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 ِلُمَحاَضَرٍة َتْسِجيًلا َلكُْم ُيَقدَِّم َأْن اْلأنبياِء ِمرَياُث َمْوِقُع ُيَسرُّ

 : ِبُعْنَواٍن

 

 

  

 وثالثني َأْرَبَعٍة َعاِم َرَجب َشْهِر ِمْن َواْلَعْشَرْيِن اْلَخاِمِس الثُّاَلَثاِء َيْوم

 ِبَمِديَنِة ِباْلَبَلِد يزالعز َعْبد اْلَمِلك َجاِمِع ِفي ،ِهْجِريَّة َوألف وأربعمائة

  .ُجدة

 . اْلَجِميَع ِبَها َيْنَفَع َأْن - َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنه - اهلَل َنْسَأَل
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 ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،احلمد هلل إن  

 ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن  

د   وأشهد أن   ،ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له   .ه ورسولها عبدحمم 

: آل عمران] ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ 

٢٠١]  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 [٢: النساء] ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ         ٺ

ے   ے  ۓ  ۓ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ 

 [٠٢ – ٠٠: األحزاب] ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ    ڭڭ    ڭ

  :ا بعدأم  

دوخري اهلدي هدي  ،كالم اهلل مأصدق الكال فإن    ،وسل ماهلل عليه  صّل  - حمم 

، الن اربدعة ضاللة وكل ضاللة يف  حمدثة بدعة وكل   وكل   ،ورش األمور حمدثاهتا

الم  -أحبتي يف اهلل   -الن بيقبل بعثة  الن اسكان  -عليكم ورمحة اهلل وبركاته  الس 

يعيشون يف جاهليٍة جهالء، ويف ضاللٍة عمياء، وأعظم تلكم  -وسل ماهلل عليه  صّل  
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 -كانوا يرصفون العبادة لغري اهلل ،اللة التي كانوا فيهاوأشد تلكم الض   ،اجلاهلية

 عليه -نبي ه -وعال جل   -فبعث اهلل -الهيف ع   جل   -يرشكون باهلل واكان -وعال جل  

الة  الم والص  والعمل الصالح،  ،افعبعثه  بالعلم الن   ،ودين احلق   ،بعثه باهلدى -الس 

ا، فأخرج اهلل ا ونذير  ور، من الظ لامت إىل الن   الن اسبه  -وعال جل   -بعثه داعي ا ومبرش 

  .اهلدىاللة إىل ، ومن الض  شادومن الغيِّ إىل الر  

، وأعين ا  -جل  وعز  - فتح اهلل لفا، وآذان ا كانت صاما عّل يديه قلوب ا كانت غ 

ميا، دخل  ا الن اسكانت ع    .يف دين اهلل أفواج 

وكان من أعظم  ،ما عليه أهل اجلاهلية -وسل ماهلل عليه  صّل   -نبي ناخالف 

وتلكم القضية  ،ذلكم األصل العظيم ،لال  ة واجلعز  ال لربِّ  الت وحيدذلك إقامة 

تبارك  -ناكام قال رب   -وعال جل   -ناها خلقنا رب  جلالكبرية، تلكم املسألة التي من أ

  .[٦٥: الذاريات]  ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  :-وتعاىل

ينإخالص  اله جل   -هلل الدِّ اهلل عليه  صّل   -الن بي  هو أول ما دعا إليه  -يف ع 

ثم تبِع ذلك مسائل  -وسل ماهلل عليه  صّل   -الن بي  وهو أعظم ما دعا إليه  -وسل م
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عوة  يف -وسل ماهلل عليه  صّل   -نبي نا مقا ،ِعظام من ، يهافإىل خمالفة أهل اجلاهلية الد 

ق وكانوا عّل تفر  ، الط اعةمع وأهل اجلاهلية كانوا ال يرون الس   ذلكم أحبتي أن  

  .ورذالة يرونه مهانة   الط اعةمع ووالس   االجتامع أن   ويرون، وترشذم

الة  ـ عليه نبي ناهذا أحبتي جاء  جلوأل الم  والص  ذلك فأمر  ـ بضد  الس 

ـ ة اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ وبمن  وعال جل  ف بفضل اهلل ـ أل   ، قفر  وهنى عن الت   باالجتامع

 ـ عليه نبي ناف بينهم فأل  ، واحد جل  كانت ال جتتمع عّل قلب ر ف بني قلوٍب أل  

الة  الم  والص  وعال ـ هبذا  جل  ه ـ تبارك وتعاىل ـ فأكرمه اهلل ـ ـ بام أوحاه إليه رب   الس 

  .ـ خري قيام وسل ماهلل عليه  صّل  ـ  الن بي  األمر العظيم الذي قام به 

وكانوا ال جيتمعون حتت  ،قفأهل اجلاهلية أحبتي كانوا يعيشون حالة تفر  

 كانوا يروهنا مهانة   ،قبل قليل ناكام ذكر الط اعةمع ووكانوا يرون الس  ، الية واحدةوِ 

الة  ـ عليه نبي نافجاء ، ورذالة   الم  والص  وعال ـ  جل  نا ـ رب   ـ هبذا اخلري كام ذكرالس 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ            ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ : يقول

 .[٢٠١: آل عمران] ژڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  
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وكذلك  ،الت وحيدخمالفة أهل اجلاهلية يف مسألة أعني وهذا األمر أحبتي  

ـ أمر اهلل ـ تبارك وتعاىل  هعّل من وال   االجتامعخمالفة أهل اجلاهلية يف مسألة 

وال يقوم  ،تالثة من أعظم املهام  هذه األمور الث   ،صيحةوكذلك القيام بالن   ،املسلمني

ـ يف حديث واحد  وسل ماهلل عليه  صّل  ـ  الن بي  ا ههذا مجع جلإال هبا وأل الن اسأمر 

 حيح ـ عليهج عند مسلم يف الص  كام يف حديث أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ املخر  

الة  الم  والص  ْم  إِن  اهلل َ َعز  )): ـ  الس  ا َريِضَ َلك  ْم َثاَلث  ا َوَكِرَه لَك  ْم َثاَلث  َوَجل  َريِضَ َلك 

وا بِِه َشْيئ ا َوَأْن تَ  ك  وه  َواَل ت رْشِ ه  اهللَأْن َتْعب د  َْن َوال 
وا ملِ ْم َوأَ  نَْصح  وا بَِحبِْل َأْمَرك  ْن َتْعَتِصم 

ْم قِيَل  اهللِ وا َوَكِرَه َلك  ق  ا َواَل َتَفر  َؤاِل َوإَِضاَعَة املَْالِ مَجِيع   (( َوَقاَل َوَكْثَرَة الس 

أحبتي إال بسبب اإلخالل ، الن اسالثة ما حصل اخللل عند هذه املسائل الث  

عوة  هذا إمام هذه جلوأل ،هبا دة اإلمام ة يف هذه اجلزيرة العربي  جديدي  الت  الد  بن  حمم 

ة مسالة املباركة املوسوتلكم الرِّ  فا صن  مل   -عبدالوهاب ـ رمحه اهلل وغفر له

، لالة واجلَ عز  ال الث اإلخالص لربِّ بدأ هبذه املسائل الث  ، «بمسائل اجلاهلية»

وكذلك عدم اخلروج عن إمام ،  عّل أهل اإلسالمملن توىل   الط اعةمع ووالس  
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بعد أن ذكر الث قال ام دخل فيه املسلمون حتته ملا ذكر هذه الث  خول فيالد  و ،املسلمني

  ،ة عليهاشيئ ا من األدل  

، "الوصية اأو دنياهم إال من اإلخالل هبذ الن اسيف دين  ومل يقع خلل  " : قال

أو دنياهم إال من اإلخالل هبذه  الن اسيف دين  ومل يقع خلل   : قال، ل يا رعاك اهللتأم  

ـ يف  وسل ماهلل عليه  صّل  ـ  الن بي  هذا كان من وصايا  جلنعم أحبتي وأل، الوصية

ملن توىل   الط اعةمع وومنها وجوب الس   ،الوصية هبذه املسائل العظيمةآخر حياته 

  .عّل أهل اإلسالم

 ريض-اض بن سارية ربَ نن إال النسائي من حديث العِ جاء عند أصحاب الس  

حابة وعن  -اهلل عنه وعظ أصحابه  -وسل ماهلل عليه  صّل  -الن بي  أن  )) : أمجعنيالص 

: -ريض اهلل عنه-يقول العرباض ، ((ذات يوم بعد صالة الفجر موعظة بليغة

ي ون   ِمنَْها َذَرَفْت )) ل وب   ِمنَْها َوَوِجَلْت  اْلع  حابة الكرام من - َقائِل   َفَقاَل  اْلق   َيا - الص 

وَل  َا اهللِ َرس  عٍ  َمْوِعَظة   َكَأهن  َودِّ ، كأهنا موعظة من َسي فارق أصحابه، ((َفَأْوِصنَا م 

بينهم إذ  -وسل ماهلل عليه  صّل  -الن بي  وكانوا يعرفون اخلري الذي كانوا فيه بوجود 

ا، وبوفاته الوحي ينزل عليه غضا  الة  عليه-ا طري  الم  والص  ينقطع ذلكم  -الس 
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هبا املرء بينه وبني يتواىص  -وسل ماهلل عليه  صّل  -الن بي  الوحي، فأرادوا وصية من 

نفسه، ويتواىص هبا بينه وبني عموم اخللق، والوصية أحبتي هي العهد باألمر املهم، 

الة  عليه-ا موعظة مودِّع فأوصنا، قالفقال كأهن   الم    والص  ْم ))   :-الس  أ وِصيك 

َر عَ  ْمِع َوالط اَعِة، َوإِْن َتَأم  ، َوالس  ه  َمْن َيِعْش بَِتْقَوى اهللِ َعز  َوَجل  ، َفإِن  ْم َعْبد  َحَبِِشٌّ َلْيك 

ا ا َكثرِي  ى اْختاِلَف  ْم َفَسرَيَ َلَفاءِ ، ِمنْك  ن ِة اخْل  ن تِي َوس  ْم بِس  اِشِديَن املَْْهِديِّنيَ  َفَعَلْيك  ، الر 

ا وا هِبَ ك  َْدَثاِت ، ََتَس  ْم َوحم  اك  وا َعَلْيَها بِالن َواِجِذ، َوإِي  وِر؛ فَ َوَعض  َْدَثٍة األ م  ل  حم  إِن  ك 

ل  بِْدَعٍة َضاَلَلة  ، بِْدَعة   - الن بي  لوا يف هذه الوصية العظيمة التي أوىص هبا ، تأم  ((َوك 

ل هذه الوصية  -وسل ماهلل عليه  صّل   أصحابه الكرام، جيد الواحد ِمن ا عندما يتأم 

التي تواجه املرء يف هذه احلياة، جيد أهنا قد احتوت عّل املخرج من مجيع الفتن 

ا أن تكون فتن وإمِّ  ،وهي أعظم الفتن ،هاتب  فالِفَتن عباد اهلل إما أن تكون فتن ش  

  .إلثم الكبريوفيها ا ،وهي دون األوىل لكنها حتتوي عّل اخلطر العظيم ،شهوات

وهي من أواخر وصايا  ،نعم أحبتي، أقول انظروا يف هذه الوصية العظيمة

عليكم بتقوى  -وسل ماهلل عليه  صّل  -بدأها بقوله  -وسل ماهلل عليه  صّل  - الن بي  

الة  عليه-وهذا منه  ،اهلل الم    والص  ا من وصية اهلل  -الس  لني  -وعال جل   -َأْخذ  لأِلو 
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ژ  :-تبارك وتعاىل-نا واآلِخرين كام قال رب  

  .[٢١٢: النساء] ژ  ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ

لني واآلِخرين هي الوصية بالت   -وعال جل  -فوصي ة اهلل   الن بي  قوى، وهنا لأِلو 

ل الة واجلَ عز  بتقوى َربِّ ال ،ته هبذا األمر العظيمبدأ وصي   -وسل ماهلل عليه  صّل  -

 صّل  - الن بي  وفعل أمر  -وعال جل  -قوى ِهَي فعل أمر اهللعليكم بتقوى اهلل،  والت  

اهلل عليه  صّل  - الن بي  ي وترك هَن  -وعال جل  -ي اهلل وترك هَن  -وسل ماهلل عليه 

فمن فعل األمر واجتنب الن ْهَي فهو من عباد اهلل املت قني، وامل ت قون أحبتي  -وسل م

ام هي ليسوا عّل درجة واحدة، وإنام هم درجات، وليس هذا املجال لبسط هذا، وإن  

الة  عليه-قال ثم  إشارة،  الم  والص  ْم َعبْد  )) :-الس  َر َعَلْيك  ْمِع َوالط اَعِة، َوإِْن َتَأم  َوالس 

  .((َحَبِِشٌّ 

يطلبون الوصية من  ،، انظروا يا معارش املسلمنيإي اكمانظروا َرمِحني اهلل و

ع فأوصنا، ما َذك رهم ا موعظة مودِّ كأهن  : وقد قال أحدهم ،رسول َربِّ العاملني

 وما ،رهم بأركان اإليامنذك   وما سالم،بأركان اإل -وسل ماهلل عليه  صّل  -الن بي  

 ،يف دينهم قبل دنياهم)...(  التزموه رهم بأمٍر لووإن ام ذك   ،رهم بمنزلة اإلحسانذك  
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قوى ملاذا الت  من العاملني،  لوالة أمور املسلمني يف غري معصية ربِّ  الط اعةمع والس  

صلوات اهلل وسالمه  –كر ها بالذِّ ؟ ملاذا خص  – وسل ماهلل عليه  صّل   – الن بي  أفردها 

الة  عليه –خر وصاياه آوتكون من  ؟–عليه  الم  والص   . – الس 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ژ  –وعال  جل  –نا أما قال رب  

   [٦٥: النساء] ژ  یی

 جل   –نا يأمر بطاعة اهلل ، هنا رب  هيقوى فعل األمر وترك الن  الت  ا قلنا إن  أم

 ثم   ،مطلقة طاعة   – وسل ماهلل عليه  صّل   – الن بي  ويأمر بطاعة  ،مطلقة طاعة   -وعال

ليست مطلقة فطاعة والة أمور  الط اعةوهذه  ،يأمر بطاعة والة أمور املسلمني

الة  عليه –ملاذا أفردها  ؟كربالذِّ  الن بي  ها ملاذا خص   ،قوىاملسلمني داخلة  يف الت    والص 

الم ا لعِ  الس  ا ألمهية هذه املسألة وهي من باب عطف  ،ظم هذا األصل؟ بيان  وتنبيه 

وإن ام هذا  ،وسوف يأيت مزيد بيان عندما نذكر حقوق والة األمور ،اخلاص عّل العام

ا من ه والتنب   ،التنبيهه لعظم أو مدخل أردت  فيه التنب   التنبيه هلذه املسألة العظيمة فإهن 

أهل  – وسل ماهلل عليه  صّل   – الن بي  املسائل العظام الكبار التي خالف فيها 
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ه  َمْن َيِعْش  )): قال – وسل ماهلل عليه  صّل   – الن بي  هذا ماذا قال  جل  ، وألاجلاهلية َفإِن 

ا  ا َكثرِي  ى اْختاَِلف  ْم َفَسرَيَ   .((ِمنْك 

ن اليوم يف اخلامس والعرشين من شهر نحن اآل – إي اكمرمحني اهلل و –انظروا 

اهلل عليه  صّل   – الن بي  بيننا وبني وفاة  ،من عام أربٍع وثالثني وأربعامئة وألف ، رجب

ا – وسل م ا  نحو  من ألف وأربعامئة وثالٍث وعرشين وأربعة أشهر وثالثة عرش يوم 

 - الن بي  ن يعيش بعد فنحن م   – وسل ماهلل عليه  صّل   – الن بي  بيننا وبني وفاة  ،تقريب ا

الة  عليه الم  والص  ى )) :–صلوات ريب وسالمه عليه  –ماذا قال  – الس  َفَسرَيَ

ا  ا َكثرِي    .((اْختاَِلف 

دة أم   ولكن هم مع  ،بل قيل قد جتاوزوا هذا ،صفن بلغوا املليار والنِّ اآل حمم 

عقدوا عليه  وليس ما ،ليست قلوهبم ،واحد جل  ديد ليسوا عّل قلب راألسف الش  

ق وأحزاب رَ ، فِ قلبه -وسل ماهلل عليه  صّل   – الن بي  قلوهبم هو الذي عقد عليه 

أن  هذه األمة ستفرتق كام ا مصداق خربه يف حديث االفرتاق وهذ ،ومجاعات

وكام افرتقت النصارى عّل ثنتني وسبعني  ،افرتقت اليهود عّل إحدى وسبعني فرقة

ْم يِف الن اِر ))، قالمة ستفرتق عّل ثالٍث وسبعني فرقةوهذه األ ،فرقة ل ه   ،وعيد ((ك 
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حابة و ،إال واحدة فلام   –رضوان اهلل عليهم  -عّل اخلري  الن اسكانوا أحرص الص 

وَل اهللِّ)) ؟ سمعوا هذا ماذا قالوا   ((َما َأَنا َعَلْيِه َوَأْصَحايِب  ))  :الق ((َوَمْن ِهَي َيا َرس 

د  ، بعض من يشهد أن ال إله إال اهلل وأن  مذاهب بعضها ال دينية ا رسول حمم 

ة أنت حر تفعل ما تشاء، تعتقد ما تشاءون يربالية يريداهلل يرفع رأسه هبا كاللِّ  ري  ، احل 

ا كونك تعتدي عّل كتاب اهلل ء برشط أال تعتدي عّل حرية اآلخرتقول ما تشا ، أم 

ن ة  -عال جل   – تعتدي عّل هذا الوحي  -وسل ماهلل عليه  صّل   – ن بيالوعّل س 

ر فال   . شكال أنت حرإامل طه 

كم الش   ،يمقراطيةومن املسلمني من يرفع رأسه بالدِّ  ، ماذا عبعب بالش  ح 

ج ر جلله  هذا ، ر !يريد الفجور؟ !؟يريد اخلنا !عب؟يريد الش   ال  !؟جليتزو 

شكال ليس فقط جتاوزوا إال  !؟، امرأة تتزوج امرأةعب هذاإذا أراد الش   ،شكالإ

ين عب حكم الش  حيحة، والعقول الص   ،ليمةوا الِفَطر الس  ى تعد  ع بل حت  والرش   الدِّ

ق  ينبض يف كالِعلامنية ويف فرتة من الفرتات وال زال فيها ِعر ،عب إىل غري ذلكللش  

والغرب الكافر  ،امة أ ِخذت من الغرب الكافر، مذاهب هدأهل اإلسالم الوجودية

 .ومانرصاين أخذها من أولئكم الوثنيني من الر  الن  
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عي أن ه  سلموهناك مذاهب تنتسب إىل اإلسالم يد  وتنظر فيه وإذا به يطعن  ،م 

ر  ،سولويطعن يف الر   ،يف القرآن حابة وي كف  افضة الكِرام ، يقول إين  مسلِم كالر  الص 

ر أهل اإلسالم وخيرج عليهم بالس   ،وبعضهم يأيت -أخزاهم اهلل- يف وي كف 

ن من أمرهمومع األس ،كاخلوارج وال زالوا إىل يومنا هذا وِّ ، ف نسمع اآلن من هي 

وبعضهم إذا أراد أن َيِصَف ما ي صِدرونه أو ي طلِق اسام  عّل هذه اجلامعة ي سميها 

ها الةبالفئة الض   ، هي فئة ضالة لكن نلتزم املسميات األوائل حتى ينترش َخرب 

ها  ها وحيذر   . ، إىل غري ذلك من امل رجئة وامل عتِزلة الن اسويفتِضح أمر 

ظهرت فَِرق ومجاعات تسري عّل  ،أو يف أواخر القرن املايض ،نواتويف الس  

م الِفَرق الضالة ومع األسف اآلن  وغريهم،بليغ واإلخوان امل سلمني كالت  : هنج تلك 

 نرى ماذا؟ 

ا عجيب ا بني  يننرى تزاوج   ماذا؟  وكلهم يريد،  والالدينينينييالدِّ

َب هذا األصل الذي أخرَب  يريد الة  عليه – نبي ناََضْ الم  والص  بل أَمَرنا  -الس 

ا َحَبِشياا)) بلزومه  ْمِع َوالط اَعِة َوإِْن َكاَن َعْبد  جِتد اإلخواين يتعاون مع من ، ((الس 

افيض، يمقراطيةيرفع رأسه بالدِّ   ماذا؟  جليربايل من أويتعاون مع اللِّ ، ويصافح الر 
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: لفالس   بعض ام قالك هوهذا ِمْصداق، هبذا األصل العظيماإلطاحة  من أجل

هذا من  جل  وأل، يفهذه األهواء كلها اجتمعوا يف الس  ، "فيْ  الس  وا يِف اجَتَمع  "

ت الت   ا لسن  ، العاملني ذكري هبذا األصل العظيم ديانة  لربِّ أعظم املهام  ة سي د وإتباع 

ت -صلوات اهلل وسالمه عليه –املرَسلني  ، ومن آَكد الواجبات، من أعظم املهام 

وعند قياِمهم ، اللوس أهل الض  وعند ظهور رء، قاألورا اختالطخاصة  عند 

 .ومناهِجهم املنحرفة، عوة إىل مذاهبهم الباطلةبالد  

 أن  علامء املِل ة ،بويل أمر املسلمنيقة ا يدل عّل ِعَظم هذه األصول املتعلِّ وم  

نوا هذه املسائل يف كتب  ل األمر ما كان هناك إشكال يف هذا يف أو  ، االعتقادَدو 

حابة ومَجَع قلوب ، خالَف أهل اجلاهلي ة الن بي  فإن  ، األصل عّل هذا األصل الص 

ر به بني الَفْينَِة واألخرى، العظيم َذكِّ حابة حتى حصل يف أواخر عهد ، وكان ي  ما الص 

افضة ا هو معلوم  حصل م فَخَرجوا عّل ، وخروج اخلوارج ،ومشهور من َتَرف ض الر 

 ،-ريض اهلل عنه –أل بوا عليه وخرجوا عليه حتى قتلوه ، -رضوان اهلل عليه –عثامن 

ه   َ الة  عليه – الن بي  وقد برش  الم  والص   الن اسوال زال ، ة عّل بلوى تصيبهباجلن   -الس 

ى َيِرث اهلل حت  ووهذه الِفرقة قائمة منذ ذلك اليوم ، يذوقون مرارة هذا إىل يومنا هذا
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فكري هبذا األصل من أهم فالت  ، صوصجاءت بذلك الن  كام ، األرض ومن عليها

ت،ا نه أئمة اإلسالم يف كتب  ملهام  ففاَرقوا فيه أهل البدع ، االعتقادوكام قلت َدو 

عتَقد أهل ، اللوالض   ن ةال جِتدون كتاب ا يف م  واجلامعة إال  وجتِدوَن الت نْصيص فيه  الس 

 .عّل هذه املسألة العظيمة املتعل قة بوالة أمور املسلمني

سِمعنا من بعضهم أن  هذه املسألة  املاذا أنا أؤك د عّل هذا وأعيد تكراره؟ ألن  

ْرقة؛ ألهن   وما َدرى هذا ، ال من مسائل امل ْعتََقد ،ا من مسائل الفقهال توِجب  الف 

، وكتبه، ومالئكته، اإليامن باهلل: أركان اإليامن، هو يقول ماذا؟ العقيدة، املسكني

 .هذا هو األصل، نعم: نقول، وبالقدر خريه ورشه، خرواليوم اآل، ورسله

ن ةحصل اخلالف فيها بني أهل  هناك مسائل ما لكن    ام املخالف ألهل ، وإن  الس 

ن ة من هذا الباب، ال الل، فأصبحت من مسائل االعتقاد هم أهل البدع والض   الس 

  .من مسائل الفقه

ملاذا ت ذكر يف  ،هذه مسألة يف أصلها من مسائل الفقه: املسح عّل اخلفني مثال  

ال أنا ال أمسح عّل اخلفني ابتداء  قد يكون جاه: يقول جللو جاء ر ؟كتب االعتقاد

َعل مه  ن ةت  ن ة، فإن عل مته الس  أنت رددت سن ة : وبقي عّل ما هو عليه هنا نقول له الس 
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الة  عليه – الن بي  وخالفت سنة  الن بي   الم  والص  ا هذا األصل أصل عظيم، إذ   -الس 

أخرى وهي داخلة يف  صوللوالة أمور املسلمني، وهناك أ الط اعةمع ووجوب الس  

مهم،  نشري إىل أمر مهم جد   ،حقوق ويل أمر املسلمني، وقبل أن نذكر هذه احلقوق

 : أموربل 

لاألمر  ام أن   :األو   : الذين حيكمون أهل اإلسالم قسامن: قسامن احلك 

 ا مسلم إم   

  .ا كافروإم   

  :واملسلم

  ا أن يكون عدال  إم   

  .اا أن يكون جائر  وإم   

  :والكافر

   اا أصلي  ا أن يكون كافر  إم،  

   ا، ا أن يكون كافرا مرتدا وإم 
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   وال أحد يناقشه األمر فيه هذا ال إشكال فيه  :ا احلاكم العادلأم

  .واضح

 فهذا جيب له مجيع احلقوق التي : املسلم اجلائر ،وأما احلاكم اجلائر

 -وعال جل  -اهللك ال تسمع وتطيع يف معصية إال أن   ،للحاكم العادل

فال سمع وال طاعة  ،ا من كانرت بمعصية من أي أحد كائن  مإذا أ  

وِف )) اَم الط اَعة  يِف املَْْعر  الِِق ))، ((إِن   ، ((اَل َطاَعَة ملَِْخل وٍق يِف َمْعِصَيِة اخْلَ

  ؟؟ور واملعصية توجب اخلروج عليهؤال هل جمرد وجود اجَل الس   لكن  

ن ةمذهب أهل  ه ال يوجب اخلروج عليه، بل جيب أن ال تنزع واجلامعة أن   الس 

العامة، أنت ال تطيعه يف هذه املعصية فقط لكن ال خترج عن  طاعةا من يد  

والكالم يف  ،ا للوقيعة فيهآخر ال جتعل هذه املعصية سبب   العامة، وأمر   الط اعة

 هذا يؤدي إىل ماذا؟  عرضه، ألن  

ل أمره إال احلاكم، وهذا البغض وإن كان يف القلب يف أو  ي إىل ب غض هذا يؤدِّ 

 . وسوف يظهر عّل اجلوارح ،سانه فيام بعد سوف يظهر عّل اللِّ أن  
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ا احلا ا يف غري معصية  كم املسلم ي سمع  له ويطاع، سواءإذ  كان عدال  أو جائر 

ن  ، -جل  وعال -اهلل    .ةوال جيوز اخلروج عليه البت ة بإمجاع أهل الس 

ا، فإن  هذا ال ي   ا غري املسلم احلاكم الكافر سواءأم سمع له كان أصلي ا أو مرتد 

 واستطاعة عند أهل اإلسالم،هناك قدرة ولو كانت طاع من حيث اجلملة، وي  

، وعندهم  ح عندهم أن  املفاسد املرتتِّبة عّل خروجهم أقل  م امل كنة ويرتج  وعنده 

الح فإن هذا جيب اخلروج عليه، لكن هذا مرد     ؟؟ه إىل منالبديل الص 

اسخني ال إىل عامة الناس وألجل هذا انظروا اآلن يف . إىل أهل العلم الر 

تعرفوهنا، بعضهم نعلم أن  بعض علامئنا كان الث ورات التي قامت يف البلدان التي 

ره بعينه، نعلم هذا من قديم لكن ما كانوا ينصح ون باخلروج يف مثل هذه يكفِّ

ه من املفاسد أضعاف أضعاف ما كانوا يرجون من املصلحةالث ورات  . ، ألن  ما جتر 

ائرين عّل كتاباملرء وألجل هذا يلزم  لفيني الس   -اهلل غرز أهل العلم الس 

لف  -صّل  اهلل عليه وسل م  -وعّل سن ة الن بي   -جل  وعال  املتمسكني هبدي الس 

الح  فإذا ما كانت هناك قدرة وال استطاعة تصرب، وال   -رضوان اهلل عليهم  -الص 

ن ة ولكن  ، اتفعل أمر   ا، وهذا نحن وهلل احلمد يف بالد الت وحيد والس  اسمعوها جيد 
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بعضنا يعني من خارج هذه البالد تسمع، وال ختالف النِّظام العام إذا ما قد يكون 

ا إذا كان فيه معصية فتحرص أشد  احلرص  .أال تقع فيه عّل كان فيه معصية، أم 

نرجع حلديثنا حقوق والة األمور يؤدِّهيا املرء  هلم ال عّل جهة املقابلة، بمعنى  

يؤد وا احلق  الذي يل عليهم هل أنا كذلك ال  أنا يل حق  كام أن  هلم حقوق، فإذا مل

؟   أؤدِّي احلق  الذي هلم عيل 

ع وألجل هذا جاء  املسألة ليست مسألة مقابلة،  وإن ام املسألة مسألة لزوم الرش 

وعن  -ريض اهلل عنه-من حديث عبد اهلل بن مسعود يف احلديث عند البخاري 

حابة  الة  عليه-أمجعني، قال الص  الم  والص  ا )): -الس  ور  ْوَن َبْعِدي َأَثَرة  َوأ م  ْم َسرَتَ إِن ك 

وهَنَا نْكِر  وهَنَا))رعاك اهلل، اسمع ي ،((ت  ا ت نْكِر  ور  ْوَن َبْعِدي َأَثَرة  َوأ م  ْم َسرَتَ ((. إِن ك 

الة  عليه-فام تأمرنا يا رسول اهلل؟ قال : قالوا الم  والص  ْم  : ))-الس  ه  َأد وا إَِلْيِهْم َحق 

ْم  ك  ْم  )) ،((َوَسل وا اهلل َ َحق  ك  ْم َوَسل وا اهلل َ َحق  ه  وا إَِلْيِهْم َحق   . ((َأد 

ما نأيت عّل منابر اجلمع، وعّل كريس املحاَضة، أو عّل القنوات الفضائية، أو 

عبري بحقوقنا، وبالت   نرتنت نطالب فيام نزعمات اإلذاعة، أو عّل شبكات اإلعّل حمط  
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م حتى يرضخ سوي وسيلة ضغط، ضغط اجلامهري عّل احلاك: املعارص اآلن يقول

  .احلاكم هلذه اجلامهري

الذي  ي احلق  نحن نؤدِّ  ،لف، هذا مذهب اخلوارجهذا ليس مذهب الس  

 نا كيف نطلبه؟ ب، حق  علينا، طيِّ 

مْ َوَسل وا اهلل َ )) -وعال جل  -ك تطلبه من ربِّ  ك  ، لكن نعم أنت لك حق   ،((َحق 

كام  -تبارك وتعاىل-نا ل، تسأل رب  الة واجلعز  ال تسأل من؟ تسأل رب   يف هذا احلق  

الة  عليه-ك قال نبي   الم  والص  مْ )): -الس  ْم َوَسل وا اهلل َ َحق ك  ه   ((. َأد وا إَِلْيِهْم َحق 

ي حقوقهم، وا حقوقنا نؤدِّ ليست املسألة مسألة مقابلة ومعاوضة، إن أد   اإذ  

ب، حقنا ماذا أو أين نطالب نا، طيِّ نا حق  ه وإن مل يأتحق   يَ ام جيب علينا أن نؤدِّ ال، وإن  

 .-تبارك وتعاىل-نا ، نسأل رب  -وعال جل  -به؟ نسأل ربنا 

 . احلقوق الواجبة لوالة أمور املسلمني كثرية، وسأذكر أمهها 

: وقد جاءت اإلشارة إليه يف حديث العرباض بن سارية أوىل هذه احلقوق

غري  نسمع ونطيع ويل أمرنا يف -وعال جل  -يف غري معصية اهلل  الط اعةمع والس  
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ولست أعني  ،املخذولون من أننااكون ه األف  ج  ال كام يروِّ -تبارك وتعاىل-معصية اهلل 

ن ةام أعني دعاة نفيس وإن   امم مرجئة مع ، أهن  الت وحيدو الس  م يدعون إىل ، وأهن  احلك 

مع   .املطلقة الط اعةو الس 

ن ةام أهل وإن   -والعياذ باهلل- وهذا كذب وفجور ن ةيلزمون  الس  ، ومن ذلك الس 

،كام -وعال  جل  -لوالة أمورنا يف غري معصية اهلل هذا الباب، فنحن نسمع ونطيع 

الة  عليه- نبي ناقال  الم  والص   َمْعِصَيةِ  يِف  ملَِْخل وٍق  َطاَعةَ  اَل )) عند أمحد وغريه،  -الس 

الِِق    ((.اخْلَ

اَم )): حيحنيوجاء يف الص   وِف  يِف  الط اَعة   إِن  . يف املعروف الط اعةام ، إن  ((املَْْعر 

وما كررها،  -وعال جل  -نا ل املفردة ما أعادها رب  وتأم   ،وقد أرشت إىل اآلية

، أطيعوا.  ژ ىئ  ىئ ژ أطيعوا، انظر . [٦٥: النساء] ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ

ة أمور طاعة وال ألن  ، الثةة الث  ما جاء هبذه املفردة يف املر    ی ژ ی   ی  ی ژ: قال

ذا أمرت بمعصية بمعنى إ، ام هي طاعة يف املعروفوإن  ، مطلقةاملسلمني ليست طاعة 

وال طاعة يف هذه  ال سمع، العامة الط اعةلكن ال خترج عن ، فال سمع وال طاعة

 يل مثال   اشرتِ ، ا يل شيئ   اشرتِ  : لو قال لكوالدك مثال  ، وهذا واضح، املعصية بعينها
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الِِق اَل )) أنا ال أشرتي :فقل له ،امخرة أو دخان   لكن  ((َطاَعَة ملَِْخل وٍق يِف َمْعِصَيِة اخْلَ

وال جيب أن  ،عيل   وأنت مالك حق   ،وتقول أنت لست بوالدي ،هل خترج عليه

وهكذا ، قط وال تطيعه فقط يف هذه املعصيةأو ال تسمع له ف اموأطيع وإن   ،أسمع لك

  .ع ويلِّ األمراألمر م

ا لكن ال ننزع يد  ، وال طاعة يف هذه املعصية بعينها إذا أمرنا بمعصية ال سمع

ا للوقوع يف عرضه وحتريض وال يكون هذا األمر سبب  ، العامة الط اعة، الط اعةمن 

 وقد دل  ، ار عّل هنجهم، ومن سئكم اخلوارجعليه إىل غري ذلك ما يفعله أول الن اس

ن ةيف  وما جاء كذلك ،عّل هذا األصل أدلة كثرية ذكرت بعضها ما جاء ، الس 

الة  عليه -عند مسلم وغريه قال  -اهلل عنه  ريض - هريرة بحديث أيب الم  والص   الس 

َك َوَمنَْشطَِك َوَمْكَرِهَك َوَأَثَرٍة َعَلْيَك )) :- َك َوي ْْسِ ْْسِ ْمع  َوالط اَعة  يِف ع    .((َعَلْيَك الس 

وَل ))قال  -اهلل عنه  ريض -حيحني من حديث عبادة وجاء يف الص   َباَيْعنَا َرس 

ْْسِ َواْلي ْْسِ َواملَْنَْشِط َواملَْْكَرِه  -َعَلْيِه َوَسل مَ  َصّل  اهلل - اهللِ ْمِع َوالط اَعِة يِف اْلع  َعَّل الس 

نَاِزَع اأْلَْمَر َأْهَله   أال ننازع  -ة أحبتي ه هلذه اجلملنبِّ فأ   ()َوَعَّل َأَثَرٍة َعَلْينَا، َوَعَّل َأْن اَل ن 

 .-األمر أهله
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وإذا  ،ااألمر يذهب يف أمر من األمور مذهب   ديد ويل  اآلن مع األسف الش  

أَضب ، األمر  ذهب إليه ويل   ما يسمع نعيق بعضهم هنا وهنا خيالفبالواحد منا 

أفتى  ،حصل يف العراق قبل سنوات ما ،اهذا قد أدركناه مجيع   ألن  :  لكم مثاال  

فتوى مشهورة سامحة املفتي وملعايل  ،أشياخنا بحرمة اخلروج للجهاد يف ذلك البلد

يخ ربيع وغريهم من أئمة والش  ، هميدان وغريلحوالشيخ ال ،يخ الفوزان صالحالش  

ين   .هذا البلد قادةوهو الذي كان عليه األمر عند ، والفتوى والعلم الدِّ

وذهب ، وذلكم البلد ،عّل اخلروج إىل تلكم األرض الن اس سمعنا من حيث  

 ،واآلن بعضهم يف سجون تلكم البالد ،نونت األيام واألشهر والس  من ذهب ومر  

جون وإذ هبؤالء نسمع صياحهم ويطلبون من ويل األمر أن خيرجهم من تلكم الس  

  !وهو الذي فتح هلم الباب !وهو الذي أذن هلم !هو الذي أخرجهم

ه ما يسعى يف إخراجهم، واليوم الب أن  من املث وجيعلوهنا ،ةب  وهنا س  بل جيعل

ن ةيعود األمر  كام كان مل ا يتكلم إمام من أئِمة  وجبل  من  ،ةوعامل  من علامء املل   الس 

نسمع  من  ،القتال يف سوريا قتال فتنة بأن   ،اجلبال كالعالمة صالح بن فوزان الفوزان

رأة الِش   ،هؤالء ما كن ا نسمعه يف تلكم األيام الكثري ومن الوقاحة  ءوعندهم من اجل 
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ويف  ، يف تويرت ،فوقعوا يف عرض هذا العامل يف املنتديات ،ء الكثريفه الِش  والس  

  .غريها

ينع وقواعد اظر يف نصوص الرش  والن    ،أن  ما قاله هذا العامل  هو احلق   جيد الدِّ

ام وإن   ،ة، املسألة ليست مسألة عواطفعليه األدل   وهو الذي تدل   ،وابوهو الص  

  .املسألة مسألة دين ورشع

يف دروسه يف املسجد  -رمحه اهلل-مة شيخنا العثيمنييخ العال  كان يقول الش  

ذر الش   ،رمضان أواخراحلرام يف  ع ":  باب ويقولكان حي  ْ ْكَبْح بِالرش  اْلَعاطَِفة  إِن مَلْ ت 

ع " : ها منه مشافهةاسمعن "َعاِصَفةَ  ت ْصبِح ْ ْ ت ْكَبْح بِالرش   ت ْصبِحاْلَعاطَِفة  إِن مَل

نَاِزَع األَْمَر َأْهَله  ))فاملسألة دين  "َعاِصَفةَ  ، كلهم آل سياسة الن اساآلن (( َوَأْن الَ ن 

لل كل واحد يتكلم يف السياسة، ى بعضهم وصل والعياذ باهلل تائج حت  ويأيت بالن   ،وحي 

يقول  الن بي  هنا ف ،سترشف املستقبلا اأن :يقول ،يطانا لعب به الش  ملإىل الكهانة 

نَاِزَع األَْمَر َأْهَله  )) الة  عليه -وله عمل قال ،كل واحد له مكان((َوَأْن الَ ن  الص 

الم و ْرَهان   )): -الس  ْم ِمْن اهلل ِ فِيِه ب  ا ِعنَْدك  ا َبَواح  ْفر    ،(( إاِل  َأْن َتَرْوا ك 
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 ،ويكون بواح هنا جيوز اخلروج كام قد أرشت  قبل اثنان،يعني ما خيتلف فيه 

جيوز اخلروج عليه عند  ، احلاكم املرتد  مت عّل مسألة احلاكمأو يف يعني ملا تكل  

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ژ األخرى صوص لكن هذا مقيد بالن   ،وجود الكفر البواح

  .[٢٥: التغابن] ژہ  ہ  ہ  ھ   ژ  ،[١٨٥: البقرة] ژ     ٴۇۈ

وعن أبيه وعن -ريض اهلل عنه-بن عمراحيحني من حديث وجاء يف الص  

حابة  ْمع  َوالط اَعة  َعَّل املَْْرِء املْ ْسلِِم فِياَم )): قال ،أمجعنيالص  نظر ا ((َأَحب  َوَكِرهَ الس 

لكن واهلل  ،ات قد يكره الواحد منايف بعض املر   ،املسألة ما هي هوى فيام أحب وكره

ء وال حتبه نظام معني ما أنت قد تكره هذا الِش   -وعال جل  -يسمع ويطيع ديانة هلل

ليل ال يقول قائل هذه األنظمة أين الد  و ،تسمع وتطيع ،عه ما خيالف الرش  دام أن  

ن ةعليها من الكتاب أو    .ع وقواعدههذا ال يقوله إال جاهل وال يعرف الرش   ،الس 

نصيص عليه يف ا أن يكون قد جاء الت  إم   ه ويل أمر املسلمني،ما يسن   فإن  

ن ةالكتاب و ن ةأو يكون جاء يف الكتاب و ،فهذا أمره واضح ،الس  خيالفه فهذا ما  الس 

 ،ع سكت عنهأو يكون قد سكت عنه الرش   ،ال نسمع ونطيع ،كذلك أمره واضح
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لفهذا هو الذي جيب علينا أن نسمع وأن نطيع فيه كذلك ك وهذا يتكلم عليه  ،األو 

 العلامء يف مباحث ماذا؟ 

أمر  بويلق هذا أمر متعلِّ  ،ال؟ عية د الر  املن ألح ةعية هذا مقولياسة الرش  السِّ 

ماذا فعل؟ فعل أشياء  –اهلل عنه  ريض –عمر   ،نظروااهذا  جلوأل ،املسلمني

حابة عه عليه ابوت ،كثرية واويننظيم من باب الت  الص  والزالوا إىل يومنا  ،وغريها كالد 

ة من سن   اومل خيالف نصا  –وعال  جل   –من كتاب اهلل  اه مل خيالف نصا هذا مادام أن  

الة  عليه – الن بي   الم  والص  حتى ولو  ،فيجب علينا أن نسمع وأن نطيع – الس 

ْؤَمْر بَِمْعِصيٍَة  " :قال ،كرهنا ْمع  َوالط اَعة  َعَّل املَْْرِء املْ ْسلِِم فِياَم َأَحب  َوَكِرَه َما مَلْ ي  الس 

معومن مقتىض  ،"َفإَِذا أ ِمَر بَِمْعِصَيٍة َفاَل َسْمَع َواَل َطاَعةَ  اد رص واجلهالن   الط اعةو الس 

 .واجلهاد معه ،وإقامة احلج   ،عليه واالجتامعمع اإلمام  ،معه

 :فرقأمر املسلمني وعدم الت   عّل ويل االجتامع: الث اينالواجب 

ل   مع :األو  عّل هذا  دل   ،فرقوعدم الت   ،عليه االجتامع : الث اينو ،الط اعةو الس 

ا مل   ا يف جاهلية ورش  كن   اإن   -حيحني ذلكم احلديث العظيم حديث حذيفة يف الص  

وَل اهللِ َكاَن ال )): –اهلل عنه  ريض –قال   - َعَلْيِه َوَسل مَ َصّل  اهلل -ن اس  َيْسَأل وَن َرس 
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وَل اهلل ِ ْلت  َيا َرس  ْدِرَكنِي، َفق  ِّ خَمَاَفَة َأْن ي  نْت  َأْسأَل ه  َعْن الرش  ، َوك  رْيِ ن ا :   َعْن اخْلَ ا ك  يِف إِن 

، َفَجاَءَنا اهلل َجاِهلِ  ؟،  َقاَل ي ٍة َورَشٍّ رْيِ ِمْن رَشٍّ رْيِ َفَهْل َبْعَد َهَذا اخْلَ َذا اخْلَ ْلت  :   هِبَ :  َنَعْم، ق 

؟،  َقاَل  ِّ ِمْن َخرْيٍ ْلت  :  َوَهْل َبْعَد َذلَِك الرش  ،  ق  ؟،  َقاَل :  َنَعْم، َوفِيِه َدَخن  :  َوَما َدَخن ه 

ْلت  َقْوم  َيْستَ  ،  ق  نْكِر  ْم َوت  وَن بَِغرْيِ َهْديِي َتْعِرف  ِمنْه  ن تِي َوهَيْد   س 
َفَهْل َبْعَد : ن وَن بَِغرْيِ

رْيِ  ؟، َقاَل  -أي الذي فيه دخن-َذلَِك اخْلَ َعاة  إىَِل َأْبَواِب َجَهن َم َمْن :  ِمْن رَشٍّ َنَعْم د 

ْلت   وه  فِيَها،  ق  ْم إَِلْيَها َقَذف  ْم َلنَا، َفَقاَل :  َأَجاهَب  وَل اهلل ِ ِصْفه  ْم ِمْن ِجْلَدتِنَا:   َيا َرس   -ه 

نظر من بنى جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، لسانه ليس إنجليزي وال فرنساوي، وال ا

 تالقيه البس اللِّبس الذي نلبسه أملاين، لسانه عريب، ومن بني جلدتنا تنظر إليه

وَن   -يض إىل غري ذلك من األسامءواسمه يمكن سلامن، وال خالد وال عا َوَيَتَكل م 

ْلت   يِن إِْن َأْدَرَكنِي َذلَِك؟،  َقاَل :   بَِأْلِسنَتِنَا، ق  ر  َتْلَزم  مَجَاَعَة املْ ْسلِِمنَي، :  َفاَم َتْأم 

ْلت   ْم، ق  ؟،  َقاَل :  َوإَِماَمه  ْم مَجَاَعة  َواَل إَِمام  ْن هَل  َها،   تِْلَك اْلِفَرَق  اْعَتِزْل فَ :  َفإِْن مَلْ َيك  ل  ك 

،  َوَأْنَت َعَّل َذلَِك  ْدِرَكَك املَْْوت    "َوَلْو َأْن َتَعض  بَِأْصِل َشَجَرٍة َحت ى ي 

، قوأن ال نتفر   ،أن نجتمع عليه ،أمرنا هذا من احلقوق الواجبة علينا لويلف

ا يسو وال نخرج عن  االجتامع،نصرب وال نخرج عن هذا  ،ناء  ونصرب إذا رأينا أمر 



 

                                                                ~ 28 ~                                     www.miraath.net     
 

مع  صّل   –رسول اهلل  قال: قال –اهلل عنه  ريض –اس عب   ابنكام قال  ،الط اعةو الس 

اَمَعَة  )): – وسل ماهلل عليه  ه  َفْلَيْصرِبْ َفإِن ه  َمْن َفاَرَق اجْلَ َمْن َرَأى ِمْن َأِمرِيِه َشْيئ ا َيْكَره 

ا َفاَمَت َفِميَتة  َجاِهلِي ة   ن نجتمع عّل أجيب علينا  ،هل اجلاهليةأ ةشبهت ميتا ((ِشرْب 

  .ن ال نفرتقأو ،مرناأ ويل

 نع -هاهلل عن ريض-وكذلك جاء عند مسلم من حديث عوف ابن مالك 

ْم  )) :قال -وسل ماهلل علية  صّل  -رسول  ِب وَنك  ب وهَن ْم َوحي 
ِ ْم ال ِذيَن حت  تِك  ِخَيار  َأئِم 

ْم  َوت َصل وَن َعَلْيِهمْ  وَنك  ْبِغض  وهَن ْم َوي  ْبِغض  ْم ال ِذيَن ت  تِك  ار  َأئِم  ْم َورِشَ َصل وَن َعَلْيك  َوي 

ْم ِعنَْد َذلَِك َقاَل اَل َما َأقَ  ه  نَابِذ  وَل اهلل ِ َأَفاَل ن  ْلنَا َيا َرس  ْم َقال وا ق  وا َوَتْلَعن وهَن ْم َوَيْلَعن وَنك  ام 

اَلَة اَل َما َأقَ  ْم الص  اَلَة َأاَل َمْن َويِلَ َعَلْيِه َواٍل َفَرآه  َيأْيِت َشيْئ ا ِمْن فِيك  ْم الص  وا فِيك  ام 

ا ِمْن َطاَعةٍ  ا َيْأيِت ِمْن َمْعِصَيِة اهللَمْعِصَيِة اهلل ِ َفْلَيْكَرْه مَ   عنال خترج  (( َواَل َينِْزَعن  َيد 

ا من طاعتهمجاعته  .، وال تنزعن  يد 

هريرة  يبأحديث  يفقد جاء معنا  ،عاء لهوالد   ،صيحة لهالن   : الثالث   احلق   

ْم َثاَلث ا اهللإِن  )) ،قاءول اللِّ أ يفمعنا  مىض يالذ ْم َثاَلث اَيْرََض َلك    ((، َوَيْسَخط  َلك 

ه  اهلل  َأنْ وَ )) : قال ،وفيها وا َمْن َوال  مْ ت نَاِصح    ، (( َأْمَرك 
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 صّل  -رسول قال  : قال -هاهلل عن ريض-وجاء عند مسلم  من حديث َتيم 

يَن الن ِصيَحة   ))  -وسل م هاهلل علي ين  الن ِصيَحة   ،واياتبعض الرِّ  يفو ،الدِّ ين  الدِّ الدِّ

ا،  ْلنَاالن ِصيَحة  َثالث  وَل اهللِ  ملَِْن َيا : ق  حابة  كأن  ؟ َرس  ينبوا تعج  الص   يف هكل الدِّ

ْلنَا ،الن صيحة وَل اهللِ ملَِْن َيا: ق  ِة املْ ْسلِِمنَي هللِِ : َقاَل  ؟َرس  ولِِه َوأِلَئِم   َولِكَِتابِِه َولَِرس 

تِِهمْ   ، وألئمِة املسلمني، وعامتِهم،هللِ، ولكتابِه، ولرسولِه اتكون ناصح    ((َوَعام 

حيازة  صيحة حقيقتهاوالن   ،قوىوالت   يتعاون اجلميع بالرب  ، وصيحة يكمل اخلريوبالن  

-هذا قال  جلوأل ،عظيم صل  أوهو  انظر حيازة اخلري للمنصوح، ،صوحناخلري للم

الة  هعلي الم والص  ْس ))  :-الس  ، لٍِم إْخاَلص  اْلَعَمِل هللَِِثاَلث  اَل َيِغل  َعَلْيِهن  َقْلب  م 

اَلِة اأْلَْمِر َول   نَاَصَحة  و  وم  مَجَاَعِة املْ ْسلِِمنيَ َوم  ِيط  ِمْن َوَرائِِهْم ز    ، ((؛ َفإِن  َدْعَوهَت ْم حت 

ذا اجتمعت إ -وسل م هاهلل علي صّل  - ي  بقاله الن   يهذا احلديث العظيم الذ

َثاَلث  اَل )):  قال ،له حفظ من الغِ ن  إف ،مسلم  ئامرقلب  الث يفاخلصال الث   هذه

ْسلِمٍ  ل من اخليانة غَ وقيل ال ي   ،احلقد والضغينةل من والغِ  ((َيِغل  َعَلْيِهن  َقْلب  م 

ك هبا فمن َتس   ،يرةن هبا الْس  وحتس   ،هبا القلوب لحستصالث تالث   فهذه ،غاللواإل
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اهلل عليه  صّل   – الن بي  كام أخرب ، غينةومن احلقد والض  ، والفسادل غَ من الد   هر قلبطه  

 .- وسل م

عاءالن   :الثنعم هذا هو احلق  الث   أي أن تدعَو لويل أمِر ، صيحة له والد 

الِة عّل ، امل سلمني هلا  الن صيحةوهذه ، الن صيحةوقد ذكرنا شيئ ا من الن صوِص الد 

نِة   -وعال  جل   –جاءت اإلشارة إليها يف كتاِب اهلل ، آداب  عظيمة  – الن بي  ويف س 

 .يف غرِي ما حديثأكيد  عليها وجاء الت  ، - وسل ماهلل عليه  صّل  

ون هذه الن   مقام  فإن  ، طيفواخِلطاِب الل  ، نيِّ صيحة بِالكالِم الل  من ذلك أن تك 

ِة  ويل   نظروا إىل ا، ةوأرجى لإلجاب، وهذا أدعى للقب ول، الن اساألمر ليس كمقاِم عام 

م  الطاغية الكافر، فرعون وا إىل توِجيِه اهلل ، ذلك  لكليمه موسى  –وعال  جل   –وانظ ر 

 :قال، وأخيه هارون

: طه] ژڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ       ڻ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ژ 

إىل ، إىل ما كان عليه فرعون، هنا إشارة إىل ماذا؟ إشارة إىل حال فرعون [٢١ – ٢١

اعيةوهذا ، واقِع فرعون ِهم للد   .اهي عن املنكروالن  واآلمر باملعروف ، م 
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ا ِمْن َأْهلِ  ))، ذملعا - وسل ماهلل عليه  صّل   – الن بي  كام قال   إِن َك َتْأيِت َقْوم 

م، (( اْلكَِتاِب  م حاهل  ه  ف  عرِّ ف ه حاهلممعذِ ، ي  عرِّ ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ژ  ناوه، رة  ي 

 [٢٢ – ٢١: طه] ژہ  ہ      ھ  ھ     ہ

ذها ه  ا من اآلداب التي نأخ   :ناإذ 

وال عّل كريس  ،ال عّل املنرب منرب اجلمعة ،صيحة بني يديهأن تكون الن   :أوال   

بكة وال عّل القنوات الفضائية والش  ، س وامل حاَِض اخلطيب كريس املعلِّم واملدرِّ 

وال عّل أرِشطة وفيديوهات ، ومنتدياهِتِم الن اسوال يف حمافِل ، العنكبوتية

األمر   هذا ،اذهب إليه [٢١: طه] ژڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ       ژ ، ال، يدهيات وغريها وس

ل  .األو 

بل دل ت عليه ، - وسل ماهلل عليه  صّل   – الن بي  وقد دل  عّل هذا حديث  

ها، الن صوص  .كام سوف يأيت معنا بعض 

ون بِِخطاب لنيِّ  :الث ايناألمر   نا  [٢٢: طه] ژہ  ہ      ھ  ھ   ژ ، أن يك  ماذا قال رب 

 [٢٢: طه] ژھ  ھ     ے       ے     ژ: -وعال  جل   –
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نا أما يعلم :ا أسألكم سؤالأن  رأن   رب  ه سوف وأن   ،ه لن خيشىوأن   ،ه لن يتذك 

فر يموت تبارك  -أال يعلم  رب نا هذا؟  ؟-وعال  جل   –أال يعلم  رب نا هذا ، عّل الك 

ا ملاذا هذا الت  ، !سبحان اهلل  –وتعاىل  ون ، رشاد؟وملاذا هذا اإل، وجيه؟إذ  حتى يك 

ا لأل م    ، ةهنج 

، طنحن  نلزم الرش  ، -وعال  جل   –اهلداية بيد اهلل ، اهلداية ليست بأيدينا

 صّل   – الن بي  ة كام جاء يف سن  و، -وعال  جل   –ون ؤدِّي األمر كام جاء يف كتاب اهلل 

ال كام نسمعه ، جاب ليس األمر إليهما است، استجاب احلمد هلل، - وسل ماهلل عليه 

، ضغط اجلامهري عّل احلاكم حتى نجعلها وسيلة ضغط: كام قد أرشت، يقول،اليوم

  خذوه من فني؟أهذا  ،يرضخ للمطالب

 عليه– الن بي  خذوه من أهل الكفر  من الغرب الكافر ما أخذوها من رشع أ

الة  الم  والص   كيف بني    ،كام سوف يأيت معنا -وسل ماهلل عليه  صّل   – الن بي   -الس 

ه لن يسمع أن   –وعال جل   –نا يعلم رب   ة، هنا يف هذه اآليلطانتناصح هذا احلاكم الس  

 ،ويف طغيانه ،ويف جربوته ،هولن خيشى بل زاد يف غيِّ  ،رولن يتذك   ،ولن يقبل ،منهم
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، وذهب خلفهم ،سعى يف أثرهم الت وحيدو ،ع موسى ومن معه من أهل اإليامنوتتب  

 ؟ ماذا جل  بجنوده من أ

 ،م كليمهيعلِّ  -وعال جل  -نا أن يستأصلهم ، ومع هذا انظر كيف رب   جل  من أ

 ژڻ  ڻ     ۀ   ژ لطان صيحة ، هلذا الوايل وهلذا الس  م أخاه كيف تكون الن  ويعلِّ 

  .[٢٢: طه] ژہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ژ ليه إ ذهبا [٢١: طه]

 ،لطانصيحة تكون عند احلاكم وعند الس  الن   أعني أن   ،عّل هذا األمر ا يدل  وم  

ام تأيت إليه ما جاء عند اإلمام أمحد يف املسند، قال سعيد بن وإن   ،لنوال تكون يف العَ 

وب  اْلَبرَصِ ،   ":   ابعيمجهان أبو حفص الت   َو حَمْج  َأَتيت  َعْبَد اهلل ِ ْبَن َأيِب َأْوََف َوه 

ْلت  : ْيِه ، َقاَل يِل َفَسل ْمت  َعلَ  َْهاَن ،: َمْن َأْنَت؟ َفق  كَ : َقاَل  َأَنا َسِعيد  ْبن  مج  ؟ َفاَم َفَعَل َوالِد 

حايب اجلل يل عبداهلل بن أيب أوَف، يقول هلذا الت ابعي  -   -ما فعل والدك؟هذا الص 

ْلت  : َقاَل  ، َقاَل َقَتَلْته  اأْلَ : ق  ول   ، اأْلََزاِرَقةَ َلَعَن اهلل  اأْلََزاِرَقَة، َلَعَن اهلل  : َزاِرَقة  َثنَا َرس  َحد 

ْلت  : َقاَل  ،َأهن  ْم كاَِلب  الن ارِ  - َعَلْيِه َوَسل مَ َصّل  اهلل -اهللِ  الت ابعي هذا يقول  -ق 

ْلت  : َقاَل  -لعبداهلل َهااأْلََزاِرَقة  َوْحَده  : ق  ل  َواِرج  ك  األزارقة من فرق  - ؟ْم، َأْم اخْلَ

ْلت  : َقاَل   -؟ج ، هل األزارقة أم اخلوارج كلهماخلوار ْم ، َأْم : ق  اأْلََزاِرَقة  َوْحَده 
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َها ؟  َقاَل  ل  َواِرج  ك  َواِرج  ك  : اخْلَ َها ، َقاَل َبل اخْلَ ْلت  : ل  ْلت   -ل هذا ابن مجهان قا -: ق   :ق 

ْلَطاَن َيْظلِم  الن اَس، َوَيْفَعل  هِبِْم، َقاَل  َفإِن   اهلل بن أيب أوَف  عبد – َفَتنَاَوَل َيِدي: الس 

، ث م  َقاَل َفَتنَاَوَل َيِدي، َفَغَمَزَها بِيَِدِه   -تناول يد هذا َوحْيََك َيا اْبَن : َغْمَزة  َشِديَدة 

َْهانَ  َواِد اأْلَْعَظمِ ، عَ مج  ْلَطان  َيْسَمع  َلْيَك بِالس  َواِد اأْلَْعَظِم، إِْن َكاَن الس   ، َعَلْيَك بِالس 

، َفإِْن َقبَِل ِمنَْك، َوإاِل  َفَدْعه  ِمنَْك، َفْأتِِه يِف َبْيتِهِ  ه  باَِم َتْعَلم      "، َفَأْخرِبْ

 ؟  تأيت إىل بيته إىل حمله وهذا أخذوه من ماذا ؟ من أين

الة  عليه –الن بي  من  الم  والص  ن ةفقد جاء عند ابن أيب عاصم يف  -الس    ،الس 

ن ةوقد بوب ابن أيب عاصم باب ا يف كتابه  ،وكذلك عند أمحد يف املسند باب : فقال الس 

عيةكيف نصيحة    ،للوالة الر 

اأن   : جاء عن جبري بن نفري ا َوَقَع َعَّل َص  -ريض اهلل عنه-ِعَياض  اِحِب َداِري 

تَِحْت  عياض - ، َوَمَكَث ِهَشام  َلَيايِلَ كِيٍم َفَأْغَلَظ َله  اْلَقْوَل ، َفَأَتاه  ِهَشام  ْبن  َح ِحنَي ف 

فجاء صاحبه صحايب  ،عليه واشتد   ،وقع عليه يعنينه ن عي  يعني عنده واحد م  

 -اوعياض كان والي   ،عياض ؟ عّلكيم فأغلظ له القول أغلظ عّل منهشام بن ح

ْ َيا ِعَياض  : اه  ِهَشام  َيْعتَِذر  إَِلْيِه، َفَقاَل ، َفَأتَ َوَمَكَث ِهَشام  َلَيايِلَ  وَل اهللِ ، َأمَل   َتْعَلْم َأن  َرس 
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ا َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَشد  )) : َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل هلل َصّل  ا الن اِس َعَذاب ا إِن  َأَشد  الن اِس َعَذاب 

ْنَيا  -أردت تذكريك هبذا  ،شددت عليك يف القول اأنا مل  : يقول - ((لِلن اِس يِف الد 

ا َيا ِهَشام  : َفَقاَل ِعَياض   ، َرَأْينَا ال ِذي َقْد َرَأْيَت ، وَ َقْد َسِمْعنَا ال ِذي َسِمْعَت ، إِن 

ْ َتْسَمْع  وَل اهلل ِ َوَصِحْبنَا ال ِذي َصِحبَْت َأْو مَل  -َصّل  اهلل   َعَلْيِه َوَسل مَ -َيا ِهَشام  َرس 

ا َعالنَِية  ))  :َيق ول   ْمه  هِبَ َكلِّ ْلَطاٍن َفال ي  انظر فال - (( َمْن َكاَنْت ِعنَْده  َنِصيَحة  لِِذي س 

الة  عليه - الن بي  ه هبا عالنية يقوله من ميكل الم  والص  ْذ )): -الس  بَِيِدِه َفْلَيْخل  َوْلَيْأخ 

  .((بِِه، َفإِْن َقبَِلَها َقبَِلَها، َوإاِل َكاَن َقْد َأد ى ال ِذي َله  َوال ِذي َعَلْيهِ 

 الن اس : ، ويقولونوال  يأيت يف حماَضة ،نرش بيانيعني ما خيرج ما يروح ي

 نحن ،للن اسوجوهنا الزم يبني  الناس أكلوا : يقول ،كام قال هذاك أكلوا وجوهنا

ه كأن   الن اسطيب يعني  ،صائحمنا الن  ر ونحن ذهبنا وقلنا وقد  ننصح ونتكلم ونحذِّ 

  ؟وبعدين إيش النتيجة ،طيب لكن هم ما يسمعون من ا يقول

 أع أال يريد الواحد منا أن يربنلزم الرش   ،وعواقبها وخيمة ،فهذه أمور خطرية

 ،يت الذي عليكوإال فقد أد   ،انصح فإن قبل فاحلمد هلل ،عالزم الرش   ،ذمته أمام اهلل

ك قد مادام أن   ،صيحةك مل تقم بواجب الن  ألن   -وعال  جل   -لن تؤاخذ أمام اهلل 
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 ، َقبِل احلمد هلل ما َقبِل، نحن ننصح ،، قبوهلا ليس إليناعييتها عّل الوجه الرش  أد  

  .عليناقد أدينا الذي  ،األمر هلل من قبل ومن بعد

أحاج  ،كلمة واحدة فقط ،ينصح له "قل ال إله إال اهلل  ": هجاء إىل عمِّ  الن بي  

ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ژ : -وعال  جل  -نزل قوله لك هبا عند اهلل 

عية ريقة الرش  بالط    احلق  نحن نبنيِّ  ،ليست بأيدينا الن اسهداية  [٦٥: القصص] ژ  ڳڳ  ڳ

ينا الذي وإال فقد أد   ،فاحلمد هلل تلبِ عية إن قَ ريقة الرش  الذي علينا بالط  نبني الواجب 

  .علينا

عي عّل الوجه فهذا هو الواجب علينا أحبتي أن نقوم بالواجب الرش  

وعّل ،  –وعال  جل   –صيحة عّل ما جاء يف كتاب اهلل أن نقوم بواجب الن   ،عيالرش  

وق له أن ومن ذلك كذلك من احلق -وسل ماهلل عليه  صّل   - الن بي  ما جاء يف سنة 

ا ،ندعو له ن ةألهل  وهذا صار شعار   أمورهم ندعو ةوالدعون لم يأهن   ،واجلامعة الس 

 - وأن يرزقهم رب   ،هلم بالتوفيق والسداد الح وندعوهلم بالص   ، وندعوهلم باخلري

 ،وءبطانة الس   -ل الة واجلعز  رب ال -احلة وأن جينبهم البطانة الص   -ل الة واجلعز  ال

  ،هلم ندعو
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 يل َدَعَوةَلْو َكاَنْت " : -رمحه اهلل  –هذا يقول الفضيل بن عياض  جلوأل

ْسَتَجاَبة ْلَطان م   ،وصلح حاله ،لطان إذا صلح أمرههذا الس   ألن  ، "جَلَعْلت َها للس 

كذلك بنحوه جاء عن اإلمام أمحد إمام أهل  ،عية التي حتتهحصل اخلري جلميع الر  

ن ة ن ةألهل  اوكام قلت قبل قليل صار شعار   ،واجلامعة الس  لطان للس   أننا ندعو الس 

كام نص  عّل هذا غري ، صيحةوهذا من الن   وفيقوالت  داد الح والس  له بالص   ندعو

  ،واحد من أئمتنا وعلامئنا

 ،عليهم الن اسوأن نجمع قلوب  ،املسلمني أن ندعو هلمة صيحة ألئم  من الن  

وأن نقوم هبذه  ،نابل هذا هو الواجب يف حقِّ  ،فهذا هو املنبغي علينا أحبتي

اهلل عليه  صّل  - هبي  نة وسن   -وعال جل  -وغريها ما جاء هبا كتاب اهلل  ،الواجبات

 ،صيحةونقوم بواجب الن   ،فنسمع ونطيع ونجتمع حول والة أمورنا -وسل م

ويفرقوا  ،فيشتتوا أمرنا ،سالم ليلجوا منهوأال نفتح الباب ألعداء اإل ،وندعو هلم

  .كلمتنا

احلذر احلذر من هذه ق هنا وهناك، عوات التي تطلَ من هذه الد   فاحلذر احلذر

وتأيت باالنحراف وجتعل  ،اللوالتي تأيت بالض   ،هبا ليناابت  وهذه املناهج التي  ،الفرق
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خالل هبذا بة عّل اإلمفاسد هذا الباب كثرية املفاسد املرتت   فإن   ،طاملسلم يف ختب  

  .األصل العظيم كبرية وكثرية وخطرية

 ،هله ومالهأ عن أن يأمن عّل فضال   ،الواحد منا عّل نفسه ال يأمنواهلل 

 ،وانحرفوا عن املنهج القويم ،اطبوا عن الرصِّ هذا انظروا يف حال من تنك   وألجل

أن خيمدها  -وعال جل  -سأل اهلل أالتي  الن ارانظروا يف حاهلم ال زالوا يكتوون هبذه 

ينو عيل راية احلق  وأن ي    ،يف بالد املسلمني   .ن ينرص عباده املوحدينأو ،الدِّ

د نبي ناوبارك عّل  وسل ماهلل  صّل  علم وأكتفي هبذا واهلل أ وعّل آله  حمم 

ينا إىل يوم تسليام كثري   وسل موصحبه   .الدِّ

 

وبارك عّل  وسل ماهلل  صّل  و ،هلل رب العاملني احلمد، حيممحن الر  بسم اهلل الر  

د نبي نا ا وبارك فيه عّل ما قام به مجعني جزى اهلل شيخنا خري  أوصحبه  ،وعّل آله ،حمم 

   :وهذه بعض األسئلة ،من نصيحة يف هذا األصل العظيم
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 :السؤال

وإن  ،أم من العلامء ،الن اسصح من أعوام هل يكون الن   : ائليقول فيها الس  

 ليل عّل ذلك؟وما الد   ،و عالنيةأا ه يكون من كليهام فهل يكون س  قلنا أن  

 :اجلواب

وفيه قول  -ريض اهلل عنه-معنا حديث َتيم  مر    ،حيممحن الر  بسم اهلل الر  

ين   )) -وسل ماهلل عليه  صّل   -الن بي    وَل َيا َرس   ملَِنْ  )):  ئلا س  مل   ثم   ،((الن ِصيَحة   الدِّ

تِِهمْ  : َقاَل  اهلل؟ ِة املْ ْسلِِمنَي َوَعام  ولِِه َوأِلَئِم    ((هللِ ِ َولِكَِتابِِه َولَِرس 

ومن  ، من العامل ، اجلميعبذل من صيحة ت  الن   فيؤخذ من هذا احلديث أن  

واآلداب  ،عيةا هبذه األصول الرش  ن يكون ملتزم  أحد برشط أومن كل  ،العامي  

أن  ،يصل إىل ذلكم الوايل أن وال بأس إذا مل يستطع الواحد ،ة التي مرت معنااملرعي  

ينة يذهب إىل أئم    جل  - وهم بإذن اهلل ،ن يبلغهأويعطيهم ما يريد ، ةاملل   وعلامء الدِّ

 سيقومون هبذا الواجب،  -وعال
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ا أن تذهب إليه بنفسك وصل هذا إىل من يستطيع أمل تستطع  ذافإ ،ليس رشط 

  ،إيصاله

يف جاء كام  -اهلل عنه ريض–كام يف حديث عياض  ،اا تكون سا معنا أهن   ومر  

-وعال جل   –عليه قوله تعاىل  ان كذلك يدل  همع سعيد بن مج هبد اهلل يف حادثتأثر ع

 . واهلل أعلم الوايلوبني هذا  بمعنى أهنا تكون بينه [٢١: طه] ژڻ  ڻ     ۀ   ژ  :

 :السؤال

 :وهذا سؤال آخر

فهل  ،احلاكم بطريقة غري رشعية وتغلب عليهم... .إذا :  السائل فيه يقول

 عة؟امع والط  عليهم الس  

 :اجلواب
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معنعم عليهم  ن ةوهذا بإمجاع أهل  ،الط اعةو الس  ب عّل احلاكم إذا تغل   أن   الس 

معوجيب  ،ه ال جيوز اخلروج عليهفإن   ،له األمر واستتب   ،ق طر له يف غري  الط اعةو الس 

   .-تعاىلو تبارك- معصية اهلل

ومل خيرج  ،يعة اإلسالميةها احلاكم ال حيكم بالرش    هنا مسألة لو أن  ها لكن 

وال  وهو األحسن ،من دائرة اإلسالم يعتقد أن حكم اهلل هو الواجب وهو األفضل

ولكنه حكم بغري ما أنزل اهلل إما من ضغوطاٍت أو  ،جيوز احلكم بغري ما أنزل اهلل

  ،ع له وي طاع يف غري معصية اهللمهذا احلاكم ي س  ،دنيا أو غري ذلك جلأل

 جل  -برشع اهلل الناس حيكم يتبذل لذلك الذ التي ؟لكن هل ت بذل له البيعة

  ؟-وعال

عطى له فال ت   ،ه هو مل يرفع رأسه برشع اهللبل إن   ،ال ت بذل له البيعة أن ه وابالص  

-غري معصية اهلل يف نسمع له ونطيع    ،واحد ويبذهلاال يأيتهو مل يطلبها فال  ،البيعة

باالستطاعة فاتقوا اهلل ما استطعتم واهلل  ةمنوط اتا البيعة فالواجبأم  و -وعال جل  

 .أعلم
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 :السؤال

 اعة يف غري البالد اإلسالمية ؟مع والط  كيف الس  :  سائل يقول

 :اجلواب

ه ال خيرج عن البالد فإن   مأنا قد قلت إذا ابتّل الواحد وكان يعيش يف تلك

 وحيرص أشد   ،اهلل ما استطاع يقويت   ،حتى ال حتصل له مفسدة أعظم انظامه

 .احلرص عّل أال يقع يف املحظور واهلل أعلم

د نبي نااهلل عّل  صّل  و  .. حمم 

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

www.miraath.net 

   

 
 

اهلل خرياجزاكم و   

http://www.miraath.net/
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