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 ِاِِِالرَّْْحَِنِِالرَِّحيمِِِِبْسمِِ

ِتِِإَنِاحلََمَدِِِضَلمُدُهِ,ِوَنْسَتِعيُنُوِ,َِوَنْستَ ْغِفُرُهِ,َِونَ ُعوُذِِِبِِِمْنُِشُروِرِأَنْ ُفِسَناِ,َِوِمْنَِسِيَئا
هللِاَِأعِْ ِإَلِوِِإالَِّ َىاِدَيَِلوِ,َِوَأْشَهُدَِأْنِالَِ ْللَِفالَِ ُمِضَلَِلُوِ,َِوَمْنُِيضِّ َفالَِ َمالَِناَِمْنِيَ ْهِدِهِهللاَِ

َشرِيَكَِلُوِ,َِوَأْشَهُدَِأَنِزُلََمًداَِعْبَدُهَِوَرُسولُُوِ.  َوْحَدُهِالَِ

َِكاَلُمِهللِاِ,َِوَخًنَِ َوِإَنَِأْصَدَقِاْلَكاَلم ٍدِ,َِوَشَرِاُْأُُموِرِزُلَْدتَاهُ َهاِ,ِوَُكلََِّأالَِ ِاذلَُدهُِىَدهِزُلمَّ
 زُلَْدثٍَةِِبْدَعٍةِ,ِوَُكلَِِّبْدَعٍةَِضاَلَلٍةِ,ِوَُكلََِّضاَلَلٍةِِفِالنَّاِر.

 َأمَّاِبَ ْعُدِ:

 :ِرواه فقدِهوقفناِعندِاحلديثِالثامنِوالعشرينِمنِاُأربعٌنِالنوويةِوىوِما

ِ:ِ"قالِِ:ِاْلِعْرَِبِضِْبِنَِسارِيََةِِصلَِيحٍِِوأَبِِِ َهاَِِوَعظََناَِرُسوُلِاَّللَِّ َمْوِعظًَةَِوِجَلْتِِمن ْ
َِكأَن ََّهاَِمْوِعظَُةُِمَودٍِّعِفََأْوِصَنا،ِقَالَِ ! َهاِاْلُعُيوُن،ِفَ ُقْلَنا:ََِيَِرُسوَلِاَّللَِّ :ِاْلُقُلوُب،َِوَذرََفْتِِمن ْ

،َِوا ْمِعَِوالطَّاَعِةَِوِإْنََِتَمََّرَِعَلْيُكْمَِعْبٌد،ِفَِإنَُّوَِمْنِيَِعْشِِمْنُكْمَِفَسيَ َرهُِأوِصيُكْمِبِتَ ْقَوهِاَّللَِّ لسَّ
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وَِ َهاِِِبلن َّ َِكِثًنًا،ِفَ َعَلْيُكْمِِبُسنَِِّتَِوُسنَِّةِاخْلَُلَفاِءِالرَّاِشِديَنِاْلَمْهِديٌَن،َِعضُّواَِعَلي ْ اِجِذ،ِاْخِتاَلفًا
ُكْمَِوزُلَْدتَاتِِ ِكلِزُلَدثٍَةِبْدَعةِِوَِِاُْأُُموِر؛َِِوِإَيَّ  (1ِ).(ُِكلَِِّبْدَعٍةَِضاَلَلةٌِفإن

منِاُأحاديثِالعظيمةِالِتِفيهاِادلخرجِِ-هنع هللا يضر-حديثِالعرِبضِبنِساريةِىذاِاحلديثِ
أساسيةِِ،ِوالِتِفيهاِقواعدِوأصولِسلفيةٌِِ-إبذنِهللاِهعاىل-منِالفنتِوالنجاةِمنِاذلالكِ

-،ِحىتِإنِاُأصولِالستةِالِتِذكرىاِشيخِاإلسالمِدمحمِبنِعبدِالوىابِاِومهمةِجدًِ،ِ
 ىيِمستخرجةِومستنبطةِمنِىذاِاحلديثِ.ِ-رْحوِهللاِهعاىل

ِ)قولوِهنع هللا يضرِ:ِ  (َمْوِعظَةًَِِوَعظََناَِرُسوُلِاَّللَِّ

 .ىوِالكالمِادلشتملِعلىِهرغيبِوهرىيبِمعِالوصايةِبشيءِوالتذكًنِبوِ

اِوَتيتِِفِذكرِاجلنةِهرغيبًِِاِأوولذلكِادلوعظةِِفِالقرءانِوالسنةَِتيتِبذكرِالنارِهرىيبًِ
،ِيؤمرِبوِالعبدِأوِينهىِعنوِ،ِوهبذاِختتلفِادلوعظةِعنِمواعظِالصوفيةِِماِسياقِذكر

ُأهناِمواعظِخاليةِمنِاُأحكامِالشرعيةِِ؛ِومواعظِالتبليغيةِوغًنىم،ِومواعظِاإلخوانيةِ
اِهرىيبِفقطِ،ِمثِىمِأيهونِأبنظمتهمِومبناىجهمِوحبزبياهتمِ،ِأمَِِّغيبِأو،ِرلردِهِر

ادلوعظةِِفِالكتابِوالسنةِفهيِهدعوِإىلِفعلِأمرِمعِالرتغيبِعلىِفعلوِ،ِأوِهنهىِعنِ
ِكماِقالِابنِمسعودِفعلِشيءِمعِالتحذيرِوالرتىيبِمنِفعلوِ،ِأيضًِ اِادلوعظةِالشرعية

لناِِبدلوعظةِ-ملسو هيلع هللا ىلص-ِكانِرسولِهللا)ِ:ِ-هنع هللا يضر- ًًِاِوإظلَِّيعينِ:ِليسِدائمًِ،ِِ(ِيتخوَّ ِاِأحيا
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ِكماِذكرِبعضِأىلِِاِالقلوبِ،ِوحىتِيكونِذلاِاُأثرِ؛حىتِهستجيبِذل، ُأنِالواعظ
ِكاجلالدِِ:ِالعلم ِكلِوقتِ،ِِالدكالذيِغللدِ،ِفاجل،ِالواعظ دِلتبلَّلوِأنوِغللدِاجمللودِِف

مّرةِأخرهِأبملِالسياطِ،ِولكنِلوِضربوِمّثِهركوِمثِّضربوِمرةِأخرهِمثِِّاجمللودِوملِيشعر
ِكذاِادلوعظةِدلَّاِهكونِِفِأوقاتِمتباعدةِ ِكّلِمرةِيشعرِأبملِالّسياطِ، هركوِ؛ِفإنّوِِف

إبذنِهللاِ-وأوقاتِأيًضاِمناسبةِللقلوبِ،ِومناسبةِحلالِادلوعوظِفإهّناِهكونًِفعةِ
 .-هعاىل

ِكماِسبقِليستِديدنِالّداعيةِإىلِهللاِأيًضاِادلوعظةِال ِوجل–ّسلفية دائًماِدائًماِ،ِِ-عزَّ
لناِِبدلوعظة)ِ:ِِ–هنع هللا يضرِِ–فكماِِفِقولِابنِمسعودِ ،ِوأيًضاِذكرِبعضِأىلِالعلمِِ(ِيتخوَّ

ِكتابِالعلمِ،ِِِ–رْحوِهللاِهعاىل-،ِفقالِ:ِانظرواِإىلِصحيحِالبخاريِِ ِكتابِاإلؽلانِ، :
ِكتابِ،ِكتابِالزّكاةِ،ِاحلّجِ،ِإىلِإىلِآخرهِكتابِالصالةِ، أربعِأوِمخسِرلّلداتِمثِّ

ىكذاِهكونِادلواعظًِجحةِ،ِفأيًضاِاِمنِمخسٌنِصفحةِ؛ِادلواعظِوالّرقائقِِفِأقلِرمبَِّ
ِكانِعليوِالّنيبِويسنتُِّ  وأصحابوِ.ِ–صلَّىِهللاِعليوِوسلَّمِِ–ِفيهاِالعبدِمبا

 ِ(َِمْوِعظَةًَِِِوَعظََناَِرُسوُلِاَّللَِِّ)ِِ :ِقال

َهاِاْلُقُلوبُِ)ِ:ِِومدهِبالغتهاِبقولو،ِوصفِأثرِىذهِادلوعظةِ خافتِ:ِأيِ؛ِِ(َِوِجَلْتِِمن ْ
ِ،ِحقٌِِ،ِوىناكِوىناكِاختالفات،ِوىناكِأمورِ،ِىناكِفنتِ،ُِأّنِاُأمرِليسِِبلّسهلِ؛ِ

جونوِويروِِِّكماِأّنِىناكِأىلِللباطلِيدعمونوِ،ِوىناكِأىلِاحلقِينصرونو،ِوىناكِِبطلِ
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،ِمنِعلىِالعاملِىِعلىِعاهقِطالبِالعلمِِولقَِوىناكِمسؤوليةِهُِِ،ِوجزاءِوىناكِحسابٌِ،ِ
 .ِوعلمواِأّنِاُأمرِجللِ،ِواِىذهِادلسؤوليةلىناِحتمَِّ

َهاِاْلُعُيونُِ)ِ  :ِ(َِوَذرََفْتِِمن ْ

ِكانِحِ–مىِهللاِعليوِوسلَّصلَّ–رفتُِأهّنمِاستشعرواِأّنِالنَّيبِيظهرِأّنِالعيونِذِ ٌن
ِكماِىذهِالرِّمكأنّوِيكلِِِّمهميكلِِّ وىمِػلّبونِ،ِسيفارقهمِكأنوِيودَّعهمِ،ِأيِأنوِِايةِوهم

رضوانِهللاِ–نوِأبرواحهمِوآِبئهمِوأّمهاهتمِويفدِوِ،ِِ–مِىِهللاِعليوِوسلَّصلَِّ–ِالنَّيب
فاىمِواختارىمِهللاِلصحبةِصطاِ–رضوانِهللاِعليهم–؛ِلذلكِالّصحابةِِ-عليهمِأمجعٌن

ِكانِالِرِِ-صلَّىِهللاِعليوِوسلَّم–ِفكانواِػلّبونوِ-مىِهللاِعليوِوسلَّصلَّ–دمحمِيِّوِنب جلِ،ِ
 .ِ-مىِهللاِعليوِوسلَّصلَّ–ِبِالّنيباهِوالِيصيهلقَِِّضمغرِِِِإذاِجاءِسهمٌِمِأماموِحىتيتقدَِّ

عتِ؛ِأيِدم،ِذلمِذرفتِعيوهنمِِ-صّلىِهللاِعليوِوسّلمِ–اِاستشعرواِمفارقةِالّنيّبِفلمَِِّ
ِكانِالّصحابةِ ،ِِ-ِوجلِعزَِِّ–وهقوهِِِأىلِخشيةٍِِ-رضوانِهللاِعليهمِِ-وىكذا

ولذلكِ؛ِِ–ِوجلِعزَِّ–منِهللاِِونورٍِِِوأىلِخوفِعلىِعلمٍِِ،وىذاِمنِأثرِالعلمِوالعملِ
–اخلشيةِواخلوفِمنِهللاِِِعنِالعلماءِأنِهكونِىذهِصفتهمِ:علىِطالبِالعلمِِفضاًلِ

الِيتسّلطِأنِِو،ِيظلمِالّناسِِوأنِالِ،ِوأقوالوِالوبِالواحدِأفعأنِيراق،ِِ-عّزِوجّلِ
ِكلَِّيؤذيهمِِ،ِوأنِالِعليهم ِمكتوبٌِِوِماِيعملِأوِيقولِىوِمسّجلٌِِ،ِوأنِيعلمِأنَّ

 .-وجلِعزَِّ–فيخافِمنِهللاِ،ِِ-وِجلِعزَِّ–وسيقفِعليوِبٌنِيديِهللاِ
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ِكانِخليفةِِ-هنع هللا يضرِِ–جاءِعنِأيبِبكرِِ ِكالمًِ:ِِأغضبوِ؛ِيعينِجاًلِِرِأنَِِّحٌن ِاقالِلو
:ِقالِ،ِ"دعينِأقتلو"ِِ:فقالِلوِأحدِاحلاضرينِ،ِِ–هنع هللا يضرِ–ِأغضبوِ،ِأغضبِأِبِبكرٍِ

 ،ِفقالِ:ِِ"ِبرداِماءًِِعلىِأيبِبكرٍِِاِ،ِفكأظّلاُِصبَِِّبردًِِماءًِِعلىِأيبِبكرٍِِفكأظّلاُِصبَِّ"
ِكانِلرسولِهللاِ،ِموِ)ِ فهذاِأبوِ؛ِِ(بعدهِِوليسُِأحدٍِِ-مِىِهللاِعليوِوسلَّصلَِّ–ىذا

وملِيسّلطِعليوِ،ِوملِِيتسّلطِعليوِ،ِهِاِأغضبوِرجلِملِيؤذكانِخليفةِودلَِِِّ-هنع هللا يضرِِ-بكر
 بلِهنىِالّناسِعنِالّتسّلطِعليو.،ِالّناسِ

ِاِأغضبوِ،ِوكانِخليفةًِأوِقالِشيئًِِمِبكالمٍِفتكلَّ،ِجاءهِرجٌلِمرةِِ–هنع هللا يضرِ-وىذاِعمرِ
ِكانِمعِذاكِالرجلَِيِأمًنِادلؤمنٌن:ِفقالِلوِ؛ِِفغضبِعمر؛ِِ–هنع هللا يضرِ–ِرعم  ِ؟ِمن

فكأظّلاِملِيقعِشيءِوسكنِ،ِ(2ِِ)﴾١٩٩﴿ُخِذِاْلَعْفَوَِوْأُمْرِِِبْلُعْرِفَِوَأْعِرْضَِعِنِاجْلَاِىِلٌَنِ﴿
 .ِ-ليورضيِهللاِع-عمرِ

ِكانِالصحابةِف الِِ،ِالُِأنفسهمِ،ِيغضبونِِ،ِيعملونِِ-رضوانِهللاِعليهم-هكذا
صفةِينبغيِأنِهتوفرِِفِِالىذهِ،ِ،ِومصاحلهمِِرهبمآوملدنياىمِِ،ومناصبهمِ،ِوأمورىمِ،ِ

 والعلماءِِبخلصوصِ.وِفِطالبِالعلمِ،ِِكلِمسلمٍِ

،ِاخلشيةِ:ِيُرفعِمنِالعلمِِنِالِيّتصفِهبذهِالصفةِ؛ِولذلكِأولِماشلوكمِرأيناِوكمِ
ِالسالمةِنسألِهللاِ-وهللاِنرهِمنِبعضِالتصرفاتِ،ِِ-وجلِِّعزَِِّ–اخلوفِمنِهللاِ
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الِِنرهِبعضِالتصرفاتِمنِطلبةِالعلم،ِِ-وأنِيهديناِوإَيىمِللصوابِواحلقِالعافيةِو
 ِعنِطالبِعلمِهليقِوهللاِبعاميِفضاًلِ

ِكتابِهللاِِنصرواِاحلقِ،ِ-رضوانِهللاِعليهم-إّنِالصحابةِ ِةوسنَّ،ِِ-وجلِعزَِّ–نصروا
نِرضيِعنهمِوجعلهمِشلَّ–وجّلِِعزَِّ–فنصرىمِهللاِ؛ِِ–مىِهللاِعليوِوسلَّصلَّ-الرسول

 .سًنونِعلىِىذاِاُأمرِيِىكذاِالعلماءِالرِبنيونِو،ِِعنوِاورضِو

ِكانتِعرضًِِنإذ ِكانِواصفًِِالعرِبضِبنِساريةاِذكرىاِىذهِالقضيةِوإن اِللحالِالذي
 إالِأنناِنستفيدِِهلكِادلعاينِِ–مِىِهللاِعليوِوسلَّصلَِّ–عليوِالصحابةِحٌنِوعضهمِالنيبِ

ِالبدِمنِزلاسبةِالنفسِ،،ِِ-وجلِِّعزَِِّ–البدِمنِهقوهِهللاِ،ِِإخواينِ،ِوَيِأخوايتِالبدَِي
 لفالنِوفالنِ.ِالبدِمنِاخلوفِأنِنعملِِال
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نردِاحلقِمنِأجلِِنتعصبِللباطلِ،ِوالِونقدرىمِ،ِولكنِالهمِضلرتمِالعلماءِوضلبُّ،ِنعمِ
،ِبٌنِاِىذاِمنِحالِادلتعصِِّوإظلِِّفإّنِىذاِليسِمنِشأنِالسلفيٌنِ،،ِعٌنِفالنِوفالنِ

ِكنَّ  :ِفنقولِاِنسمعِعنِأفعاذلمِحينماِيتعّصبونِلفالنِوفالنِمنِأئمةِادلذىبِ،الذين

ِكانِيستنكرِالعلماءِ،ِواليومِنرهِبعضِالّناسِيتعصَِّ بِوكانواِيتعّصبونُِأئمةِومعِذلك
قوةِإالِِحولِوالِفال-ويُقعِّدِالقواعدِلًندِاحلقِِبِللباطلِ،ويتعصَِِّبةِالعلمِ،لبعضِطل

 .ِ-ِب

 إّنِالعيونِوهللاِلتذرفِمنِحالِبعضِالّناسِنسألِهللاِأنِيهديناِوإَيىمِللصوابِ.ِ

َِكأَن ََّهاَِمْوِعظَُةُِموَِِ:ََِيَِرُسوَلِاَّللَِِِّفَ ُقْلَنا)ِِ:ِ-هنع هللا يضر-قالِ:ِالعرِبضِ  (ِدٍِّعِفََأْوِصَنا!

 .ِواُأمرِِبلشيء،ِىيِالعهدِِبلشيءِ

ِكذاِ ِكذاِ،ِوأنُِيرتك م ِكذاِ،ِوأنِيُقسِّ وضلوِذلكِ،ِ،ِأنِهوصيِفالنِأبنِيفعل
 ِ.ِمنِفعٍلِأوِهرك،ِهعهدِإليوِأبمٍرِيفعلوِ

ِكانِالصحابةِدائمًِ ِكلِأمرٍِوىكذا وجّلِِعزَِّ–هللاِِمنهبمِيُقرِِِّاِيستغِّلونِادلناسباتِِفِطلب
-ِ. 

َِكأَن ََّهاَِمْوِعظَُةُِمَودٍِّعِفََأْوِصَناِ،ِقَاَل:ُِأوِصيُكْمِبِتَ ْقَوهِاَّللَََِِِّيَِرُسوَلِاَّللَِِّ)قالوا:ِ ِعزَِِّ–ِ!
 (ِ-وجلِّ
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والحظواِأّنِالوصاَيِِفِىذاِ،ِِ–مىِهللاِعليوِوسلَّصلَّ–يبِأوصىِهباِالنَِّأولِوصيةِىذهِ
الِ،ِِاإلنسانِإذاِودّعِأىلوِوأقاربوِوإخوانوِوِ،ُأهّناِوصيةِمودِّعِِةِ؛احلديثِوصاَيِجامع

ِكلِشيءِ،ِوإظلَِّ ِكلِشيءِ،يذكرِذلمِعندِالوداع ويذكرِِاِيذكرِذلمِعندِالوداعِادلهمِمن
منِِأوِؼلشىِأنِػلصلِذلمِشيءٌِِ،أوِؼلشىِأنُِيضيِّعوهِ،ِؼلشىِعليهمِضياعوِِذلمِما

 بعدهِ.

 (ِ-وجلِِّعزَِِّ–ُِأوِصيُكْمِبِتَ ْقَوهِاَّللَِِّ)قالِ:ِِ،ِلواِىذهِادلعاينفتأمَِّ

ِوجلِِ–هقوهِهللاِ ِمعناِِفِشرحِحديثِمعاذِ:ِِ،ِ–عزَّ ُِكنِِْ)مرَّ ُثَما َحي ْ  ِ(ِتاهَِّقِاَّللََِّ

بفعلِِ،وىيِِبختصارِ:ِأنِجتعلِبينكِوبٌنِعذابِهللاِوسخطوِوقايةِ
 .ِبنورِمنِهللاِ،هرجوِثوابِهللاِِدهِ،ماتِعلىِنوٍرِوىحرَّعاتِوهركِادلُِالطا

وهرتكِالسيئاتِختشىِعذابِهللاِِ،منِهللاِِهعملِالطاعاتِهرجوِثوابِهللاِعلىِنورٍِِِ-
 .ِِ-وجلِِعزَِِّ-منِهللاِِعلىِنورٍِ

َناَِوَلَقدِِْ﴿،ِوقلناِإنِالتقوهِوصيةِهللاِلألولٌنِواآلخرينِِ- ِِمنِاْلِكَتابَُِِأوُهواِالَِّذينََِِوصَّي ْ
ُكمُِِْكمِْقَ ْبلِِ  فهيِوصيةِهللاِلألولٌنِواآلخرينِ.،ِِ(  3)ِ﴾١٣١﴿ِِاللَّ وَِِاه َُّقواَِأنَِِِوِإَيَّ

ِكماِسبقِِفِالكالمِحينماِهكلمُتِعنِأثرِادلوعظةِِفِوجلِالقلوبِوخوفهاِِ وهقوهِِهللا
ِكانواِيتَّ،ِ ،ِِ–وجلِِعزَِِّ–وؼلافونِهللاِِ،ِقونِهللاوِفِذرفِالدموعِمنِالعيونِ؛ِأهنم
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ِكانِشلنِيعتربِ،عظيمِِوهِهللاِِببٌِوهق منِأولياءِهللاِِ-إبذنِهللاِهعاىل-منِاهصفِِبلتقوه
ِِػَلَْزنُونَُِِىمَِِْواَلَِِعَلْيِهمَِِْخْوفٌِِاَلِِاللَّ وَِِِأْولَِياءَِِِإنََِِّأاَلِِ﴿ِ–وجلِِعزَِّ– الَِّذيَنَِآَمُنواِوََكانُواِّّ

ُقونَِ  (  4)ِ﴾ِيَ ت َّ

ومعرفةِأمسائوِ،ِِ–وجلِِعزَِِّ–لعظمةِهللاِِالعبدِرِبستشعا،ِوجلِِعزَِِّ-وهقوهِهللاِِ
ِكتابوِوسنةِنبيوِوهدَِِّ،ِاحلسىنِوصفاهوِالعليا  .ِ–مِىِهللاِعليوِوسلَّصلَِّ–برِمعاين

 (ِ:ِ-وجلِِّعزَِِّ–ُِأوِصيُكْمِبِتَ ْقَوهِاَّللَِِّ)

ػلملِصاحبوِعلىِفعلِالطاعاتِوهركِ،ِكماِسبقِعظيمِِِوىوِأمرٌِِ،ِىذاِأولِأمر
ااًلِمنِبعضِالناسِِومأكمِمنِإنسانِأخذِ،ِِاتِ،ِػلملِصاحبوِعلىِأداءِاحلقوقِمحرَّادلُِ

والِشكِأنِىذاِِ؛يِادلالُِأىلوِعِاُأموالِؽليًناِومشااًلِوالِيؤدِِّضيِِّ،ِويُِِمىاِإليهوملِيردَِّ
كمِمنِإنسانِأيخذِحقوقِالناسِويغصبهاِوالِ،ِِِِ–وجلِِعزَِِّ–ليسِمنِهقوهِهللاِ

كلِِِوكماِسبقِهقوهِهللاِهدخلِِفِ،ِِ–وجلِعزَِّ–منِهقوهِهللاِِيؤديهاِإليهمِفهذاِليس
،ِلتنجحِِهقوهِهللاِِفِأقوالكِوِفِأفعالكِجُتِريِوهُعِملِأقوالكِوأفعالكَِيِعبدِهللاِ،

ِعزَِِّ–ةِالنظرِإىلِهللاِ،ِولذَِِّ–وجلِعزَِّ–ولتفوزِ،ِوليحصلِلكِالفوزِِبجلنةِ،ِورضاِهللاِ
وماِفيهاِمنِأىوالِ،ِمِمنِجهنَِّ،ِلكِالنجاةِمنِالنارِأعلىِنعيمِاجلنةِ،ِوػلصلِ–وجلِ

عزِِ–فالبدِمنِهقوهِهللاِِ؛ِالِهستطيعهاِأبدانناِ،ِوالِهتحملهاِ،ِوماِفيهاِمنِصفاتٍِ
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 .ِ-وجلِ
ْمِعَِوالطَّاَعِةَِوِإْنَِتََمََّرَِعَلْيُكْمَِعْبدٌِ):ِمثِقالِ  (ِ.َوالسَّ

السمعِوالطاعةِلوالةِ
 اُأمرِ.

اُأمرِِفِالعسرِواليسرِ،ِِفِادلنشطِِكِهسمعِوهطيعِلولِِّأنَّ
أىلوِوأقاربوِببضعِاُأمورِِولِنفسوِاُأمرِببضعِاُأمورِ،ِوفضَِِّولوِاستأثرِولُِّ،ِوادلكرهِ

 .رجِعليوِ،ِوأنكِهتكلمِفيوِىذاِالِيعينِأنكِهطعنِفيوِ،ِوأنكِخت،ِعليكِ

 )ِأطعِاإلمامِوإنِضربِظهركِوأخذِمالك(ِ.ِِ:ُِأنناِمأمورونِِبلصرب؛ِىذاِخطأِِ

ِمبعصيةِ؛ِفإنناِ ِاُأمرِِفِغًنِمعصيةِهللاِ،ِفإنناِنسمعِلوِونطيعِ،ِفإنِأمًر والطاعةِلولِّ
 ُأمورِ.معِوالطاعةِلوِِفِبقيةِاالِنسمعِلوِِفِهلكِادلعصيةِخاصةِ،ِويبقىِالسَِّ

ىذاِفهمِ،ِاُأمرِلوِأمرِمبعصيةِيسقطِحكموِفالِمسعِلوِوالِطاعةِِنِولَِّوليسِادلعىنِأِ
فونِالنصوصِعنِالذينِػلرِِِّ،ِاخلوارجِ،ِىذاِفهمِالتكفًنيٌنِ،ِىذاِفهمِاجلهالءِاحلزبيٌن

ِفِغًنِبقيةِأوامرهِفإنناِنسمعِونطيعِلوِِ،ِاالِ؛ِإظلاِفقطِِفِهلكِِفِادلعصيةِوأمَِِّ؛معانيهاِ
 .ِ-وجلِِعزَِِّ-معصيةِهللاِ

اُأمرِإذاِأمرِأبمٍرِ؛ِفهذاِاُأمرِلوِثالثةِِولُِِّ):ِ-رْحوِهللاِهعاىلِِ–قالِاإلمامِالعثيمٌنِ
 :ِِأحوال
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ىذاِاُأمرِِفِالكتابِوالسنةِ؛ِفهناِظلتثلِِبوِأنِيكونِىذاِاُأمرِمأمورٌِ
ِفِاُأمرِبطاعةِولِاُأمرِ؛ِمثلِأنِأيمرِِبلصالةِ،ِِطاعةِِورسولوِِورسولوِ،ِمثَِّطاعةًِ

 والصيامِ.ِ

؛ِفهناِالِنسمعِلوِِ-وجلِِعزَِِّ–اُأمرِأبمٍرِؼلالفِأمرِهللاِِ:ِأنِأيمرِولِِِّاحلالةِالثانيةِ-
)ِالِطاعةِدلخلوقِِفِ:ِ-مِىِهللاِعليوِوسلَّصلَِّ–ِفِذاكِاُأمرِعلىِاخلصوصِ،ِلقولوِ

 قيةِأوامرهِفنسمعِلوِونطيعِ.ِِِِِاِب،ِأمَِِّمعصيةِاخلالقِ(

ِكتابِهللاِماِيدلُِّ عليوِعلىِوجوبوِ،ِوليسِِفِِِأنِأيمرِأبمٍرِليسِِف
ِِبلسمعِوالطاعةِ"ِارِِّكتابِهللاِماِػلُِ  نتهىِ.موِ؛ِفهناِنسمعِونطيعِلوِ؛ُِأنِهللاِأمًر

اُأمرِالُِيسمعِلوِويُطاعِإالِِفِإنِولِ:ِاِيقولِوهبذاِالكالمِنفهمِخطأِبعضِالناسِدلَِِّ
طأِىذاِفهمِاخلوارجِ،ِىذاِخِوامرِالدنيويةِماِلوِحكمِعليناِ؛اِِفِاُأاُأوامرِالشرعيةِ،ِأمَِّ

ِ–خوانِادلسلمٌنِ،ِىذاِفهمِالتكفًنيٌنِ،ِىذاِفهمِِبطلِعاطلِعنِاحلقِىذاِفهمِاإل
 .ِ-ِبركِهللاِفيكمِ

ْمِعَِوالطَّاَعةِِِ)ِِ ِفِِِ–جزاهِهللاِخًنًا–ةِىناِذكرىاِالشيخِدمحمِِبزمولِ؛ِفيوِفائدِ(َِوالسَّ
السمعِوالطاعةِفوجدتِأنِالطاعةِطاعةُِأوامرِولِاُأمرَِِتملتِ:يقولِِكالمِلوِمبعناه

بعضِالناسِ:ِنناِالِنسمعِِفِاجملتمعِإالِلكالمِولِاُأمرِ؛ِيعينِ،ِوأنِالسمعِمعناهِ؛ِأ
 يوِ.بِعلىِولِاُأمرِفالِيلتفتِإلقدِأييتِويشغِِّ
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ِفِىذهِالعصورِرونِِبلسمعِلولِاُأمرِالِلغًنهِ،ِوىذهِفائدةِدقيقةِِونناِمأمُأِ-
 عصارِ.واُأ

نوِهوجدِمجعياتِ،ِوهوجدِيعينِمؤسساتِ،ِوهوجدِمجاعاتِِفِبعضِالبلدانِهعارضُِأ

ِكانتِىذهِاجلمعياتِوىذهِادلؤسساتِوىذهِناسِهضطربِاُأمرِ؛ِفالِأوامرِولَّ ،ِوإذا
الناسِقدِِخوانِوغًنىمِؼلدعونِالناسِ،ِفإنَِّاُأحزابِمتصفةِبصفةِشرعيةِمثلِاإل

ِكالمِحزبِاإل ِكالمِولِاُأمريقدمون ِكالمِ؛ِوىذاِخطأِ؛ُِأِخوانِعلى نِالواجبِهقدمي
ِهللاِ،ِولِاُأمرِ مِىِهللاِعليوِوسلَّصلَِّ–بوِورسولوِِ–وجلِِعزَِِّ–فإنِىذاِىوِالذيِأمًر

ْمِعَِوالطَّاَعةِِِ)،ِوذلذاِقال:ِِ-  :ِفإنِقيل،ِِ(َِوالسَّ

 :ِأقولِجواًِبِعلىِىذاِمنِوجوهِ

امِاُأِأنِولَِّ ،ِِللمجتمعِ-هللاإبذنِ-مانِاُأمرِوِببِولِاُأمرِىوِصمَّ
امِاُأ مانِىذاِلظهرتِالفنتِ،ِوِلُسلبتِاُأموالِوسرقتِوهنبتِ،ِوخلَِيفِفلوِاختَّلِصمَّ

 مِاُأمنِوضعفِأمرِالدينِ.الطريقِوُعدِِ
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سيحصلِِ،ِعظيمِاُأمرِِببٌِِىذاِيدلِعلىِأنِىذاِالبابِ؛ِِببِولِِّ
ِوناِنبهَِِّ–مِهللاِعليوِوسلَِّىصلَِّ–يبِفيوِاختالفِ،ِوػلصلِفيوِاعوجاجِعنِاحلقِ؛ِفالنَّ

وإىلِهلكِادلناىجِالباطلةِالِتِِ،ِوالِنلتفتِإىلِهلكِاُأقوال،ِلسمعِوالطاعةِِبِاًوصَِّ
ِكلِولِِّأنِنعلمِأوينبغيِِ،ِاُأمرِهضربِِببِولِِّ وراعِعلىِِِفِبلدهِىوِحاكمٌِِأمرٍِِن

ِنسمعِونطيعِفنحنِىناِِفِالسعوديةِِ،ِوذلمِالسمعِوالطاعةِلذاكِاحلاكمِ،ِرعيتو لولِّ
يطيعونِحلاكمهمِِووأىلِمصرِيسمعونِ،ِِ-حفظوِهللاِهعاىلِِ-ادللكِسلمانِاُأمرِ،ِ

ِ،أمرىمِِوأىلِالكويتِيسمعونِويطيعونِلولِِّ،ِِ-نسألِهللاِأنِػلفظوِِ-السيسيِ
 .بلدِيسمعونِويطيعونِحلاكمهمِِأىلوىكذاِ

البابِِببِالسمعِوالطاعةِلولِِوأنِنعرفِقدرِىذا،ِامِادلسلمٌنِكَِّوينبغيِأنِضلرتمِحُِ
 .اُأمر

عينِالسمعِوالطاعةِلوالةِ-ىذاِاُأمرِِ-مىِهللاِعليوِوسلَّصلَّ-يبِذكرِالنَِّاِإنِّأيضًِِ
ِببِِالسمعِوالطاعةِِ-،ِعلىِأنِالسلفيٌنِحٌنِيتكلمونِِفِىذاِالبابِليدلُِِّ،ِ-اُأمر
ِ؛ِاِسلكواِادلسلكِالشرعي،ِإظلَِِّنونِادلناىجِالباطلة،ِويبيِِِّنونِأحكامواُأمرِويبيِِِّ-لوالة

صحابِهلكِ،ِفكيفِأييتِأِاًِهبذاِالبابوصَِِّ-مىِهللاِعليوِوسلَّصلَّ-يبِالنَُِّأنَِّ
ِكيفِاجلماعاتِواحلزبياتِ وأهنمِِ،ِعلىِالسلفيٌنِأهنمِيداىنونِاحلكامِويعيبونِأيهون،

يعيبونِعلىِِوِ،ِِ.هنمِبغلةِالسلطانِوأهنمِوأهنمِ.وأِوالةِ،غلرونِخلفِادلناصبِوخلفِال
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،ِقالِِمِقالِهللاإظلاِنتكلَِّ-ِبركِهللاِفيك-مهمِِفِِببِوالةِاُأمر،َِيِأخيِالسلفيٌنِهكلُّ
 .ِ،ِقالِالصحابةِرسولو

ِكماِمرَِِّ ِمنِأصحابِرسولِهللاِ"ِ:ِمعناِأماِقالِأنس ِكرباًؤ ىِهللاِعليوِصلَّ-كان
 "ِينهونناِعنِسبِالسلطانِ-موسلَّ

وهلكِالبدعِِ،ِاجلماعاتِواحلزبياتِهلككيفِأنِِِ-ِبركِهللاِفيكم-فانظرواِِ
كيفِهتسلطِعلىِاُأحكامِالشرعيةِوالنصوصِ،وهلكِاُأمورِادلشينةِِ،ِوالضالالت

 .ِ،ِفتجعلِمعانيهاِغًنِمرضيةِالشرعية

 ِ(ْمِعَِوالطَّاَعِةَِوِإْنَِتََمََّرَِعَلْيُكْمَِعْبدٌَِوالسَِّ)ِ:ِقالِ-ِبركِهللاِفيكم-إذنِِ

ِكانِحصلِأنِاُأمًنِعبدٌِِ:(َِوِإْنَِتََمَّرَِ)ِ عِدَّرلُِ)جاءِِفِبعضِالرواَيتِِ،ِيعينِوإن
اِأرجلوِمقطعةِوقدِهكونِحىتِأيضًِ،ِنِديَِْيِِهماِعندُِ،ِعِاُأطرافِقطَّمُِ:ِِيعين(ِاُأطراف

-يبِ،ِخاصةِالنَِّحقًنِ،ِىذاِعبدٌِِاجزِوطلرجِعليو،ِفالِنقولِىذاِعِلكنوِأمًنِوحاكم
أنِمنِفِالعربِِفِاجلاىليةَِتنَِِتوكانِ،ِِأقحاحكانِؼلاطبِعرِبًِِِ-مىِهللاِعليوِوسلَّصلَّ

ِكانِاُأمًنِوالقوةِعندىمِدلنِغلبِ؛ِيتأمرِعليهاِأحد ،ِوكانتِالقريةِالكبًنةِِلذلك
ِكلهاماِجاءِاإلسالمِأبطلِىذهِاُأ،ِفلمََِِّتكلِالصغًنة رضوانِهللاِ-،ِوامتثلِالصحابةِِور
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هسمعونِِِ(َوِإْنَِتََمََّرَِعَلْيُكْمَِعْبدٌِ):ِ،ِفقالِذلمِ-ىِهللاِعليوِوسلمصلَّ-يبِأمرِالنَِّ-عليهم
 .ِوهطيعون

ِكانِِفِاحلاكمِمنِنقص:ِأىلِالعلمِبعضِكماِيقولِِاإذًِِ ِكانِِفِاحلاكمِِ،ِمهما ومهما
،ِوػلرمِِوػلرمِالكالمِعليوِِمنِالسمعِوالطاعة،ِوالبد،ِفالبدِمنِالصربِِ،ِمنِعيب

ِكلهاِىذهِِكلِىذهِحرام،ِِ،ِوحترمِادلظاىراتِواإلضراِبتِواالنقالِبتِِاخلروجِعليو ،
 واإلسالمِمنهاِبريء،ِوادلنهجِالسلفيِ،ِختالفِادلنهجِالشرعيِ

،ِ،ِويضعفِهطبيقِالدينِِطِعلىِالناسُأنِىذهِاُأمورِلوِحصلتِفإنِالفنتِهتسلِ-
فالَِتمنِالسبل،ِ،ِوؼلافِالطريقِ،ِوهنتهكِاُأعراضِ،ِوهراقِالدماءِوهنتهبِاُأموالِ

ِكلناِيقِرُأِ،ِ،ِواحلقيقةِلستِحباجةِذلذاِالكالمِفنت هِبدموعِعينوِيرهِِؤنِالواقعِاليوم
ًنىاِمنِبالدِادلسلمٌنِِوِفِليبياِ،ِوِفِاليمنِ،ِوِفِغِِفِالعراقِوِفِسورَيِحالِادلسلمٌن

ِكيفُِأريقتِالدماءِ،ِوقُ تِّلِالشيوخِوالنساءِوالصبيانِوأُنتهبتِاُأموالِ،ِوأُنتهكتِ ؛
 اُأعراضِ،ِوضعفِأمرِالدينِ،ِوهسلطِاُأعداءِ؛ِلذلكِىذهِوصيةِمهمةِوجامعةِ.

ْمِعَِوالطَّاَعِةَِوِإْنَِتََمََّرَِعَلْيُكْمَِعْبدٌِ)ِوَِ لىِإبطالِمسألةِ؛ِوىيِأنِ؛ِوىذاِيدلِع  (5)(ِالسَّ
 بعضِالتكفًنيٌنِ،ِوبعضِاجلماعاتِ

                                                           

وقال:ِحديثِحسنِصحيحِ.[200ِرقم:]ِيوالرتمذ[،4004ِرقم:]ِواهِأبوِداوودِر(   5
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 ،ِطيبِ؛إنِىؤالءِاحلكامِالِمسعِذلمِوالِطاعةِ"ِ"ِيقولِ:ِِ-

ِِ 

 .ِءِليسواِبُقرشيٌنِ""ُِأنِالسمعِوالطاعةِ؛ِإظلاِهكونِلُقرشيِ؛ِوىؤاليقولِ:ِ

 نقولِ:ِقبحكِهللاِ

نعمِ،ِذكرِأىلِالعلمِمباِدلتِعليوِالنصوصِِفِبعضِالرواَيتِأنِاُأئمةِمنِقريشِ؛ِِ-
ِكانِ؛ِولكنِىذاِاحل ديثِالذيِمعناِأنِىذاِمنِِببِاُأفضلِواُأكملِ،ِوأنِىذاِلو

،ِوعمومِالرواَيتِ(ِِاُْأَْطَرافِِِعُِطَّقَِمُِدََّعِِ)ِرلَُِ:ِ،ِوروايةِأخرهِِ(َِوِإْنَِتََمََّرَِعَلْيُكْمَِعْبدٌِ)
ِكونِولِاُأمرُِقرشًياِشرطًاِِفِالسمعِوالطاعةِ؛ِ ِفِالسمعِوالطاعةِلولِاُأمرِالِجتعل

 يعينِ

ىذاِفقطِمنِِببِالتالعبِِبلعوامِ،ِوعقولِالعوامِ،ِوشلنِِببِحتريفِالنصوصِ؛ِأمِِ-
ِكانِاُأمرِعليكمِملُِهسلمواِِبلنصوصِ،ِ ِكانِاُأمرِلكمِأذعنتمِذلاِللنصوصِ،ِومىت فمىت

نِنسمعِفنحديثِيدّلِعلىِبطالنِذاكِالقولِ؛ِىذاِاحلِفإًذاِ؛ِ-ِوملِهرفعواِذلاِرأًساِ
ونرهِمنِبعضِالناسِيدندنِهبذهِالقضيةِ؛ِيقولِ:ِ"ىؤالءِالِمسعِوالِطاعةِذلمُِأهنمِ

 ليسواِمنِقريشِ"ِ
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لسمعِوالطاعةِ؛ِمىتِماَِتمرِاِِفِاإلمامِأنِيكونُِقرشًياِلليسِشرطًِِ"نقولِلو:ِِِ-
 ".ِووصلِإىلِحكمِاحلاكمِفلوِالسمعِوالطاعةِ

ذكرِهباِنفسيِوإخواينِ؛ِأالِوىيِإنِأوإينِأختمِماِيتعلقِِبلسمعِوالطاعةِبقضيةِأنبوِِوِِ
ِ–ذيِالنورينِ،ِالذيِقالِفيوِالنيبِِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ–زوجِبنِتِالنيبِِ–هنع هللا يضرِوأرضاهِِ–عثمانِ

ُِعْثَمان)َِماِضَِِ:ِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ ملسو هيلع هللا ىلصِأنوِمنِأىلِاجلنةِِ–،ِوقالِفيوِالنيبَِِماِفَ َعَلِبَ ْعَدِالَيومِ(ِرَّ
ِكلِىذهِادلكانةِذلذاِالصحايبِاجلليلِِ-هنع هللا يضرِوأرضاهِِ–وأنوِشهيدِ ِ–هنع هللا يضرِوأرضاهِِ–،ِمع

إذاِبناِصلدِأنِبعضِادلشغبٌنِ،ِوالفتانٌنِِفِِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ–وعنِمجيعِصحابةِرسولِهللاِ
ِ–اخلوارجِومنِغًنىمِ،ِدلاِأتارواِعلىِعثمانِالكالمِوالفنتِقُتلِعثمانِِاجملتمعِ؛ِمن
،ِفإذاِِِ-هنع هللا يضرِوأرضاهِِ–أنّوِشهيدِِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ–؛ِقُتلِمظلوًماِ،ِوأخربِالنيبِِ-هنع هللا يضرِوأرضاهِ

ِ–لِكانِعثمانِهبذهِادلكانةِبسببِالفنتِ،ِوالقالقلِ،ِواإلشاعاتِ؛ِسقطِحكموِوقُت
 ظلًماِ..ِ–هنع هللا يضرِوأرضاهِ

نِاإلشاعاتِحولِوالةِاُأمرُِهسقطهمِ؛ِفإَيكمِوإَيكمِوىذهِاإلشاعاتِ،ِفاعلمواِأ-
ِكاذبةِفاجرةِ،ِوبعضهاِإنِصحِالِيلزمِمنهاِ ِكثًنِمنها سقاطِولِإوىذهِاُأخبارِالِت

  اُأمرِ،ِوالِطعنِفيوِ؛ِبلِالواجبِالصربِوكراىيةِادلعصيةِ.

،ِملِيقلِ:ِفليخرجِ،ِفليضربِِ)َِمْنِرََأهَِأِمًنَُهَِعَلىَِمْعِصَيٍةِفَ ْلَيْصرِبِْ(:ِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ–قالِِِِِ
ِكذبِ ،ِفلينقلبِ،ِفليظاىرِ،ِماِِفِمظاىراتِسلميةِومظاىراتِغًنِسلميةِِ؛ِىذا
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ِكماِقالِ؛ِيعينِيكرهِمعصيةِهللا)ِفَ ْلَيْصرِبَِوْلَيْكَرهِالِذيِأََهىِ(ِولعبِ؛ِوإظلاِقالِ:ِ ِ،ِأو
 .ِ-عليوِالصالةِوالسالمِِ–

 .ِ-ِبركِهللاِفيكمِِ–َتملواِىذاِجيًداِِفإًذاِ؛

َِكِثًنًا)ِفَِقالِ:ِ ،ِفَ َعَلْيُكْمِِبُسنَِِّتَِوُسنَِّةِاخْلَُلَفاِءِِِإنَُّوَِمْنِيَِعْشِِمْنُكْمَِفَسيَ َرهِاْخِتاَلفًا
َواِجذَِِعضُّواِدتسكواِهباِِو،ِِالرَّاِشِديَنِاْلَمْهِديٌنَِ َهاِِِبلن َّ  ِ(َِعَلي ْ

فإنوِمنِيعشِِ-ِ،(ِيِدِِعِْمِب َِكُِنِْمِِِشعَِِيِِنِْمَِِوُِنَِّإِِ)ِفَِ:ِِ-ِصلىِهللاِعليوِِوسلمِ-قولوِ
ِكَِفًِاَلِتِِهِاخِْرَِي َِسَِفَِِ-منكمِِيعينِبعدِمويتِ إذِِفِ؛ِِىذاِفيوِعلمِمنِأعالمِالنبوة،ِِاِ(ًنًِثِِا
ِ،ظهرتِفتنةِاخلوارجِ،ِفنتِظهرتِالِ-ِرضوانِهللاِعليهمِ-أواخرِحياةِالصحابةِ

 فهذاِعلمِمنِأعالمِالنبوةِِ؛وظهرتِفتنةِالقدريةِِفِأوائلهاِِ،وظهرتِِفتنةِالشيعةِ
ِكَِفًِاَلِتِِهِاخِْرَِي َِسَِفَِِمكُِنِْمِِِشعَِِيِِنِْمَِِوُِنَِّإِِفَِِ)  (ِِاًنًِثِِا

ِكماِسبقِمعناِِفِحديثِ ِكَِكُِلَِب ِْق َِِانَِكَِِِنِْمَِِكَِلَِىِْاِأَِظلََِِّإِِ)االختالفِىنا مِاذلِِِؤَِسُُِِةِرَِث ِْم
 :ِنِأسبقِمعناِ،ِ(6)ِ(مِهِِائَِِيِِبِنِْىِأَِلَِمِعَِهِِفِِاَلِتِِاخِْوَِ

إظلاِِ؛وليسِادلرادِبوِفقطِرلردِادلعاصيِواالنغماسِِفِالدنياِ،ِاالختالفِِفِالدينِِِ-
 .ِادلرادِبوِاالختالفِِفِالدين

                                                           
6
   )ِ  [.1334ِِرقم:][،َِوُمْسِلٌم4277ِرقم:]َرَواُهِاْلُبَخاِريُّ
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هضييعِللقواعدِ،ِمناىجِجديدةِ،ِِهبديلِ،اِسيقعِاختالفِإذًِ؛ِِ(ِمكُِْيِلَِعَِف َِ)ِقالِ:ِ
 ِ،ِستقعِبدعِوضالالت،ِالشرعيةِواُأصولِالسلفيةِ

وسنةِاخللفاءِِ-صلىِهللاِعليوِِوسلمِِ-ِسنةِالنيبِ؛ِبلرجوعِإىلِالسنةِ؛ِِالنجاةِ-
وإىلِىديوِِأيِإىلِطريقتو؛ِِ-صلىِهللاِعليوِِوسلمِِ-وعِإىلِسنةِالنيبوالرجِ،الراشدينِ

ِكلوِ،ِِوأفعالو،ِِوأقوالوِ،  .ِ-عليوِالصالةِوالسالمِِ-وشأنو

ِ-ِوعلي،ِوعثمانِ،ِوعمرِ،ِأيِسنةِأيبِبكرِِ؛ِ( َوُسنَِّةِاخْلَُلَفاِءِالرَّاِشِديَنِاْلَمْهِديٌِّنَِ)ِ
ِكلِمسلمِِ،ِ-ِمهنع هللا يضرِوأرضاىمِأمجعٌن فالرجوعِإىلِالسنةِوهطبيقهاِىوِالواجبِعلى

ِكماِيقولوِبعضِادلشغوليسِالرجوعِإىلِالسنِ،ومسلمةِ وليسِالرجوعِإىلِِ،ِبٌنةِهشغيبا
ِفبعضِالناسِإذاِ،بلِمنِِببِنصرةِاحلقِوالرجوعِللحقِ؛ِالسنةِمنِِببِإتارةِالفنتِ

 هيتوِوبينتِلوِالسنةِيقولِ:ِأ
 "الُِهشغبِِ"َِيِأخيِ

ِكانِِبطالِفبٌّنِ،ِبيانِللسنةِِ،ىذاِبيانِللحقِِ- ِكانِحقاِِ،ِلِىذاِالباطلِإن وإن
ِبلكالمِاجململِغًنِِاإلهيانولذلكِمنِأساليبِأىلِالباطلِإهباعوِ؛ِفالواجبِعليكِ

رِفيقولِلكِ:ِ  أثبتِلِهشغيبوِِ،ِِ؛ِِطيبِ"فالنُِمشغبِ"ِادلُفسَّ
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ِ،بينهاِلِ
 ،ِأثبتوِلِ

 أطلعينِعليوِِ

اِفمنِآاتكِبكالمِرلملِقلِلوِولذلكِإذاِأردتِأنِالِهظلمِأحدًِِ؛اَِتيتِبكالمِرلملِأمِِّ
 "ِ،وضحوِلِِ،بٌنِلِِ"ِ:

َِيَ ْنُصرُْكمِِْ﴿ِ؛ةِوالعملِِبلسنةِوهطبيقهاِالرجوعِإىلِالسنِّ؛ِاِفالواجبِإذًِِ- ِِإْنِهَ ْنُصُرواِاَّللَّ
﴾ (7) 

 ِ–ِعزِوجلِ-فهذاِمنِنصرِهللاِ

خلفاءِالِيتقدمونِِوكان،ِيعينِِفيماِعملواِبوِ؛ِِِ( َوُسنَِّةِاخْلَُلَفاِءِالرَّاِشِديَنِاْلَمْهِديٌِّنَِ)ِ
ِكتابِ أىلِالشورهِِ-وإذاِجاءىمِأمرِمجعواِالصحابةِِ،هللاِوالِعلىِسنةِرسولِهللاِعلى

 واستشاروىمِونفذواِأمرِهللاِفيماِيتفقونِعليوِ.ِ-منهمِوأىلِالرأيِوالعقلِ

هرهِِأنكأيهيكِِ،َتهيكِمغرَيتِِ؛ِ( دَتََسُكواِهِبَاَِوُسنَِّةِاخْلَُلَفاِءِالرَّاِشِديَنِاْلَمْهِديٌِّنَِ)ِِقالِ:
ِكنتِوحدكِِالكثرةِواجلماعةِىيِاحلقِ،ثرةِمعِالباطلِفتغرتِِنقولِلكِ:ِالالك ِ؛وإن

ولكنِاحلقِىوِاجلماعةِفالزمِاحلقِودتسكِِ؛ِفليستِالكثرةِىيِاجلماعةِمنِحيثِىي
اإلنسانِإنِملِيرْحوِهللاِِهامثِإنِِفِزمنِالفنتِواالختالفِهعظمِالفتنةِحىتِينجرِمعِ،بوِ

                                                           
7
 (  7( سورة دمحم )   
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سنانكِأبيعينِِدتسكِهباِبيدكِوِ؛فعندىاِدتسكِِبلنواجذِِ،ِبفضلوِورْحتوِ-عزِوجلِِ-
 النواجذُِأن؛ِِااِشديدًِدتسكًِ

هباِعلىِشيءِغالباِالِيفلتِِعضَِِّ،ِيعينِإذاِقبضِهباِاإلنسانِعلىِشيءِ؛ِنمنِاُأسنا
فينقطعِِأوِيسقطِجزءِمنِىذاِاجلسمِالذيِقدُِعضَِِّ،ِإالِأنِهسقطِىذهِاُأسنان،ِمنوِ

 .ِاُأمرِبشدةِالتمسكِوىذاِفيوِ؛اللحمِ

ِكالقابضِِفيوِأيِْيتَِعَلىِالنَّاِسِزََماٌنِاْلَقاِبُضِ)ِوقدِجاءِعنِالنيبِملسو هيلع هللا ىلصِأنوِقالِ:ِ َِعَلىِِديِنِو
؛ِمنِشدةِالفنتِوكثرةِأىلهاِ،ِوغربةِأىلِاحلقِوقلةِأىلوِ،ِومعِذلكِِ(8)ِ(ِرمِْعلىِاجلَِ

 كِ.ِفتمسكِهباِ،ِواصربِعليهاِ،ِومتِعلىِذل

ُكْمَِوزُلَْدتَاِتِاُْأُُمور)ِ:ِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-مثِقالِرسولِهللاِ ،ِإنِحدثتِاالختالفاتِ(َِِوِإَيَّ
علىِِوحدثتِاالضطراِبتِ،ِوظهرتِالبدعِوادتاتِ،ِوحصلِىناكِالشقاقِواخلالف

-هاِالناسِِفِدينِهللاِ،ِفاجتنبِواحذرِادتاتِ؛ِاُأمورِالِتِأحدثِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-سنةِالنيبِ
 والِأصحابوِ،ِوالِدلتِعليوِاُأدلةِالشرعيةِِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ-شلاِملِيكنِعليوِالنيبِِ-عزِوجل

ُكمِْ)ِ ُكمِْ)ِِ(ِ،َِوِإَيَّ مبعىنِِ(ِ)ِإَيكمِوِمبعىنِاحذرِ،ِِ()ِإَيكِ؛ِأسلوبِحتذيرِ،ِ(َِِوِإَيَّ
 فيهاِ.احذرواِ،ِاحذرواِاُأمورِادثةِ؛ُِأهناِالِخًنِ

ُِكلَِّزُلَْدثٍَةِِبْدَعٌةِوَُكلَِِّبْدَعٍةَِضالََلةٌِ)ِقالِ:ِِ-  ؛ُِأنِاُأمورِادثةِهوقعِِفِالبدعِ؛ِِ(ِفَِإنَّ

                                                           
( رواه الترمذي 
8
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ىوِاُأمرِأولِماِيقعِويفعلوِالناسِعلىِخالفِسنةِالرسولِ،ِ
ِكانِ"بدعةِ"ِإنِاستمرواِعليوِمسيِِ،ِِف"ِأمرِزلدثِ"ِفيقالِلوِ "ِأمراِزلدتاِ،ِوإنِهركوه

"ِ 

؛ِادتاتِوالبدعِِ"ِاُأمرِادثِىيِالبدعةِِفِأولِظهورىاِ"ِقالِالعلماءِ:ِفإًذاِ؛ِِ-ِ
ِكماِقالِالنيبِ وَُكلَُِّضاَلَلٍةِِفِ)ِِفِاحلديثِاآلخرِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-كلهاِضالالتِوكلهاِِفِالنار

 ِ(9)(ِِرِِالنَّا

ِكماِقالِالعلماءِعلىِأنوِ هوجدِىناكِبدعةِحسنةِ،ِوبدعةِمكروىةِ،ِِ"ِالىذاِيدل
ِكماِ ِكلهاِبدعِوضالالتِِوكلهاِزلرماتِ،ِوكلهاِِفِالنار النيبِِأخربوبدعةِمباحةِِ؛ِبل

 -ملسو هيلع هللا ىلصِِ–

التأملِِ؛ِىذاِاحلديثِيستحقِأكثرِمنِىذاِالشرحِ،ِويستحقِ-ِبركِهللاِفيكم-إًذاِ
أصحابوِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-والتدبرِأكثرِوأكثرِ؛ُِأهناِرلموعةِمنِالوصاَيِالِتِأوصىِهباِالنيبِ

 وأمتهمِمنِبعدىمِأنِيسًنواِعليهاِ،ِوأنِػلذرواِمنِالبدعِوادتاتِ.

 احلديثِالتاسعِوالعشرونِ:ِ

!ِ)ِ:ِقَالَِوىوِماِرواهِمعاذِبنِجبلِِ َأْخرِبْينِبَِعَمٍلِيُْدِخُليِنِاجْلَنََّةِِقُ ْلتََِيَِرُسوَلِاَّللَِّ
َُِعَلْيِو:َِِويُ َباِعْدينِِمْنِالنَّاِر،ِقَاَل:ِ"َلَقْدَِسأَْلتَِعْنَِعِظيمٍِ َرُهِاَّللَّ ،َِوِإنَُّوِلََيِسًٌنَِعَلىَِمْنَِيسَّ

ًئا،َِوهُِقيُمِالصَّاَلةَِ اَلُِهْشِرْكِبِِوَِشي ْ ِاْلبَ ْيتَِِ،َِوَهُصوُمِرََمَضانَِِاةَِ،َِوهُ ْؤيتِالزَّكَِِهَ ْعُبُدِاَّللََِّ ِ،َِوحَتُجُّ

                                                           

3/177أخرجوِهبذاِاللفظِالنسائيِِفِسننوِ(   9
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ًْنِ؟ِالصَّْوُمُِجنَّةٌِ قَاَل:َِأاَلَِأُدلُّكَِعَلىِأَبْ َواِبِاخلَْ َِكَماُِيْطِفُئِِ،ِمثَُِّ ِطيَئَة ،َِوالصََّدَقُةُِهْطِفُئِاخلَْ
َهاَل:ِ"ِه َِِ،َِوَصاَلُةِالرَُّجِلِِفَِجْوِفِاللَّْيلِِِاْلَماُءِالنَّارَِ َتَجاََفُِجُنوبُ ُهْمَِعِنِاْلَمَضاِجِعِ"ِ،ِمثَُِّ

ِبَ َلغ قَاَل:َِأاَلُِأْخرِبُكِِبَرْأِسِاُْأَْمِرَِوَعُموِدِهَِوُذْرَوِةَِسَناِمِو؟ِقُ ْلت:ِِقولوََِِِحىتَّ "يَ ْعَمُلوَن"،ِمثَُِّ
ِ. ْساَلمَُِِقالَِفبَ َلىََِيَِرُسوَلِاَّللَِّ ،ِِ،َِوُذْرَوُةَِسَناِمِوِاجلَِْهادُِِ،َِوَعُموُدُهِالصَّاَلةُِِ:ِرَْأُسِاُْأَْمِرِاإْلِ

قَالَِ ِِمثَُِّ ُِكفَّ !ِفََأَخَذِبِِلَسانِِوَِوقَاَل: ُِكلِِّو؟ِفُقْلت:ِبَ َلىََِيَِرُسوَلِاَّللَّ :َِأاَلُِأْخرِبُكِمباََلِكَِذِلَك
َِلُمَؤاَخُذوَنِمبَاِنَ َتَكلَُّمِبِِو؟ِفَ قَِ ًَّ َِوِإ اَل:َِثِكَلْتكِأُمُّكَِوَىْلَِعَلْيكَِىَذا.ِقُ ْلت:ََِيَِنيبَِّاَّللَِّ

ِالنَّاَسَِعَلىُِوُجوِىِهْمِ َِحَصاِئُدِأَْلِسَنِتِهْم؟!ِ-َأْوِقَاَلَِعَلىَِمَناِخرِِىمِْ-َيُكبُّ رواهِِ.(10)ِ(ِإالَّ
 الرتمذيِوقالِحديثِحسنِصحيحِ.

!َِأْخرِبْينِبَِعَمٍلِيُْدِخُليِنِاجْلَنََّةِِ)ِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ-وسؤالوِللنيبِِ-ِهنع هللا يضرِ-قولوِِِ- ََيَِرُسوَلِاَّللَِّ
ِكلِأمرِيقرهبمِمنِِ؛ِ(َِويُ َباِعْدينِِمْنِالنَّارِِ ىذاِفيوِبيانِماِعندِالصحابةِمنِاحلرصِعلى

فهمِحريصونِعلىِهعلمِماِهللاِوإىلِجنتوِ،ِوكلِأمرِيباعدىمِعنِهللاِوعنًِرهِوسخطوِ؛ِ
يقرهبمِإىلِهللاِليعملوهِ،ِوهعلمِماِيباعدىمِعنِهللاِوعنًِرهِليجتنبوهِويرتكوهِ؛ِوىذاِفيوِ

 أنِادلسلمِيسألِعماِينفعوِوعماِػلتاجوِ،ِويرتكِاُأسئلةِالِتِالِهعودِعليوِِبخلًنِ.

ِسألتينِعنِأمرِعظيمِ؛ِىذاِاُأمرِالذيِينيع؛ِِ(َِلَقْدَِسأَْلتَِعْنَِعِظيمٍِ)ِِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ-وقولوِ
يقربكِمنِهللاِومنِجنتوِىذاِاُأمرِالذيِيقربكِمنِهللاِإنِعملتوِ،ِويباعدكِعنِهللاِإنِ
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   )ِ ِْمِذيُّ ِِ[َِوقَاَل:َِحِديٌثَِحَسٌنَِصِحيٌح.2010ِرقم:]َرَواُهِالرتِّ
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عظيمِوجامعِ،ِ؛ِىذاِأمرِِ-عزِوجلِِ-أمرِهللاِهركتوِويباعدكِعنِالنارِإنِامتثلتِ
وىذاِأيضاِفيوِِ؛(ِِْدَِسأَْلتَِعْنَِعِظيمٍَِلقَِ)ِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-وسؤاٌلِمهمِ؛ِلذلكِقالِلوِالنيبِ

أنِينتبوِالسائلِ؛ُِأنِالسائلِأحياًِيسألِوالِينتبوِللجوابِفينشغلِأبمرِآخرِ؛ِولكنِ
 يلفتِانتباىوِ.؛ِِ(َِلَقْدَِسأَْلتَِعْنَِعِظيمٍِ)ِدلاِيقولِلوِقبلِأنِغليبِ

َُِعَلْيوَِِوِإنَُّوِلََيِسًٌنَِعَلىِمَِ)ِوقولوِملسو هيلع هللا ىلصِ:ِِِ- َرُهِاَّللَّ ِكانِ؛ِِ(ِْنَِيسَّ يعينِأنِىذاِاُأمرِوإن
دينِسهٌلِومسٌحِالِحرجِفيوِِ-عزِوجلِِ-عظيًماِلكنوِىوِسهٌلِوميسٌرِ؛ُِأنِدينِهللاِ

فيوِمنِاُأوامرِوالنواىيِماِيستطيعهاِالعبادِ،ِوُشرِعِِ-عزِوجلِِ-والِمشقةِ،ِودينِهللاِ
 لتيسًنِ.ذلمِعندِحصولِادلشقةِ؛ِالتخفيفِوا

ِكانِىذاِالدينِيسًنًاِعلىِمنِيسرهِهللاِعليوِ؛ِيعينِعلىِمنِوفقوِهللاِللعملِهبذاِ فإًذاِ؛
 الدينِأبنِحببِإليوِاإلؽلانِ،ِوكرهِإليوِادلعاصيِوالكفرِوالفسوقِوالعصيانِ.

َُِعَلْيوِِ)ِ َرُهِاَّللَّ َِاَلُِهْشِركَِِْوِإنَُّوِلََيِسًٌنَِعَلىَِمْنَِيسَّ ًئاِهَ ْعُبُدِاَّللَّ  يعينِأولِأمرِ:ِ؛ِِ(ِبِِوَِشي ْ

؛ُِأنِىذاِىوِاُأساسِالذيِينبينِعليوِماِبعدهِِ-عزِوجلِِ-عبادةِهللاِ
ِكانِالتوحيدِسليًماِسِلمِماِبعدهِ،ِوإنِنقصِفيوِشيءِأوِحصلِفيوِخللِفبحسبوِ ؛ِفإن

ِكانِصاحبوِخالًداِسللًداِِفِالنارِإن ماتِعلىِالشركِأوِعلىِِ،ِوإنِانتفىِالتوحيد
 الكفرِ.

ًئا،َِوهُِقيُمِالصَّاَلةَِِوهَ ْعُبُدِاَّللََِِّ)ِِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ-مثِقالِِ- وهقدميِالتوحيدِ،ِِِ(ِاَلُِهْشِرْكِبِِوَِشي ْ
دليلِعلىِأعليةِالتوحيدِ،ِوأنِادلسلمِعليوِأنِيشتغلِِبلتوحيدِدائماِ؛ِوىذاِفيوِردٌِّعلىِ
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ِكثرةِاشتغاذلمِِبلتوحيدِهلكِاجلماعاتِالِتِهع يبِعلىِالسلفيٌنِ،ِوهعيبِعلىِأىلِالعلم
ِأوِأحضرواِأشياءِأخرهِ،ِأوِهكلمواِ ِ،ِأهًو فيقولونِ"ِهوحيدِ،ِهوحيدِهوحيد...ِمليتًو

 ِفِأشياءِأخرهِ"ِ

ِكماِقالِالنيبِِ- َشَهاَدُةَِأْنِاَلِِإَلَوِِ)ِفَ ْلَيُكنَِأَوَلَِماَِهْدُعوُىْمِِإلَْيوِِ:ِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-فنقولِذلؤالء
ِهللاِ( ًداَِرُسوُلِهللاِ(ِ)؛ِوكماِىناِِِإالَّ ِزُلَمَّ ِهللاَِوَأنَّ ؛ِوكماِىناِيدعوىمَِِشَهاَدُةَِأْنِاَلِِإَلَوِِإالَّ

ًئاِ()ِأولِماِذكرِدلعاذِقالِ:ِ الُِهْشِرُكِبِِوَِشي ْ ؛ِفهذاِيدلِعلىِأعليةِالتوحيدِ،ِِِهَ ْعُبُدِاَّللََِّ
 ناِماِيتعلقِهبذاِاجلانبِ.وقدِمّرِمع

؛ِإقامةِالصالةِمبعىنِأنِهصليهاِبواجباهتاِ،ِوأركاهناِ،ِِ(َِوهُِقيُمِالصَّاَلةَِ)ِقالِ:ِِ-
 وشروطهاِ،ِمواقيتهاِ،ِوحتافظِعليهاِ.

ِكانِعندكِمالِوحتققتِفيكِالشروطِوحالِعليكِاحلول؛ِ(َِِوهُ ْؤيتِالزََّكاةَِ)ِ فإنكِِ؛ِإن
نِالذيُِأِ؛ِعليكِوشقاءِعليكِيومِالقيامةِكونِمالكِوِبالخترجِزكاةِمالكِحىتِالِي

ِكماِجاءِِفِاؽلنعِالزكاةِيُِ  ِ،ِخبارُأعذبِهبا

ِاْلبَ ْيتََِِوَهُصوُمِرََمَضانَِ)ِ تِمعناِِفِحديثِوقدِمرِِّ"ِسالمإلأركانِاِ"ِىذهِىيِ؛ِ(ِ،َِوحَتُجُّ
 عمرِِابن

ًْنِِ)ِِ:ِمثِقال- َأُدلَُّكَِعَلىِأَبْ َواِبِاخلَْ  ِزَيدةِعلىِِ-ملسو هيلع هللا ىلص-ىناِيفتحِلوِالنيبِِ؛ِ(َِأالَِ

ًْنِِ)ِ:ِِفقال،ِِوأبواِبِمهمةِ،ِأبواِبِأخرهِِ،ِِ"ِسالمإلأركانِا"ِ َأُدلَُّكَِعَلىِأَبْ َواِبِاخلَْ َِأالَِ
عليوِالصالةِِ-فقالِ،ِِللداللةِعلىِأبوابِاخلًنِوالعملِهباِِوىكذاِادلسلمِيسعى،ِِ(
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يعينِِببِالصيامِِببِمنِِ؛(ِ الصَّْوُمُِجنَّةٌِ)ِِ:ِلمناِأيضاِمعومعلماِمعاذاِومعِ-والسالم
 .أبوابِاخلًنِادلهمةِ
،َِأْوَِِعَلْيَكِِِبلصَّْوِمِفَِإنَُّوِاَلِِمْثَلَِلوُِ):ِِحدِالصحابةُِأأنوِقالِِ-ملسو هيلع هللا ىلص-وقدِجاءِعنِالنيبِ

 .ِاَلَِمِثيَلَِلُوِ(
ِكانِالصحابةِيقولونِيسردِالصِوِ-ملسو هيلع هللا ىلص-وكانِ وكانِيفطرِحىتِ،ِِ"ِالِيفطر"ِِ:مِحىت

 ِ.ِ"ِالِيصوم"ِ:ِيقولِالصحابةِ
 ومنِسخطوِ،ِِ-ِعزِوجلِ-لكِووقايةِمنِعذابِهللاِِيعينِسرتٌِ؛ِ(ِ الصَّْوُمُِجنَّةٌِ)ِِو

؛ِمبعىنِػلفظِعليكِأعمالكِوأقوالكِويقيكِالوقوعِِفِادلعاصيِ؛ِِ( الصَّْوُمُِجنَّةٌِ)وأيضاِ
َوَمْنِمَلَِْيْسَتِطْعِفَ َعَلْيِوِ)ِِ:ِللشبابِالذينِالِيستطيعونِالنكاحِ-ملسو هيلع هللا ىلص-كِقالِالنيبِولذل

 .(ِِفَِإنَُّوَِلُوِِوَجاءٌِِ؛ِِِبلصَّْومِِ
َِكَماُِيْطِفُئِادلَاُءِالنَّاَرِ(ِ)ِ:ِِقال َئَة ِكماِمرِّ؛َِوالصََّدَقُةُِهْطِفُئِاخَلِطي ْ  ِمعناِيعينِالصدقة

 "ِبرىانِالصدقةِ"

َئةَِ)ِجاءِِفِىذاِاحلديثِأهناِِما ،ِمبعىنِهطفئِالذنبِوهغفرهِلصاحبوِِ؛ِِ(ُِهْطِفُئِاخَلِطي ْ
إطفاءِِولكنِالحظِأنِهشبيو؛ِِ-ِمثِقالِ-ِ،ِِمعناِشيءِشلاِيتعلقِِبلصدقةِوقدِمرِّ

 منِذلك؛ِوِفوائدِالصدقةِللخطيئةِإبطفاءِادلاءِللنارِفي
حرارةِِكماِأنِِفِالنار،ِِِأنِاخلطيئةِفيهاِحرارةِوفيهاِضيق"ِ:ِِكماِذكرِبعضِأىلِالعلم

فيهاِبرودِِِِعزِوجلِ-وأنِِفِالتوبةِوالرجوعِإىلِهللاِواحلسناتِوالرجوعِإىلِهللاِ،ِوذليبِ
 ".ِبرادِذلذهِالنارإكماِأنِِفِادلاءِ
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َهالِِمنَِْصالُةِالرَُّجِلِوَِِ)ِ:ِ-ملسو هيلع هللا ىلص-مثِقالِِ- ُِجُنوبُ ُهْمَِعِنِ ﴿:َِِجْوِفِاللَّْيِلِمثَُِّ هَ َتَجاََفٰ
ِفِ)ِ،ِقياموِِبلليلِوصالهوِِبلليلِِيعينِ؛ِ(ِ﴾ِيَ ْعَمُلونَِِ﴿-إىلِقولوِِ-ِ(11)﴾ِاْلَمَضاِجعِِ

ويكونِالناسِِ،ِنِىذاِالوقتِيكونِالناسِفيوِنياماُأ؛ِأيِِفِأوسطوِ؛ِِ(َجْوِفِاللَّْيِلِ
ِ،ِ-ِعزِوجلِ-نسانِفيوِمتعبِفيرتكِراحتوِولذهوِلطاعةِهللاِإلويكونِا،ِِاوءًِفيوِىد

ُِجُنوبُ ُهْمَِعِنِاْلَمَضاِجعِِ ﴿ِفهؤالءِالذينِيؤثرونِطاعةِهللاِعلىِراحةِأبداهنم ؛ِِ﴾ِهَ َتَجاََفٰ
 .ِيعينِيرغبونِِفِالقيامِأكثرِمنِرغبتهمِِفِالنوم

ُِكلِّوَِِأاَلُِأْخرِبُكِِبَرْأِسِاُْأَْمرِِ)ِ،ُِِكلِّوِ(ِِاَلُِأْخرِبُكِِبَرْأِسِاُْأَْمرِِأَِ)ِِ:ِ-ملسو هيلع هللا ىلص-قالِمثِِ-ِ
ِكلِا؛ِِ(َِوَعُموِدِهَِوُذْرَوِةَِسَناِمِو؟ ْساَلمُِف َِ)ِ،ِمورُِأيعينِالذيِغلمعِلك  ِ(ِ.َِرْأُسِاُْأَْمِرِاإْلِ

واخللوصِمنِالشركِِ،ِِنقيادِلوِِبلطاعةالوا،ِِبلتوحيدِِ-عزِوجلِِ-ِستسالمِالِِاِ
 .ِمعناِكماِمرِّ،ِِوأىلوِ

ْساَلمُِف َِ)ِ ِسالمإلا"ِفكأنوِشبوِ؛ِِ(ِالصَّاَلةُِِ-أيِعمودِاإلسالمِِ–َوَعُموُدُهَِِرْأُسِاُْأَْمِرِاإْلِ
 .ِبعمودِاخليمةِالذيِالِهقومِإالِعليوِ"ِالصالة"ِوشبوِ،ِِبخليمةِِ"
ِسالمِإلأعلىِا،ِأيِأعالهِ:ِ(ِْرَوُةَِسَناِمِوِوذ)ِ(ِ،ِِْرَوُةَِسَناِمِوِاجلَِْهادَُِوذ)ِ:ِِِقالمثِ-

ةِوعلىِولكنِاجلهادِِفِسبيلِهللاِالبدِأنِيكونِعلىِالسنِّ؛ِِ"اجلهادِِفِسبيلِهللاِ"
منِالتفجًنِ،ِوالقتلِرىابيونِإلاِماِيفعلوِاخلوارجِوالدواعشِواوأمِِّ،ِالطريقةِالشرعية

برَيءِ،ِوقتلِادلسلمٌنِ،ِوالتسلطِعليهمِ،ِواإلساءةِلسإسالمِ؛ِفهذاِليسِمنِاإلسالمِلأل
 ِفِشيءِ،ِوليسِمنِاجلهادِ.

                                                           
(  92( سورة السجدة )  
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وىناِأنبوِعلىِاُأئمةِالذينِيقولونِِفِصالهتمِوؼلدعونِادلصلٌنِأنِماِػلصلِمنِ
ِكأنوِجهادِوكأنوِقتالِِفِسبيلِهللاِ؛ِفإّنِالعلماءِِذكرواِالقتالِىذاِِف ِالعراقِالدواعش

 منِالدواعشِومنِغًنىمِليسِمنِاجلهادِِفِسبيلِهللاِ.

ُِكلِِّو؟ِقُ ْلت:ِبَ َلىِ):ِِ–عليوِالصالةِوالسالمِِ–مثِقالِِِ- َِنيبَََِّيَِِأاَلُِأْخرِبُكِمبَاَلِكَِذِلَك
ًَِّ َِوِإ َِعَلْيكَِىَذا.ِقُ ْلت:ََِيَِنيبَِّاَّللَِّ ُِكفَّ !ِفََأَخَذِبِِلَسانِِوَِوقَاَل: ِبِِو؟َِِِلُمَؤاَخُذوَنِمبَاِنَ َتَكلَّمُِاَّللَّ

ِ) 

أخربِمعاذاِِبُأمرِالذيِينجيوِمنِعذابِهللاِ،ِوِبُأمرِالذيِغلمعِلوِِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ–ىناِالنيبِ
َِواْليَ ْومِِ)ِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ–ماِسبقِ؛ِأنِيكفِلسانوِ،ِوقدِمّرِمعناِعندِقولوِ َِكاَنِيُ ْؤِمُنِِبََِّللَِّ َِمْن

ًراَِأْوِلَِيْصُمتِْ  .ِ(12)(ِاآْلِخِرِفَ ْليَ ُقْلَِخي ْ

َِفَكْيِوَِوَماِبَ ٌْنَِ:ِِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ–ومنِذلكِقولوِِ )َِماِِوِفِروايةِ:ِِ(..)َِمْنَِيْضَمُنِِلَِماِبَ ٌْنَ
َِفْخَذيِِوَِأْضَمُنَِلُوِاجْلَنََّةِ(ِ ِحَلْيَ ْيِوَِوَماِبَ ٌْنَ سانوِوفموِ،ِويضمنِيعينِمنِيضمنِلِلِ؛بَ ٌْنَ

 فرجوِفالِيقعِفيهاِِفِاحلرامِوأييتِماِأمرهِهللاِبوِ؛ِفإنوِيكونِمنِأىلِاجلّنةِ.

ِ(ِِاَّللََِّنيبَِّقُ ْلت:ِبَ َلىََِيِ)ِ؛ِأيِِبُأمرِالذيِغلمعِلكِذلكِ،(َِِأاَلُِأْخرِبُكِمبَاَلِكَِذِلكَِ)ِ
َِوإِِ)ِ:ِِ-هنع هللا يضرِِ-فقالِ:ِمعاذِ َِلُمَؤاَخُذوَنِمبَاِنَ َتَكلَُّمِبِِو؟ََيَِنيبَِّاَّللَِّ ًَِِّ) 

كانِيظنِأنِالكالمِالِػُلاسبِعليوِادلرءِ،ِِأنوِِِهعجبِ؛ُِأنوِيظهرِِ–هنع هللا يضرِِ-ىناِمعاذِ
 أنِالناسِمؤاخذونِمباِيتكلمونِ.ِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ–فأخربهِالنيبِ

                                                           
  

12
   )ِ  [44رقم:][،َِوُمْسِلٌم0017ِرقم:]َرَواُهِاْلُبَخاِريُّ
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"ِىذاِالدعاءِمنقبةِدلعاذِ؛ُِأنِالنيبِعلماءِِ:ِقالِالََِيُِمَعاذِ(َثِكَلْتكِأُمُّكِفَ َقاَلِ:ِِ)ِ-
أنِغلعلِأؽلاِرجلِمنِأصحابوِدعاِعليوِأنِغلعلهاِلوِِ–عزِوجلِِ–سألِهللاِِ–ِملسو هيلع هللا ىلصِ–

؛ِليسِمنِِببََِِيُِمَعاذِ(َثِكَلْتكِأُمُّكِفَ َقاَلِ:ِِ)ِ"ِوأيضاِقالِالعلماءِقولوِ:ِشفاعةِ"
 ادةِالعربِمنِِببِهفخيمِاُأمرِ،ِومنِِببِهتويلوِ"ِ.الدعاءِعليوِ،ِوإظلاِمنِع

أنِالناسِيومِالقيامةِيسقطونِِفِالنارِعلىِوجوىمِأوِعلىِِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ–فبٌّنِلوِالنيبِ
مناخرىمِبسببِألسنتهمِ،ِوبسببِماِيتكلمونِبوِمنِغيبةِوظليمةِ،ِوظلمِ،ِوهبتانِ،ِ

ِكماِيقولِابنِحبانِ "ِسبٌعِعقورِإنِفلتوِأىلككِ،ِوإنِ:ِوقذفِ؛ِولذلكِاللسان
ِكماِقالِِأمسكتوِصلوتِ"ِ  .ِ–رْحوِهللاِهعاىلِِ–أو

 ؽلسكِلسانوِويقولِ:ِِِ–هنع هللا يضرِِ–فهذاِاحلديثِيبٌنِلناِخطورةِاللسانِ،ِوكانِأبوِبكرِ
؛ِيعينِأنِاللسانِيوقعِاإلنسانِِفِادلواطنِالصعبةِ،ِفهذاِِ"ِىذاِالذيِأوردينِادلواردِ"

؛ِيقولِعنِِ–عزِوجلِِ–معِدَينتوِ،ِوأمانتوِ،ِوهقواهِ،ِوخشيتوِِِ–هنع هللا يضرِِ–كرِأبوِب
منِأهقىِالصحابةِ،ِِ-هنع هللا يضرِ–،ِوىوِِ"ِىذاِالذيِأوردينِادلواردِ"وؽلسكِلسانوِِ"ِنفسوِ

أبنوِصديقِ،ِِ–ِملسو هيلع هللا ىلصِ–،ِشهدِلوِالنيبِِ–هنع هللا يضرِوأرضاهِِ–ومنِأورعهمِ،ِومنِأخشاىمِِ
 ؛ِفهوِخليفتوِ،ِِِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ–لوِمنزلةِعاليةِمنِالنيبِِ-هنع هللا يضرِوأرضاهِِ-وأنوِِفِاجلنةِ،ِوأنوِ
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ماِيدلِعلىِأنِالذينِيكذبونِعلىِِ-ِملسو هيلع هللا ىلصِ–وقدِجاءِِفِحديثِمسرةِِفِرؤَيِالنيبِ
ِكالليبِوهشدقِِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ-؛ِفرأهِالنيبِِالناسِيعذبونِِفِفمهم أنِرجالِيُغرسِفيو

ُلُغِاآْلفَاَقِ(ِ.ِة)َِمْنَِىَذاِ؟ِ،ِِفَ َقاَلِ:َِىَذاِرَُجُلَِيْكِذُبِاْلَكِذبَِأشداقوِمثِيعادِفقالِ:ِ  فَ تَ ب ْ

ِكذبةِفتنتشرِِفِاجملتمعِخاصةِمعِوسائلِاالهصالِِنعمِرأيناِمنِيكذبِعلى بعضِالناس
ِكلِواحدِأنِيتقيِهللاِوأنِػلذرِمنِأنِيكذبِعلىِإخوانوِ ،ِووسائلِاإلنرتنتِ،ِعلى

 شديدِ.ِِ–عزِوجلِِ–وأنِيفرتيِ،ِفإنِالوقوفِبٌنِيديِهللاِ

 ِحجةِعليناِ.أنِينفعينِوإَيكمِمباِمسعناِ،ِوأنِيكونِحجةِلناِالِ–عزِوجلِِ–أسألِهللاِ

 وصلىِهللاِوسلمِعلىِنبيناِدمحمِوعلىِآلوِوصحبوِأمجعٌنِ.
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