوزارة الفالنية فيها كذا واملعائب ،يتكلم يف مثالب الدولة

والدائرة  ،والطريق الفالين فيه كذا ،واملؤسسة الفالنية كذا ،واللجان الفالنية سوت كذا ،فعل كذا
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يعني ما ختر  من جملسه إَل وقد امتأل قلبك حِدا وبغًضا عىل  ،واملدير الفالين كذا ،الفالنية كذا

من الغش لويل  -والعياذ باهلل-ا أبًدا وهذا فال ترى خريً  ولنيئوعىل مجيع املس ،وحكامها الدولة

 َفال ُسْلَطان   لِِذي َينَْصَح  َأنْ  َأَرادَ  َمنْ » :-عليه الصالة والسالم-قال  ألن إذا عندك نصيحة كام ؛األمر

ِذي َأدَّى َقدْ  َكانَ  َوإَِل ،َفَذاكَ  ِمنْهُ  َقبَِل  َفإِنْ  ،بِهِ  َفَيْخُلو بَِيِدهِ  َيْأُخذُ  َوَلكِنْ  ،َعالنَِيةً  ُيْبِدهِ  هذا  «َعَلْيهِ  الَّ

أما  ،بمن يوصل له النصيحة باملراسلة ،املطلوب يف حِك إذا أردت تنصح ويل األمر فيام بينك وبينه

ويف  ،واِللسات اخلاصة ،ويف اَلسَتاحات ،ويف اللِاءات ،أو يف اَلجتامعات ،ر يف املنابرتشهِّ أن 

أتباعه يف  ،بعض املشاهري اآلن ربام أتباعه باملاليني ،اآلن يعني كام يفعل بعض املشاهري غريداتالتَّ 

 ،مثاًل  تعطل فيها املصعد ،الوزارة الفالنية فيها العطل الفالين :ثم يأيت يغرد يِول ،تويَت باملاليني

يروحون للوزير الفالين  ؟يعني يعني َو يسوون ،طيب ماذا تريد من عرشة مليون خلفك

  ،!؟ما دورهم وما َأهنم فيها ؟،ملاذا خترب الناس هبذا ،!؟وَل كيف ،ويتفامهون معه

 إن ،ليست لك واألمور هذه ،ما دخلك يف أمور الصيانة ثم أنت ختصصك ربام عِيدة أو سنة

 هذا بالعكس أما تروح تشهر به ،يِبل منك وأخربه ن نصيحة فاذهب ملدير تلك الدائرةعندك م

 .فليست هذه طريِة مناصحة أبًدا ،وَل يِبل ثمجيعله ربام تأخذه العزة باإل

أو لو أتيت عثامن  ،كلمتأَل  :ملا قيل له -ريض اهلل عنه-ولذلك اسمع ماذا يِول أسامة بن زيد  

 ،يعني تريدون كل ما كلمته أسمعكم "إنكم لترون أني ال أكلمه إال أسمعكم" :قال ،فكلمته
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ريض اهلل -انتهى كالمه  "ال أرون أول من فتحهَ،إني أكلمه في السر دون أن أفتح باًبا" ،وأخربكم

 .-عنه

يعني ماذا تريد من  ؟اليوم بعض الشباب يِول ليش العلامء ما يناصحون ،فهذه هي الطريِة 

من  ،هلل ناصحنا ويل األمر أبرشك احلمد :يِولك ؟علشان يرضونك تِرير أهنم ناصحوه العلامء

ليش ما  أنت إيل توجههم ؟أنت الذي تديرهم ؟يعني أصبحت أنت الذي تِود العلامء ؟أنت

 ؟ليش ما يتكلمون ؟ ليش ما يذهبون؟ليش ما يفعلون ؟يناصحون

 أظنه بعنوان -وهلل احلمد- هذا يف رشيط جتدونه يف النت -رمحه اهلل- بن عثيمنيالشيخ ا

صحون احلكام يف بعض املنكرات اليش يا َيخ ما تن :ئل هذا السؤالُس  ،«نصيحة للشباب»

 وكذا؟ 

 : ولكن إن أخربناكم سيحصل يف ذلك مفسدتان ،واهلل إننا نناصح ،واهلل يا أوَلدي :قال

  .أصبح للجامهري ،ما عاد هلل يصبح عملنا ،أن هذا قدح يف اإلخالص :املفسدة األوىل 

والناس إذا علموا أن  ،يعني قلوب العامة ،الصدور إذا مل يِبل لنا احلكام أنه يوغر :واألمر الثاني

 .وَحن ،لعامةهذا فيه إيغار صدور ل ِبل كالمهمومل يُ  العلامء ناصحوا

 .إيغار للصدور إذا مل يِبل كالمنا :وثانًيا ،أوًَل هذا قدح يف اإلخالص :فيه مفسدتان فيِول 

إن -نحن نحسبهم  ،أن يأتيك العلامء وُربونك بامذا فعلوا فام يف داع   ،فانظر كالم هذا اإلمام

هذا ليس بيدهم،  ،وكون يِبل منهم أو َل يِبل ،ُمل الثِة أهنم يناصحونأهنم  -َاء اهلل حسيبهم
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ورى ىت ميزي ري ٰى ين ٱيتٱ: -سبحانه وتعاىل- وإنام إىل اهلل ش ليس عليهم إَل  هم أنبياءواألنبياء ،  ٨٤: ال

بل يأيت بعض األنبياء  هؤَلء يصريون أحسن من األنبياء؟ ويِبل كالمهم؟ أنبياءكل يعني  ،البالغ

 ،وبعضهم معه الرجالن ،ويأيت بعضهم ومعه الرجل ،ما قبل منه أحد ،يوم الِيامة ليس معه أحد

ولذلك احلديث الذي ذكرناه  ،َل يلزم ،َل يلزم أو بل كالمكقُ  غ هذه النصيحةفاملِصود أنك تبلِّ 

َمْن َأَراَد » :قال -صىل اهلل عليه وسلم- أن النبي -اهلل عنه ريض-م عياض بن غن قبل قليل حديث

هذه نعمة  «َفإِْن َقبَِل ِمنُْه َفَذاكَ  ،بِهِ  ْن َيْأُخُذ بَِيِدِه َفَيْخُلوَوَلكِ  ،َأْن َينَْصَح لِِذي ُسْلَطان  َفال ُيْبِدِه َعالنَِيةً 

ِذي َعَلْيهِ »حتامل الثاين اَل ،احلمد هلل  ،يعني إذا مل يِبل فِد أديت الذي عليك «َوإَِل َكاَن َقْد َأدَّى الَّ

 .هذا املطلوب النصيحة فِط

التي امعية هل حيق للطالب توقيع بعض اإليضاحات اِل :ئلُس  -حفظه اهلل- الشيخ صالح الفوزان

 تتناول بعض املنكرات؟

وإىل أويل  ،األمور العامة يرجع فيها إىل العلامء :يِول ،تعرفون بعض األحيان يوقعون توقيعات 

 ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث يتٱ: -تعاىل–ستدل بِوله ثم ا ،األمر

نساء ىت ٰىين ىن نن من زن رن  مم فاألمور العامة التي هتم األمة هلا  :قال ،٣٨: ال

 وَلةمن العلامء و رجع فيها إىل أهل احلل والعِدوإنام يُ  ،هذه َل يدخل فيها األفراد مستِبليةمآَلت 

هذه  ،وليس كل واحد يفتي العامة إَل اِلهة املختصة بالفتوى، ىوَل يصدر البيانات والفتاو ،األمر

  .وَل تصلحفوىض 
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لبيانات التي يصدرها البعض ا" :يِول -حفظه اهلل- امحة املفتي عبد العزيز آل الشيخوأيًضا س

ََ،على مواقع إلانترنت ويبثونها عبر الشبكة
 
أو ما إلى َ،حات أو مطالبعون عليها وتشمل مناصويوق 

 .نتهى كالمها "نصيحةَوال بيانات َ،فضيحةَوبأنها بيانات َ،ذلك

 ،فون بعض األحيان يوقع كذا َخص بياناتوتش ،ضد البيانات ،علامؤنا ضد هذه الِضية حتى

بل َل جتد فيهم  ،وهم ليسوا كذلك ،أول يشء حطوا أنفسهم علامء ،بيان من كذا عامل :ويِولون

وينرشوهنا يف  ،ويوقعون هذه البيانات ،وإنام هم جيعلون من أنفسهم علامء ،-وهلل احلمد- اعاملً 

أنتم أهيا وبِي دوركم  ويبينون أننا قد برئت ذمتنا هلذا اإلنكار ،إليغار الصدور َبكة املعلومات

  .وراءها ما وراءها ومغاز   هذه إَارات خطرية ،اِلامهري

وبيعة مجاعة  ،مثل بيعة مجاعة اإلخوان ،ة التي ذكرناها لكم يف بداية احلديثأما البيعات البدعيَّ 

فمثاًل الزرقاوي بايع  ،وداعش ،َصةوجبهة النُّ  ،بيعة اخلوار  مثل الِاعدة ،وبيعة اخلوار  ،التبليغ

 ،أبا بكر البغدادي وداعش بايعت ،َصة للِاعدة أيمن الظواهريوبيعة جبهة النُّ  ،بن َلدنأسامة 

بل هي ما  ،وليست من اإلسالم يف يشء ليس عليها نور السنة ،كل هذه بيعات باطلة ،وهكذا

 .-والعياذ باهلل -ُالف الدين 

 .وأجيب عىل بعض األسئلة التي وردت ،أكتفي هبذا الِدر
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 : األسئلة

 : السؤال

  ثر من سؤال بنفس املوضوع تقريًباورد أك
مد هلل ما فيها اجلماعات أو ذكر األشخاص، ويقول بالدنا احل ما هي الفائدة من ذكر: لناسيقول بعض ا

 أحزاب وال مجاعات؟

   :اجلواب

إما أنه من الذي قال لك بالدنا ما فيها أحزاب وَل مجاعات؟ أين تعيش أنت؟ هذا فعاًل يعني 

احلمد  يمكن قبل ثالثني أربعني سنة نعم نعم أنا معك ،أو أنه يتجاهل، والواقع يشهد ،جيهل الواقع

ُممد بن  الشيخ ىل طريِة السلف الصالح، وعىل دعوةكلنا ع احلمد هلل ،كانت عندنا مجاعاتهلل ما 

ما عندنا مجاعات، لكن ملا  إلخ،.. و.. وابن إبراهيم و ،وأئمتنا ابن باز وابن عثيمني ،عبد الوهاب

واهلل  :ل يلوتِ ونا، فرقوا البيت الواحد، َل تأِت دخلت علينا مجاعة التبليغ، ومجاعة اإلخوان، وفرق

بل عندنا، وأكرب دليل أننا إذا حذرنا من هذه اِلامعات يغضب، ليش تغضب طيب؟ ! ما عندنا

 !يف األفكار؟بينكم توافق  !بينكم صلة؟ !بينكم رحم؟
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َ" :-رمحه اهلل- ولذلك ملا قيل َلبن أيب عياشَل يوجد علة إَل هذا،   َقالني؟ َمْن الس  :َ ني الس 

ررت عنده أهل ألاهواء لم يغضب لش يء
ُ
بالتحذير ما و ،يعني إذا ُذكر أهل البدع بالذم "الذي إذا ذ

 ! ني، أما الذي يغضبهذا السُّ  يغضب هلم بالعكس يفرح

جزاك اهلل  :َهادات مزورة، جتدنا نشكره نِولاحلني لو جاءنا َخص حيذرنا من طبيب معه 

 ،واهلل نعترب له ِمنَّة ،تغل؟ يف أي مستوصف حتى نْحذر منهنبهتنا عن هذا الطبيب، فني يش اخريً 

هذا الطبيب، يعبث  رجل، ليش؟ ألنه خطر عىل صحتناأن بنيَّ لنا حال هذا ال اجزاه اهلل خريً 

أليس األوىل أن نحذر منه؟ أم أن صحتنا  ،وعِيدتناا، أرواحنا، طيب كيف الذي يعبث بدينب

أصبحت أغىل من عِيدتنا؟ نشكر من حيذر من هذا الطبيب صاحب الشهادات املزورة، ونحّذر 

أهم  ا وعِيدتناندين اجزاه اهلل خريً  بالعكس جيب أن ُيشكر ،ع عىل من حيذرنا من أهل البدعونشنِّ 

 . أوىلو
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 : السؤال

 جب له اجلهاد؟ واملسجد األقصى، هل يمن يقول 

 : اجلواب

رمحه - بايناملسلمون اليوم ليس عندهم الِدرة، رشط الِدرة هذا مطلوب يف اِلهاد، ولذلك األل

 صىل اهلل عليه- النبي فعلمثل ما  عىل أهل فلسطني اهلجرة، يَتكوهنا أن يرى ،كان يرى اهلجرة -اهلل

؟ وهل الِدس -سلمصىل اهلل عليه و- ، فهل هم أفضل من الرسولوهاجر مكةترك  -وسلم

مع  لحيرى اهلجرة، والشيخ ابن باز يرى الصُّ  -رمحه اهلل- فكان األلباين ،أفضل من مكة؟ َل

البالد َنعوا عليه، قالوا كيف تبيع أرايض املسلمني؟  الدعاة هنا يف بعضع عليه ، ولذلك َنَّ اليهود

وصالح  ،ملا جاء املدينة ؟صالح اليهود وَل ما صاحلهم -صىل اهلل عليه وسلم- النبي !حان اهللسب

عىل اإلسالم أكثر من  حرص وَغرْية -ما َاء اهلل- ريش يف صلح احلديبية، يعني عندكمكفار ق

  !!الرسول؟
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 : السؤال

 عليها؟ ايات السود صار مشاعة، ما تعليقكحديث الر: يقول

 : اجلواب

 .أي حديث فيه الرايات السود فهو ضعيف َل يثبت -رمحه اهلل- األلباينمن  خذها فائدة

 

 : السؤال

 ؟وإيذاء، وتصٍد ،ما يواجهون من قتللو عرَّجت على قضية رجال األمن و: يقول

 : اجلواب

خري اِلزاء، فهم حصن حصني ودرع متني لنا، ولوَل اهلل ثم هم، عنا نِول نسأل اهلل أن جيزهيم 

ر اخلري والذكر، لوَل ونتذاك يف هذا املسجد يف أمن وأمانو يف هذا املجلس،أنا وأنتم واهلل ما جلسنا 

يف أن نخلفهم يف أهلهم، وأن نِيض حوائجهم، وأن ندعو هلم  عظيم فلهم حق علينا ،اهلل ثم هم

يف شفاء من أصيب منهم، وهم الل بداد، وأن يتِبل من ُقتل منهم َهيًدا، وأن يعجِّ بات، وبالسَّ بالثَّ 

نذهب إىل بيوتنا آمنني مطمئنني ننام، وهم يسهرون نحن احلِيِة عىل جبهة وعىل ثغر عظيم، 

 نسأل- املشكلة أن هناك من بعض املسلمنيفال نملك واهلل هلم إَل الدعاء،  ،ويواجهون ويكابدون

ألهنم يعتربوهنم من أعوان السالطني،  ا؛يكفروهنم، وأصدروا يف ذلك كتبً  -دينا وإياهماهلل أن هي
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العِل،  السلطان تريده أن يِعد هكذا بدون أعوان؟ بدون عيون؟ بدون قوات؟ هذا يفَتضه! نعم

أن حيفظهم يف أنفسهم ويف أرواحهم ويف أهليهم ويف  -سبحانه وتعاىل- والدين كذلك، فنسأل اهلل

 .هم، وأن جيزهيم عنا خري اِلزاءدمائ

 

 : السؤال

لسيد قطب، وتفسري الشََّعراوي، هل القرآن ظالل بالعلم فيما يتعلََّق  ما هي نصيحتكم لطالب: يقول
 يستفيد منها، أم أن األحوط عدم مطالعتها؟

 : اجلواب

ألهنا تعترب هذه من كتب البدع، وهي مليئة  ؛الواجب عدم مطالعتهابل  !األحوط نم

ة، وطالب  ،خطورة هذه الكتبمثل العلم وعامة الناس َل يعون  باملالحظات، واملخالفات العِديَّ

 :كتاب -حفظه اهلل-منها كتاب الشيخ ربيع  ،ردود و يف هذه كتب ويف ،الواجب أن حيذرواف

 ،ا ملن أراد أن يرجع إليههذا كتاب مجيل جدً  «ماصم ما يف كتب سيد قطب من الِواصالعو»

 «-عليه وسلمصىل اهلل -ت سيد قطب يف صحابة رسول اهلل طعونا» أظنوأيضا كتاب آخر 

الرجل ف ،ةة واألَعريَّ عراوي ميلء باملخالفات العِديَّ وكذلك تفسري الشَّ  ،ا يف األنبياء وملزهموأيًض 

 .عنده انحرافات يف عِيدته
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 : السؤال 

  ؟ا رد ملا يقومون به من قتل وظلمحبجة أنه هذلكفار التفجريات يف بالد ايقول ماحكم من يؤيد 

 : اجلواب

ب أصحابه ذِّ وعُ  ،واضطهد ،أوذي يف مكة -صىل اهلل عليه وسلم-النبي  ا،صحيحً  هذا ليس

وا»: وكان يمر عليهم ويِول ،وقتلوا  ،اخرجوا :ما قال «اِْلَنَّةُ  َمْوِعَدُكمُ  َفإِنَّ  ،َيارِس   آَل  َيا اْصرِبُ

ونحن يف حال  ،اأبدً  -يه وسلمصىل اهلل عل-ما كان يفعل هذا النبي  ،اغتالوا ،اقتلواتظاهروا، 

سبوعني األما حصل بفرنسا  ،مثل هذه الطريِةبصورة اإلسالم  ونحن نزيد تشويه ،ضعف

ويزيد تشويه الصورة ضد اإلسالم  ،هذه بالعكس يزيد اَلحتِان ضد املسلمني ،نياملاضي

بعض املساجد تعرضت للحرق واإليذاء  ،يذاءإلاملسلمني تعرضوا لبعض  ،واإليذاء ،واملسلمني

مثل هذه األفعال يتبنون   أو جمموعة أَخاص يِومون ،و َخصفكون فالن أ ،بعد هذه احلادثة

 ،إلسالم واملسلمنيل إليذاءمن اهذه ليست نَصة لإلسالم، بل واهلل هي  ،يريدون نَصة اإلسالم

وكل حياته  -الصالة والسالمعليه -وهذا درس من دروسه  -صىل اهلل عليه وسلم -النبي 

-نه يعرفهم مع أ ،ا يِتل أصحابهن ُممدً إيِال لئال  ة وهينافِني ملصلحة عظيمقتل املترك  ،دروس

صىل اهلل -تلهم النبي لكن مع ذلك ما ق ه،ويستحِون ،وأن قتلهم واجب -عليه الصالة والسالم
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-ينظر للنبي  شاهد من اخلار  ملاألن امل ؛ا ُيِتِّل أصحابهُممدً ن إُيِال لئال  بل قال -عليه وسلم

 مأهن ميظنه ،ما يدري أن هؤَلء منافِون ،وينظر هؤَلء حوله والنبي يِتلهم، -صىل اهلل عليه وسلم

 -صىل اهلل عليه وسلم-صورة النبي مل اإلعالمي بتشويه الكفار هذا الع فيستغل من أصحابه

 ؟كيف فعل هبم ،ملا أسلموا قتلهم -صىل اهلل عليه وسلم-ُممد  !انظر :فيِولونإلسالم، وتشويه ا

ِتل مثل ألنه ُشى إذا دخل أنه يُ  ؛لن يدخل أحد يف اإلسالم ؟هل تظنون بعد هذا سيسلم أحد

 ،عندنا مصلحة اإلسالم ،المي نظرة بعيدةنظر للبعد اإلع -صىل اهلل عليه وسلم-فالنبي  ،هذا

َل َك أن مع أن تركه فيه مفسدة،  فَتك قتل املنافق ،قضية قتل املنافقوسمعة اإلسالم أهم من 

فارتكب املفسدة  ،فسدة تشويه صورة اإلسالممفسدة صغرى بالنسبة مل الكنه ،فيها مفسدة

 ،-عليه الصالة والسالم-من سريته  هذا فِه جيب أن نتعلمهو ،الصغرى لدفع املفسدة الكربى

حلني من يريد أن يدخل يف اإلسالم سينظر ألفعال ا ،ه صورة اإلسالميشوِّ  هذا يأتيني هبذه األفعالف

 ،يف اإلسالم لن يفكر يف الدخول ،وتفجري وكذا وكذا ،إرهابكلها  ،هذه حياهتم يِولو املسلمني

وا إىل ئِل سالم واملسلمني باحلجة وبالدليل، ما استطاعوا،عىل اإل عداء عن الردَّ ذلك ملا عجز األلو

هذا  ،انظروا هذا اإلسالم :قالوا ،فإذا فعلوها ،حتى يفعلوا مثل هذه األفعال ،واستفزازهمإثارهتم 

حتى مهام فعل الكفار  هذه ليست سائغةف ،مثل هذه األفعالبفشوهوا صورة اإلسالم  ،هو اإلسالم

 .يف بلداهنمما حيصل ا ألن حيصل سوغً هذه ليست عمل مُ 
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وفق اهلل اِلميع  ،والثبات عليه، يرزقني وإياكم الفِه يف الديننسأل اهلل يف ختام هذا املجلس أن  

  .ملا حيب ويرىض

 .ورمحة اهلل وبركاته والسالم عليكم، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا ُممد

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 

 

   

 

 

 

 .جزاكم اهلل خرياو 

 

http://www.miraath.net/

