
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

اِت  ا َومن َسيَِّئ ِسَن ُف نْ  ْن ُشُروِر َأ ُعوُذ ِِبهلِل ِم ُرُه ، َونَ  ِف ْغ تَ  ْس ُه َوَن يُن ِع َت ْس ُه َوَن ُد َد لِِل ََنَْم ِإنَّ احَلْم
اِدَي  اَل َه ْل َف ْضِل ْن ُي ُه َوَم اَل ُمِضلَّ َل ِه هللُا َف ِد ْه ْن يَ  ا ، َم َن اِل َم ْع َه ِإالَّ َأ َل ْن اَل ِإ ُد َأ ْشَه ُه ، َوَأ َل

ُه . ُه َوَرُسوُل ُد ْب ًدا َع ُد َأنَّ ُُمَمَّ ْشَه ُه َوَأ ُه اَل َشِريَك َل  هللُا َوْحَد

 

ٍد َوَشر   ْصَدَق اْلكاَلم َكاَلم هللا َوَخْْيَ اهلُدى هدى ُُمَمَّ َا ، وَُكلَّ  أال وِإنَّ َأ ُُت ََث اأُلُموِر ُُمَْد
ْدعَ  ٍة ِب َث ٍة ِِف النَّاِر .ُُمَْد َل ٌة وَُكلَّ َضاَل ٍة َضاَلَل َع ْد  ٌة وَُكلَّ ِب

 أمِّا بعد :

: األفعال ثالثة ؛ ماض " ِبب األفعال :  -رمحه هللا تعاىل  –قول املصنف فقد مر بنا 
واألمر جمزوم  ،ا فاملاضي مفتوح اآلخر أبدً ، ومضارع وأمر، َنو : ضرب ويضرب واضرب 

( ، وهو  تُ يْ ن َ واملضارع ما كان ِف أوله إحدى الزوائد األربعة ؛ جيمعها قولك ) أَ ، ا أبدً 
 مرفوع أبدا حىت يدخل عليه انصب أو جازم " .

 - األمساء منها ما هو معرب ومنها ما هو مبين يقول النحاة :؛  -ِبرك هللا فيكم  –أقول  
واألفعال منها ما هو مبين ومنها ما هو  ،واألصل ِف األمساء اإلعراب  -كما مر معنا 

أما األمساء األكثر أهنا معربة ، وأما  ،معرب ، واألصل ِف األفعال البناء ؛ يعين األكثر 
عربة ، ولذلك  الفعل املاضي واألمر مبنيان ، واملضارع املبنية فهي قليلة ِبلنسبة للم

 معرب ِف أحوال ومبين ِف أحوال ، فلهذا كان البناء أكثر فكان هو األصل ِف األفعال . 

 ومر معنا أن األفعال ثالثة :  

 يقع قبل زمن التكلم . ماض :



 

 يقع زمن التكلم أو بعده . مضارع :و 

 يقع ِف املستقبل . وأمر :

، وهذا قول  ا "" مفتوح اآلخر أبدً ل : يقو  وموابن آجرِّ ا أن املاضي مبين ، ومر معنا أيضً 
 فتقول : لبعض أهل العلم ؛ وصفه بعض النحاة أو أهل النحو أبنه األصح ؛ 

 فعل ماض مبين على الفتح . ضرَب :

 فعل ماض مبين على الفتح املقدر . ُت :ضربْ 

وا : دائما  -يعين  -وهكذا ؛ فيجعلونه هو األصل  فعل ماض مبين على الفتح املقدر ضرُب
 على الفتح . ايكون الفعل املاضي مبنيً 

إذا مل يتصل آبخره  اأنه يكون مفتوحً  -كما مر معنا   - وهناك ما هو األسهل ِف اإلعراب 
أو اتصلت به ،  ةاتء التأنيث الساكن؛  تضربَ تأنيث أو اتصلت به اتء ال،  ضربَ ، كشيء 
نونه على ويب،  ضربواويبنونه على الضم إذا اتصلت به واو اجلماعة ؛ ،  ضرِبُ  االثننيألف 

 ،  ضربتُ السكون إذا اتصلت به اتء الفاعل ؛ 
ا على ، فيكون مبنيً  ضربنالنسوة ؛ أو نون ،  ضربناالدالة على الفاعلني ؛  "ان"أو 

 السكون حينها .

جمزوم  –هو يقول  –أن األمر من األفعال  –رمحه هللا تعاىل  –ابن آجروم ا كما بني نِّ مث بي ِّ 
وهو ا فكأنه يقول معرب ، ولكن َنن نقول على مذهب البصريني ، وإذا قال جمزومً 

" أن األمر مبين على ما األشهر أن األمر مبين ، وقلنا القاعدة اليت ذكرها بعض النحاة : 
فإن املضارع الصحيح  "يذهُب "   ؛ فإن كان مضارعه صحيح اآلخر ك جُيزم به مضارعه "

فعل أمر  " اذهبْ " إذا فعل األمر ؛  " يذهبْ  " اآلِخر يُبىن على السكون ، فتقول :مل
 مبين على السكون .



 

 يدُعو،  يسعَ مَل  يسَعىم حبذف حرف العلة ، ز آخره حرف علة فإنه جيُ وإذا كان املضارع  
دِعُ مَل  حبذف حرف العلة ،  اا جُيزم حبذف حرف العلة ، فيكون مبني، فإذً  يرمِ مل  يرمي،  َي

 على حذف حرف العلة . كلها نقول فيها :فعل أمر مبينٌ   سعَ ا، ارِم ،  ادع ُ فنقول : 

عليها اجلازم  دخلنا، إذا أ أيكلونفإن كان الفعل املضارع من األفعال اخلمسة ، كقولنا :  
وا ، حرف اجلزم ، فإهنا ُُتزم حبذف النون كما مر معنا ، فيقال فيها ، مل  ُل َع وا ، مل يْف ، أيكُل

وا وافعلوا  فنقول ِف فعل األمر منها : على حذف النون  وَنو ذلك ، فإهنا تكون مبنية ُكُل
 أن فعل األمر يُبىن على ما جُيزم به مضارعه .، إذا القاعدة تقول 

" واملضارع ما كان ِف أوله إحدى الزوائد األربع :  -رمحه هللا تعاىل  – بن آجرومامث قال  
 ، وهو مرفوع أبدا حىت يدخل عليه انصب أو جازم " . "أنيُت  "جيمعها قولك 

سم ومن املشاهبة ، فقالوا : الفعل املضارع يشابه االهي أقول املضارع من املضارعة ؛ و 
 أيكل زيد الطعامب ، والفعل املضارع ما وقع زمن التكلم أو بعده ، كأن تقول : رِ عْ هنا أُ 

يذاكر زيد ستقبال ، كأن تقول : ن ، إال إن دخل عليه ما يدل على االاآلأيكل ؛ أي 
 ستقبال .؛ فيدل على اال ادرسه غدً 

أن الفعل فعل  ؛ن عالمة أو مما يدل على أن الكلمة فعل مضارع إقال لنا :  رومآجابن 
، النون  هبذْ أَ ، األلف :  ) أنيت (مضارع ؛ إذا كان أوهلا أحد أو إحدى احلروف هذه : 

، فإذا كانت الكلمة أوهلا إحدى هذه احلروف  هبذْ تَ ، التاء :  هبذْ ، الياء : يَ هب ذْ نَ : 
 أمرين :التنبيه على األربعة ؛ فإهنا تدل على أهنا مضارع ، مع 

 يذهب،  ذهب: األلف ؛ أصل الفعل  أذهبأن هذه احلروف زوائد ، ف األمر األول :
 كما سبق .ذهب  أصله  نذهب،  ذهبأصله  تذهب،  ذهبأصله 

 ؟ ملاذا نقول هذا

،  الزهرُ  سَ جَ رْ ن َ حدى هذه احلروف وهي ماضية كإألنه وجدت كلمات مثال ؛ ِف أوهلا 
إمنا أصلية ، وأيضا األلف أو و ئدة ؛ أوله )نون( ، لكن قالوا : النون ليست زا نرجس



 

 تذهبأان املتكلم ، أذهب النون أو الياء أو التاء ؛ يكون هلا معىن التكلم أو الغائب ، 
فيكون هلا هذا ن ، و أي َنن املتكلم نذهبأي هو الغائب ، يذهب ب ، أي أنت املخاطَ 

ْكَرَم زيٌد عمرَ ِبلتايل : و املعىن  ألن األلف هنا  فعل ماضي ، وإن كان أوله ألف  أكرم، ف  َأ
فلذلك ال إشكال  ؛حرف زائد ليس للمتكلم أكرَم وإمنا هي ،  ْكِرُم أُ ليست معىن املتكلم 

عل أن هذه احلروف األربع تدل على أن هذا الف  -رمحه هللا تعاىل  - ابن آجرومِف قول 
 ا  إذا كانت ِف أوله ِبلقيدين السابقني مضارعً 

ِف   م ِف األلف ، أو املتكلمنيأن تكون مبعىن املتكلوالثاين : ،أن تكون زائدة  األول:
النون ، أو ِف الغائب ِف الياء ، أو ِف املخاطب أو املخاطبة والغائبة أيضا ِف التاء ، 

 . تذهب هيأو  تذهب أنت

فعل املضارع ، مرفوع أي معرب ،  ويكون ِف حالة الرفع وهو ،أي ال  ومجرِّ آابن قال 
 عتل اآلخر ،املبضمة مقدرة ِف ؛ خر خر أو معتل اآلمرفوع  ِبلضمة إن كان صحيح اآل

 .النون كما مرِّ معنا  تبو ثأما إن كان من األفعال اخلمسة فإنه يرفع ب

  .يعين األصل فيه أنه مرفوع ؛  "وهو مرفوع أبدا " قال 

سبق حبرف نصب أو حرف جزم أي حىت يُ ؛  "عليه انصب  أو جازم حىت يدخل " قال 
ق حبرف جزم أو أبداة جزم يكون بِ  ، أو سُ ق حبرف نصب يكون منصوِبً بِ فإنه ، إذا سُ 

 ا  كما مرِّ معنا سابقا ، فمثال : جمزومً 

ليس  اإذً  ، يقومَ  لنولكن ؛ فعل مضارع مرفوع  ، ألنه مل يسبق بناصب أو جازم  يقوُم :
 . منصوب ِبلفتحة ألنه ُسبق بناصب هناا مرفوعً 

ابن ؛ لكن استدرك العلماء على هنا جمزوم ِبلسكون ألنه ُسبق حبرف  اجلزم ،  :مل يقْم 
حىت يدخل عليه انصب أو جازم  كما  أن يقال أن املضارع مرفوع أبدا ا وهوشرطً  آجروم

التوكيد املباشرة نون  ،ال تتصل آبخره نون التوكيد املباشرة ن قال ، والشرط الزائد وهو أ
 " "يضربنَّ ،  وال نون النسوة ؛ فإنه إذا اتصلت به نون التوكيد يبىن على الفتح املباشرة 



 

ضارع مبىن على الفتح التصاله بنون التوكيد ،  ونون التوكيد منون التوكيد هنا فالفعل 
أو يبىن                                     ،  حرف لتوكيد املعىن ال ُمل له من األعراب

رْ ﴿  : السكون إذا اتصلت به نون النسوة كقوله كقوله تعاىل على َداُت يُ   ﴾ِضعَن والَواِل
 ُيرِضع بين على السكون (1)

رْ  ﴿                              ملاذا ؟ ﴾ِضعَن يُ 

صاله بنون النسوة ، فالفعل املضارع مبين على السكون الت، اتصلت به نون النسوة  هألن
الفعل املاضي  ونون النسوة ضمْي مبين متصل ِف ُمل رفع فاعل ؛ وهبذا نعلم إعراب

 واألمر واملضارع ، 
ما األمور اليت ، ما األدوات  : مرًا مهمًا وهوأ –محه هللا تعاىل ر  – ابن آجروم لنامث سيبني 

ألنه قال لنا وهو أي  اليت تنصب الفعل املضارع وما األدوات اليت ُتزم الفعل املضارع ؛
 ئاًل قال له :أن قافكىت يدخل عليه انصب أو جازم ؛ أبدًا ح رع مرفوعالفعل املضا

 ما هي النواصب ؟ 

   ما أدوات النواصب ؟                                           

                                                                  وما األدوات اجلازمة ؟  

فالنواصب عشرة  ":  -محه هللا تعاىل ر  –لك بقوله ذ –رمحه هللا تعاىل  – ابن آجرومفبني 
 ء والواو وأو " .وهي : أن ولن وإًذا وكي والم كي والم اجلحود وحىت واجلواب ِبلفا

واب ِبلفاء والواو وكي والم اجلحود وحىت واجل أن ولن وإًذا هذه األدوات كلها حروف :
 وأو . 

 ء الشرط وَنوها .حروف وبعض منها أمساء مبنية كأمسامنها بعض سيأتينا  اجلوازمألن 
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ا نقول حروف ال َنتاج إىل بيان موقعها من اإلعراب ، بينما ملا نقول : إهنا من األمساء وملَّ 
 يأتينا .موقع من اإلعراب كما سإىل املبينة حتتاج 

 وهذه النواصب العشرة عند العلماء على مذهبني : 

حروف تنصب بنفسها ، أن هذه العشرة  ابن آجرومكما هو ظاهر كالم   املذهب األول :
 تنصب الفعل املضارع بنفسها ، وهو مذهب الكوفيني .

 ريني أن هذه احلروف على قسمني : ومذهب البص

 أن ولن وإًذا وكي . وهي :قسم ينصب الفعل املضارع بنفسه 

كما   - بعد إحدى هذه احلروف الستة الباقية ، وقسم ينصب الفعل املضارع أبن مقدرة 
 . -سيأتينا إن شاء هللا تعاىل 

" تقول :  يِّ ومصدر أول هذه احلروف أن وهي : حرف نصب ، أن  فأول هذه احلروف :
ُقوَم " ْن تَ  يِن َأ ِجُب ْع يِن ؛  يُ  ِجُب ْع  . يُ 

ْعِجُب : ْعِجُب"فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمه  يُ   . "يُ 

سأبني لكم ملاذا مسيت بنون الوقاية ؛ نون الوقاية حرف ال ُمل له ، والنون نون الوقاية  
يِن ؛  اإلعراب من ِجُب ْع يِن  ؛، الياء ضمْي مبين متصل ِف ُمل نصب مفعول به  يُ  ِجُب ْع  . يُ 

ْن :   . يِّ وسأبني ما معىن املصدر  يِّ و مصدر  بٍ حرف نص َأ

ُقوَم "  ْن تَ  يِن َأ ِجُب ْع  " يُ 

ُقوَم  : ُقومُ  تَ   . فعل مضارع أوله التاء تَ 

ُقوَم : ْن تَ  والفاعل ضمْي مسترت وجوب ، فعل مضارع منصوب أبن وعالمة نصبه الفتحة  َأ
 . تقوَم أنت .  طيب،  "تقوُم"تقديره أنت 



 

، قلنا هذه  يعجبينمن الفوائد املتعلقة هبذا اإلعراب  انبني اآلن شيئ، هذا اآلن اإلعراب  
  .ن الوقاية النون نو 

 ما معىن الوقاية ؟ 

لو حذفنا ، تقي آخر الفعل من الكسر يعِجُب  ، يعين قالوا تقي و حتمي الفعل من الكسر
ْعجِ  ْعجِ  هافالياء يناسبها كسر ما قبل ِب النون لقلنا يُ  والفعل املضارع أو الكسر ال ، ِب يُ 

ِبلنون تقي الفعل من الكسر آخره الباء تقيه وحتميه من  فجاءوايدخل على األفعال 
 .  "يِن بُ جِ عْ " ي ُ فسميت نون الوقاية  الكسر

 " أن "قالوا : إن  قلنا حرف نصب ألهنا تنصب الفعل املضارع ومصدريِّ  " أن "طيب ، 
ا الفعل تعطينا املصدر ، فتقدير الكالم :  يعجبين قيامَك أي   ؛ " يعجبين أن تقوم "زائًد

اقام يقوم قي  مع الفعل ِبملصدر . رُ دَّ قَ ، فقالوا : أن مصدرية ألهنا ت ُ  اًم

،  يعجبين قيامكل من قولك : أن تقوَم فاملعىن : وَّ ؤَ ويعجب فعل مضارع فاعله املصدر املُ 
ا أن حرف نصب ومصدريِّ   .  إًذ

 من حروف النصب الذي تنصب بنفسها .حرف  وأولهذه أول أداة 

ملاذا مسيت حرف ولن حرف نصب ونفي واستقبال ، وقد مرت معنا ؛ لن  َثين حرف :
  نصب ؟

 ضارع . ألهنا تنصب الفعل امل

 ملاذا ؟نفي ، ومر معنا مل   اذا مسيت حرف نصب ونفي 
 ألهنا تنفي وقوع الفعل املضارع . 

  وملاذا مسيت استقبال ؟
؛ ؛ أي مستقباًل بعد زمن التكلم  " لن يقوَم "ألهنا ُتعل الفعل املضارع خالًصا لالستقبال 

 .زيٌد "  " لن يقومَ نقول : ؛ ال ِف زمن التكلم 



 

 حرف نصب ونفي واستقبال . :لن 

وعالمة نصبه الفتحة ، ألنه فعل مضارع صحيح  " لن "فعل مضارع منصوب ب      :  يقومَ 
 بق حبرف نصب .خر سُ اآل

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ألنه اسم مفرد  : زيدٌ 

ا : ون جواًِب لكالٍم حرُف نصٍب تقع ِف جواب كالٍم سابق ؛ ولذلك من شرطها أهنا تك إًذ
ا ، فتقول له  :  " سأذاكُر دروسي "سابق ال ِف صدر الكالم ، كأن يقول لك قائٌل :  " إًذ

ا أٌ ،  " سأزوُرَك "، أو  تنجَح "  ، وهكذا ..  َمَك "رِ كْ " إًذ

ا "َف   ا تنجَح ؛ : حرف نصٍب وجواب   " إًذ  .إًذ

ِ  تنجَح : ا "فعل مضارع منصوب ب   وعالمة نصبه الفتحة ألنه صحيح اآلخر ،  " إًذ
 ." أنَت " والفاعل ضمْي مسترت وجوًِب تقديره 

 ." ذاكْر كي تنجَح " وكي حرف نصٍب وتعليل ؛ ؛ : كي  احلرف الرابع

فعل أمٍر مبينٌّ على السكون ألن مضارعه صحيح اآلخر والصحيح اآلخر جُيَزم   ذاكْر :
 ِبلسكون  

 " أنَت ": فعل أمٍر مبينٌّ على السكون ، والفاعل ضمْي مسترت وجوًِب تقديره  " ذاكْر "َف   
 . ذاكر أنتَ ؛ 

 : حرف نصٍب وتعليل .كي 

 مل         اذا تذاكر ؟  -

 إًذا هذا تعليل للمذاكرة ، بيان العلة والسبب .؛  لتنجح

ِ  تنجَح : وعالمة نصبه الفتحة ألنه صحيح اآلخر ،  " كي "فعٌل مضارع منصوب ب  
 " أنَت " .والفاعل ضمْي مسترت وجوًِب تقديره 



 

ا ؛ هذه هي احلروف األربعة اليت َتِنصب الفعل املضارع بنفسها وما بعدها على قول  ) إًذ
ا تك ابن ٱجرِّوم ( ون هي حروف نصٍب ؛ وهو قول الكوفيِّني ، أو على قول البصريِّني فإهنِّ

رة .  أدوات يُنصب الفعل بعدها أبن مقدِّ

مبا سبق لُيحفظ وُيراجع ألنِّ ما سيأيت من األدوات الستة حتتاج إىل نوع من  وأكتفي
 التفصيل .

  وأنبِّه على أمور : فأكتفي مبا سبق

فبعض أهل العلم يرى أنِّ بعض مسائل النحو ُُيكن التسهيل فيها  األمر األول :أمِّا 
لتفهيم طالب العلم وهذا ال مانع منه ؛ يعين ُُيشِّي أن َتنصب هذه احلروف العشرة بنفسها 

دون أن يدخل ِف التفاصيل ؛ وهذا ال مانع منه ، ولكن من األفضل لطالب النحو أن 
 عض التفاصيليدرس هذه احلروف ، أو يدرس ب

  ملاذا ؟ 

لة إبذن هللا  ألنِّه سينبين عليها بعض املسائل ِف النحو فتكون معرفته هلذه التفاصيل ُمسهِِّ
ما سيأيت .  ِل

الذي أودِّ أن أنبِّه عليه ؛ وهو أن ُُياول ُكل  واحٍد منا من الطالب ، أو  اين :األمر الث
علِّل كما مة رفعه الضمة ألنِّه فعل مضارع " مرفوع وعالسبق   الطالبات ملِّا يتدارس النحو ُي

مثال : فاعل مرفوع ؛  خره شيءخر مل ُيسبق بناصب وال جازم ومل يتصل آبصحيح اآل
" فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنِّه    َجاَء الرَُّجاَلن  "" ألنِّه مثىن األلف  وعالمة رفعه 

ُموَن  ىَصلَّ  مجع مذكر سامل " ِل  عدة أمور : ألنِّ هذا التعليل يفيد ؛ " وَنو ذلك املُْس

 جيعله يضبُط وُيفظ القاعدة . األمر األول :

ألنه هو يكرر هذا التعليل عدة مرات ولكن مستقباًل ال ُيتاج إىل إعادته  األمر الثاين :
 سيكون مثل السجيِّة أو األمر الذي اعتاد عليه دون تكلِّف .



 

ا أردت أن أقوله لنفسي نصيحة وإلخواين ، وهو خارج عن النحو  التنبيه الثالث :  إمنِّ
ا  ألينِّ أجد من ال ُُيسن فهم هذا األمر الذي أريد أن أتكلم عنه ِف ؛ املسلمني عموًم

 . –إن شاء هللا تعاىل  -دقائق معدودة 

حلق أن أيخذ به وال يقول قال فالن ، وفعل فالن ، الواجب على املسلم إذا تبنيَّ له ا
 أخي الكرمي هذا كلنا نعرفه ، أقول لك نعم !  : ستقول

 الغالب أن أكثران يعرفه ولكن قليل من يطبقه .

والشيء الذي أريد أن ألفت النظر إليه وهو دقيق وصريح ومهم ؛ أن هناك بعض األمور  
راٌء ، بل نعتقد أهنا تتوافق مع املنهج السلفي ، هي خطأ ! بل هي  واملنهج السلفي منها َب

 فة للدليل !خمالِ 

فال ينبغي للواحد منا إذا عرف احلق وتبنيَّ له أنه كان يظن أن املسألة الفالنية كانت  
معدودة من مسائل املنهج ، مث ظهر أو عرف أهنا خمالفة ملنهج السلف ، فال ينبغي له أن 

 . -ال  –فْيُدَّ احلقَّ يتكرب أو يستنكف أو ال يقبل 

طالب  -عرفة احلق ، فنحن ال نْزُعم ه وأن ُيمد هللا على أن وفقه ملبل ينبغي له أن يقبل
ال نزعم أننا معصومون من اخلطأ ، ولذلك لألسف ِف التطبيق العملي  -علم أو علماء 

 مقاله .ا ِف لسان حاله ال يقع بعضنا ِف ِنسبة العصمة للعلماء وهو ال يعلم طبعً 

ا َنن مع األكابر َنن مع العلماء  ، طيب فإذا تبني أن العامل الفالين قوله خطأ ، أبدً  
قبل ، ولنأخذ مثاال ِف هذا  العلماء ُُيرتمون على العني والرأس ولكن إذا تبني أنه خطأ ال ُي

الباب دون تسمية أحد ألنه ليس الغرض التسمية ، إمنا الغرض بيان التطبيق العملي 
 اطئ عند البعض ؛  مسألة اإلنكار العلين على والة األمر.اخل

هذه املسألة مقررة ِف املنهج السلفي ، أنه كما دلت عليه األدلة واآلَثر أن ويل األمر 
ا لقول النب يناصح سرً  صلى هللا عليه  –ا ، وال جيوز آلحاد الرعية أن ينكروا عليه علًن



 

ْنَصحَ :  -وسلم  ْن يَ  رَاَد َأ ْن َأ ِه " َم ِد َي ُخْذ ِب ْأ َي ًة َوْل َي ِن اَل ِه َع ْي َل ِكُر َع ْن اَل يُ  اٍن َف َط ْل ِذي ُس  ِل
ه " ) َل وإالَّ َكاَن أدَّى الِذي َعلْي ِب إْن َق َصْحُه َف ْن يَ  ْل ِه فَ  َوا ِب ْخُل َي  (2َوْل

ن أنكر على مجند من بعض أهل العلم ، بل حىت قد جند من بعض العلماء السابقني 
لوالة  فنقول له ؛ هذا ا، فنجد من يستدل هبذه األفعال فينكر على احلكام والوالة عالنية 

 ألمر .خطأ ! ألن السنة بيَّنت أن اإلنكار سرًّا بني العامل وبني ويل ا

  أريد أن أنكر على اإلمام .فقال :  –ضي هللا عنهما ر  -ىل ابن عباس جاء رجل إ
 هذا إن كنت فاعال فكرر مرتني أو ثالثة فقال له ابن عباس : اي، فأعرض عنه ابن عباس 

ة ، الناس تعلم السن أمام، ال تنكر  فيما بينك وبينهف -يعين منكرا على السلطان  -
نة أن تنكر عليه فيما بينك وبينه ، فتبني اخلطأ ِبلدليل  ال تنشر هذا أمام الناس و ، الس 

 ِف هذا األمر فتجد قد يقع بعض العلماء السلفيني فتهيج الناس على والة األمر ، لألسف
نكِ   علون .ر عليه قال : فالن وفالن يفبعض الشباب السلفي يتابعه فإذا ُأ

 نقول له  : هذا خطأ  ! 
 ليل .تابع وإمنا يعمل ِبلدقبل وال يُ مع احرتامنا للعامل فاخلطأ ال يُ 

خطأ ، أن بعض  ب للمنهج السلفي وهونسَ فيما يقع فيه بعض الشباب ويُ   مثال آخر :
حلاكم والسلطان ، االشباب وبعض طالب العلم ، بل وبعض العلماء ينزلون أنفسهم منزلة 

انتبهوا ؛ م ويل األمر من خصائص ويل األمر ومل يوكلها إليهفيتولون بعض األمور اليت هي 
 للفرق !

مفىت عام اململكة أو القضاة ، هلم صالحيات خوهلم يعين وأسندها إليهم ويل األمر فهم 
من   أبمر ويل األمر لكن هذا ليس لكل أحد ، فلألسف قد جند بعضَ يعملون هبا عماًل 

فيني طالب علم وبعض العلماء ؛ ملفات وأوامر بعض السل، ينتسبون اىل املنهج السلفي 
وحتذير من فالن وفالن من السلفيني وُتديدات ، اي أخي هذه صالحيات ويل األمر ليست 
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ع وهو الذي ينظر ِف األمور ليس آلحاد ب وهو الذي يتابِ صالحياتك هو الذي يعاقِ 
فإن العامل ليس بويل األمر انتبه ، قد تقول يل ؛ ، مع احرتامنا للعامل  اعاملً الرعية ولو كان 

ُكْم  ﴿اي أخي هللا يقول :  ْن ِر ِم يُعوا الرَُّسوَل َوُأويل اأْلَْم ِط ِطيُعوا الِلََّ َوَأ وا َأ ُن يَن آَم ا الَِّذ ي  َه اَي َأ
 والعلماء من أويل األمر وهللا أمران بطاعتهم .( 3) ﴾

ألدلة أن املراد بقوله االتفسْي الصحيح هلذه اآلية واألقرب ملا تدل عليه  فنقول أوال : 
ِر (تعاىل   غْيه من أهل العلم.و : احلكام ، كما رجحه ابن جرير  هم ) َوُأويل اأْلَِم

 يقول هم احلكام والعلماء  قول آخروهناك 
ما والة األمر  اء منلماء الذين قالوا إن العلمفانتبه ! للمعىن الصحيح عند هؤالء الع

 مرادهم ؟

عاملون وسفهاء ِف هذه من املندسني وممن هم مت، ال يلبس عليك امللبسون من املتالعبني  
ِف بيان احلق ،  والة أمر التصرفات ، فإن التفسْي الصحيح هلذا القول ؛ أن العلماء

 ! هلم مطلق السمع والطاعة انتبه هم فالناس يطيعوهنم للحق ال ألهنم
ه ، وإذا قال العلماء ال بوا ُتب طاعتهم ألهنم أمروا مبا أمر هللا فإذا قال العلماء صل   

 اس يطيعوهنم للحق ؛ التسرقوا ُتب طاعتهم ِف عدم السرقة ألن هللا هناان عن السرقة فالن
 ! ألهنم هم هلم مطلق السمع والطاعة ، انتبه

ا أمر هللا به ، وإذا قال مب؛ ُتب طاعتهم ألهنم أمروا  " ! " َصل وافإذا قال العلماء : 
 ن هللا هناان عن السرقة .؛ ُتب طاعتهم ِف عدم السرقة أل "! ال تسرقوا"العلماء 

: مبعىن أهنم يبيِِّنون احلق ، وليس معناه أن هلم  " أن العلماء والة أمٍر "فمعىن كالمهم : 
تكوين مجاعات وتكوين جملس شورى وتكوين جلسات سريَّة وملفات لليبيا واجلزائر ومصر 

 من والكويت والسعودية والعراق وسوراي ..والي
  ! انتبه 
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  !!  اليس هذا من السلفية أبدً 
 ! انتبه ! ومن فعل هذا من السلفيني فهو خمطئ

 ! لسلفيامن املنهج يعين كأنه ، هذا  اي أخي السلفيني يفعلون هذا ال تقل :

  ! ليس من املنهج السلفي ! أقول لك : ال

 ! خبطهم ، فلذلك انتبهممَّن ختبط به هؤالء املتعاملون ، ال تقع فريسًة لت؛ و هذا ختبط 

نزِِّ لألسف ِبن الباطل وُتد بعض الناس يدافع ، وبعضهم يلوي أعناق الن هلا على صوص لُي
 هذا الباطل .

ُهْم ﴾ ﴿فقوله تعاىل :  نَ  يْ  ْم ُشوَرٰى بَ  ُرُه ْم : لويل األمر ، وعمر ملا مجع الصحابة  (4)َوَأ
 للتشاور هو ويل األمر ، هو احلاكم .

عض الكتاِبت والصوتيات بإنَّ ممَّا يؤَسف له لألسف الشديد ما نراه ِف ! فلذلك إخواين 
 الباطل ونسبته للمنهج السلفي .من سقوط ومهجية ِف الدفاع عن 

اولذلك أيها السلفي  حلق أنك تتبع ا  -ا سبق وهو خالصة م - ! ضع ِف قلبك أمًرا مهمًّ
علِِّق احلق ِبألشخاص .  مىت تبنيَّ لك وأنك ال ُت

اتباع احلق وعدم  "كيف انزعجوا وكيف غضبوا وكيف َثروا ملَّا قعدان قاعدة   !!مأرأيت
 !!!!! تعليقه ِبخللق " ؟

رب ون الشباب  َية  -خاصة ِف بالد العجم  -إهنا صوفية سلفية ، إمَّعة ُي رب وهنم على التَّبِع ُي
إنه تقديٌس للعلماء ليس  ! هم وأنَّ هذا من ِبب احرتام العلماء ، المللعلماء ِف تعظي

علِِّق احلق ِبخَللق والعلماء إمنا يقدسهم ، فإنَّ احلق ما ِف  ا للعلماء ؛ ألن الذي ُي احرتاًم
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ٍد   وما كان عليه السلف الصاحل ؛  -صلى هللا عليه وسلم  -كتاب ربِِّنا وِف سنَّة نبينا ُممَّ
 ! نبايلهذا هو احلق ، فليغضب من يغضب ولْيضى من يرضى ، وهللا ال 

  !! ولكن إل              ى مت           ى ؟

نقاِدين هلم  إل              ى مت           ى وهؤالء يعبثون ِبملنهج السلفي ويطالبون الشباب أن يكونوا ُم
 !!!! ؟

  ! ال

ا للكتاب والسنَّة وما كان عليه سلف  ! أنت حرٌّ أيها السلفي ًع أنت حرٌّ حينما تكون متَِّب
ا لفالن وفالن متشي وراءهم منقاًدا ال ترى وال األ ًع مَّة ، وأنت رقيق ذليل إذا كنت متَِّب

 ! تلتفت للحق

" إن َضَلْت وِف اتباع احلق ، أمَّا  –عز وجل  –احلرية احلقيقة ِف العبودية هلل  ! أنت حرِّ   
َزيَّة َرَشْدُت "  ْن َرَشَدْت ُغ ُت َوِإ ْل َزيَّة َضَل ية ، وإن كان ُيطبَّق أحيااًن ؛ هذا كالم اجلاهلُغ

 ! من بعض السلفيني لألسف الشديد

 !! إىل مىت ؟ -

 !! إىل مىت وهؤالء يعبثون ؟  -

 !! إىل مىت وأنتم خُتَدُعون ؟ -

عِقلون وتتفطنون إىل هذه املكائد وهذه األالعيب وهذه الدسائس ؟ -  !!! إىل مىت وال َت

 !! إىل مىت اي إخواين ؟ -

 !!! هللا ِف دين هللا وِف املنهج السلفي ؟أال نتقي  -

  ! وهللا ما تربَّينا على هذا

  ! وهللا ما عرفنا إالَّ اتباع الكتاب والسنَّة وما كان عليه سلف األمَّة



 

نعم ، َنب فالن وفالن وفالن وَنب احلق ونقدمه عليه ، بل من ُمبتنا له أننا ال نتابعه ِف 
 خطئه .

 !!! ما هذه الضوضاء ؟ -

ما هذه األمور املزعجة ِف الواتساب وِف الفيسبوك وتسلط هؤالء السفهاء حىت جعلوا  -
 !!! السلفية َمضَحَكة ، وحىت جعلوا السلفية يتكلم فيها من يسوى ومن ال يسوى ؟

رون ويتكلمون ، أاَل يعلمون أهنم ُُماَسبون فيما  َرِجيع اجلماعات وخملفاُتم سفهاء َيتصدَّ
 !!! وأن الدنيا دار عمل واآلخرة دار جزاء ؟ !! سيؤاخذهم ؟ يتكلمون وأن هللا

ُعك ببعض الكلمات املخدوعة ولكن هللا يعلم أنك تلعب  أنت قد ختدع من ختدع ممَّن يتاِب
  –سبحانه وتعاىل  -فيحاسبك 

  !! ؟أاَل ختشى هللا ؟

 !!! ُتعل السلفية أثرًا لنفسك ، ألعوبًة ومطيَّة لرفعة نفسك والدفاع عن نفسك

، وانصٍح لكم ، إن ما نراه ِف الساحة يدعوين كأٍخ لكم  –ِبرك هللا فيكم  –فلذلك 
رها ، وُمبِّ لكم وُمبِّ للحق وأنبهكم إىل هذا األمر ، وكطالب علٍم أن أنبِِّه نفسي وأذكِِّ

حىت ال تقعوا فريسًة ألصحاب الرايسات الذين ُيب وا أن تكون الكلمة كلمتهم ؛ يطلبون 
 ! ، فاهلل هللا ِف املنهج السلفيالرائسة 

 وهللا إنَّ األمر ُيتاج منَّا إىل صرٍب وثباٍت وعلم .

 ! جعلوا املنهج السلفي تدخالت ِف أمور السياسة ، اي أخي قلها صرًُيا !! عجيب
هاق ُ  ْلها ! ْل ْل : أان ُيسَمع وُيطاع يل ! قُ   ! ُق

 !! ِبطل ؟ملاذا جمالس سرية وملفات وأفالم ما تدل إالَّ على  -

 !! أال تستحي ؟ -



 

 أو أضع سؤااًل وبه أختم الكالم : املثال  أان أضرب لكم   -يعين  -

 ! لو جاء واحد من الناس لبيت واحد من هؤالء أصحاب اجملالس السرية وقال : ها -
اجلامعة ويروح وجيي ِف واحد من أوالدك  -إيوة  -أنت عندك مخسة أوالد ومخسة بنات 

ه ملف وكذا وكذا ، وكل البيت حقه وكل بيتكم كل أفراد بيتكم عندي هنا وعندي علي
 عليه ملف ، م                    اذا تقول ؟

 !!!!! اي أخي ما لك صالح -

 !!!!!! ملاذا تتدخل ِفِّ ؟ -

   !!!! ومن الذي وكَّلك عليِّ ؟

  ! أان راٍع هلذا البيت لسَت مسؤواًل 

   !!  حاكم ؟أنتم أاَل تعلمون أننا عندانإذا  -

 !!! ملاذا تتدخلوا ِف مثل هذه األمور ؟ -

م بني العامِل والعاملِ  رَّقُت م بني األخ وأخيه وبني االبن وأبيه ، بل وهللا فَ  رَّقُت  ! فَ 

 !!!!! إىل مىت ؟ -

أن يهديهم إىل الصواب ، وإالَّ فأسأله  ؛  أن يهدي هؤالء العابثني –عز وجل  –أسأل هللا 
أن يكفي السلفية والسلفيني شرهم وأن يصرفهم عنَّا وعن السلفيني  –سبحانه وتعاىل  –

 وأن يكِشف أمرهم لوالة األمر .

أن ُيفظين وإايكم من الفنت ما ظهر منها وما بطن وأن جيعلنا  -سبحانه وتعاىل  -أسأله  
 ممَّن يستمع القول فيتبع أحسنه .

 د وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل ربِّ العاملني .وصلَّى هللا وسلَّم على نبيِِّنا ُممَّ 

 



 

 

 

 


