
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

ا ا َوِمنح َسيَِّئ ِسَن ُف ن ح ِر َأ ُذ ابهلل ِمنح ُشُروح ُعوح ُرُه ، َونَ  غحِف تَ  ُه َوَنسح ُن ي ح ِع َت ُه َوَنسح ُد َد هلل ََنحَم ِت ِإنَّ اْلحَمح
اِدَي  ََل َه ِللح َف ُه َوَمنح ُيضح ََل ُمِضلَّ َل ِدِه هللا َف هح ا ، َمنح يَ  َن اِل َم عح نح ََل إله إَل َأ ُد َأ َه ُه ، وَأشح َل

َدَق الكَلِم َكَلُم  ُه ، أََل وإنَّ َأصح ُل ُه َوَرُسوح بحُد ا َع ًد ُد َأنَّ ُُمَمَّ َه ُه ، َوَأشح ُه ََل َشِريحَك َل َد هللا َوحح
دح  ٍة ِب َث َا ، وَُكلَّ ُُمحَد ُُت ََث ِر ُُمحَد ُُموح ٍد ، َوَشرَّ اْلح َُدى ُهَدى ُُمَمَّ َ اْلح َعٍة هللا َوَخْيح دح ٌة ، وَُكلَّ ِب َع

ٍة ِِف النَّار َل ٌة ، وَُكلَّ َضََل َل  . َضََل
 أما بعد :

" ؛ حيث قال :  ِف جوازم املضارع –رمحه هللا تعاىل  – ابن آجرومفقد توقفنا عند قول 
مَّ ، و  واجلوازم مثانية عشر وهي :َلح  ِف النهي  "َل"ا ، وَلم اْلمر والدعاء ، ومَّ ، وألَ  ا ، وأَلح َل

ا ، مَ يثُ  ، وحَ ّنَّ ن ، وأَ ّيَّ أَ ، ومىت ، وإين ، و  ي  أَ ما ، و ذح ، وما ، ومهما ، وإِ  والدعاء ، وإنح 
 وكيفما ، وإذا ِف الشعر خاصة " 

فإن كان جتزم الفعل املضارع ؛  –رمحه هللا تعاىل  –هذه اجلوازم اليت ذكرها ابن آجروم 
 ،  " ل يذهبح "خره حرف صحيح فإن عَلمة جزمه السكون ك آالفعل املضارع 

" ل خره حرف علة فإن عَلمة جزمه حذف حرف العلة ك آوإن كان اْلرف املضارع  
 ،  يسَع ، ول يدُع ، ول يرِم "

 فإنه جيزم حبذف النون .ل املضارع من اْلفعال اخلمسة وإن كان الفع
 تنقسم إىل قسمني : –رمحه هللا تعاىل  – ابن آجرومهذه اْلدوات اليت ذكرها 

 .ا  واحدً أدوات جتزم فعًَل  :القسم اْلول  
  -كما سيأيت إن شاء هللا   -أدوات جتزم فعلني : القسم الثاين و  

وَلم اْلمر ، وأملا ، وأل ، وملا ، " ل الذي جيزم فعًَل واحًدا فهي  : القسم اْلولأما 
سيأيت إن شاء  –دوات اجلزم أوهذه كلها حروف ؛ ْلن  وَل ِف النهي والدعاء "، والدعاء 

 أهنا تنقسم إىل قسمني حرٌف واسٌم . –هللا 
هذه كلها حروف  وَل ِف النفي والدعاء، وَلم اْلمر والدعاء ، ا وأملَّ ، وأل ، وملا ، ل فهنا 

 عند النحاة ابتفاق .



 

ُكنِ  َلح ﴿ –تعاىل  –حرف نفي وجزم وقلب َنو قوله : فمر معنا أنه  "ل "أما   الَِّذينَ  َي
ُروا َف لِ  ِمنح  َك هح   (1) ﴾ الحِكَتابِ  َأ

وقلنا معىن نفي أهنا تنفي وقوع الفعل ، ومعىن جزم أهنا جتزمه ، ومعىن قلب أي تقلب 
  اْلال أو اَلستقبال ارع إما ِفمعناه إىل املاضي ؛ ْلن املض

قال ل يكتب زيد أي فيما مضى فهذا ما اآلن أو ِف اَلستقبال ، ولكن ملا يُ إيكتب زيد 
 .أي قلب املعىن من اْلال واَلستقبال إىل املاضي ؛ معىن القلب 

َفُروا﴿  يَن َك ُكِن الِذ  ة ()ل يذهب زيد إىل املدرس ﴾ َلح َي

 . ي وقلب وجزمحرف نف ل :

 . فعل مضارع جمزوم بلم وعَلمة جزمه السكون ْلنه صحيح اآلخر يذهب :

 .  عَلمة رفعه الضمة ْلنه اسم مفردفاعل مرفوع و  زيد :

 . حرف جر إىل :

  .عَلمة جره الكسرةاسم جمرور و  : املدرسةِ 

 . لنفي واجلزم والقلبلهي مبعىن ل ؛ ْلهنا أتيت  "ملِّا " 

ُذوَقوا َعَذاب ﴿كقوله تعاىل :    ملِّا يدخل زيد، كقولك  (2) ﴾ملَاَّ َي

 .  حرف نفي وقلب وجزم فلما :

 .  رفعل مضارع جمزوم بلم وعَلمة جزمه السكون ْلنه صحيح اآلخ ويدخل :

 .  فاعل مرفوع وعَلمة رفعه الضمة ْلنه اسم مفرد وزيد :
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هي مبعىن ل لكن أدخلت " أل "  هي نفسها  " اأملِّ " و "أل " ، و "ا ملِّ " و  " ل" هإذا هذ
َرحح  ﴿، فاْلمزة ِف أل مهزة التقرير  ؛ مثل قوله تعاىل :  ) أل (عليها مهزة اَلستفهام  َلح َنشح  َأ

َرَك  َك َصدح يعين أن يقر ويعرتف ابلشيء ويصدقه ؛ كقول الوالد  ،  ومعىن التقرير (3) ﴾َل
 أل أحسن إليك ؟ َلبنه 

 .  فيقول بلى

 .  يقال فيها ؛ حرف جزم ونفي وقلب أل فهذه

 . فعل مضارع جمزوم وعَلمة جزمه السكون : ُأحسن

 . والفاعل ضمْي مسترت وجواب تقديره أان

  قولفنأملِّا أحسن إليك ؟ هي نفسها ملا كأن تقول ؛  اأملَّ طيب ، وكذا 

  حرف نفي وجزم وقلب أملِّا :

 ؛ ف من جهة اآلمر ؛ هي واحدة ولكن ختتل ) وَلم اْلمر والدعاء ( وأما قول املصنف :
ل السيد لعبده لتفعل كذا فإذا كان الطلب من اْلعلى إىل اْلدّن يقال ْلا َلم اْلمر  ؛ كقو 

ا من اْلعلى لألدّن ، فالَلم هنا َلم اْلمر ْلهن؛  الوالد لولده لتذاكر دروسكقول ك، و 
الوالد لولده والسيد ك  ؛ ا ِف الرتبةأيضً أي ومعىن اْلعلى أي ِف الرتبة ، ومعىن اْلدّن 

 .- سبحانه وتعاىل -عباده وله املثل اْلعلى ل -ز وجل ع -لعبده وهللا 

لتغفر يل ،    ربهُ سائًَل ا و وأما َلم الدعاء ؛ فهي من اْلدّن إىل اْلعلى كقول العبد طالبً 
ْلهنا لكن م اْلمر و  يقال دعاء ؛ وهي َل؛ هذا دعاء ، ولكن أدابً  ذنيب ولتصلح يل حايل

 ،من اْلدّن ِف الرتبة إىل اْلعلى ِف الرتبة يقال ْلا َلم الدعاء 

ا  تذاكرح دروسَك ،  لطلب: حرٌف من حروف اجلزم ؛ ومعناها اْلمر وا " َلم اْلمر "إًذ "  ِل
 . ؛ هذه الَلم نقول فيها : َلم جزٍم وأمٍر أو طلبٍ  "
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تكون جازمة ِف النهي من اْلعلى لألدّن  " َل "ِف النهي والدعاء كذلك ،  " َل "وأما 
" َل تضربحين ، والدعاء كقول الولد ْلبيه مثًَل :  " َل تلعبح ابلكرة "كقول الوالد لولده : 

 "!  " َل تنَس كذا – ! "

 .  : حرف جزٍم وهني " َلم "فهذه  

 ! " َل تضربحين -، تضربح : فعل مضارع جمزوم وعَلمة جزمه السكون َل تضربحين ! "  "
" - . 

 . نون الوقاية النونو 

 . ضمْي مسترت وجواًب تقديره أنت الفاعلو  

  . ؛ ضمْي متصل ِف ُمل نصب مفعول به " الياء " وتضربحين :

ا  . فهذه اليت جتزم فعًَل واحًد

" جواب الشرط ، ويسمى الثاين  " فعل الشرط "وأمَّا اليت جتزم فعلني :  ُيسمى اْلول 
 " " إن تقمح أقمح ؛ على سبيل املثال :  " وجزاؤه

 . : حرف جزٍم وشرط إنح  فنقول :

 . وعَلمة جزمه السكون " ِإنح "فعٌل مضارع فعل الشرط جمزوم ِب   وتقمح :

 . " " أنتَ ضمْي مسترت وجواًب تقديره  والفاعل

 . فعٌل مضارع جواب الشرط جمزوم وعَلمة جزمه السكون أقمح :

 . " " أانضمْي مسترت وجواًب تقديره  والفاعل

قال لألول منهما :   " إنح "فهنا نلحظ أن  ، ويقال للثاين " فعل الشرط" جزمت فعلني ؛ ُي
 . " " جواب وجزاء الشرطمنها :  



 

ا ، ومهما ، وإذحما دوات اليت جتزم فعلني هي بقية اْلدوات وهي : واْل وأي ، ، " إنح ، وَم
ن ، وأنَّ ، وحيثما ، وكيفما ، وإَذا ِف الشعر خاصة "  ؛ وهذه اْلدوات ومىت ، وأين ، وأّيَّ

  : البقية تنقسم عندهم إىل أربعة أنواع

 . حرٌف ابتفاق النوع اْلول : -

 . اسٌم ابتفاق والنوع الثاين : -  

 حرٌف على اْلصح ؛ فيه خَلف ، ولكن  والنوع الثالث : -
 هل هو حرف أو اسم ؟ 

 . ولكن اْلصح أنه حرف

 هل هو اسٌم أو حرف ؟اسٌم على اْلصح ؛ أيًضا فيها خَلف  والنوع الرابع : -

 . واْلصح أنه اسمٌ 

 . وحدها " إنح "وهو حرٌف ابتفاق ؛  فالنوع اْلول

اُُمتَلٌف ِف أنه اسم أو حرف وهو حرٌف على اْلصح ؛  الذي هو النوعو  َم  . " " إذح

  " " مهماالذي هو ُُمتَلٌف فيه اسٌم أو حرف وهو اْلصح أنه اسٌم ؛ فهو  النوعو 

تفٌق عليهاوالبقية أ  . مساٌء ُم

 وهي م     اذا ؟ -

ن ، وأين ، وأنَّ ، وحيثما ، وكيفما "وهي :  ا ، وأي ، ومىت ، وأّيَّ ؛ فهذه  " َمنح ، وَم
تفٌق عليها عند النحاة  . أمساُء شرٍط ُم

 قد يقول قائل أو أييت سؤال :تنبيه : 
ا ؟  فرِِّق العلماء بني أدوات الشرط وَنوها ِف كوهنا امًسا أو حرًف  مل              اذا ُي



 

وا بينهما لفائدٍة وهي ؛ أن اْلروف َل ُمل ْلا من اإلعراب ، وأما اْلمساء ؛  فنقول : رَُّق فَ 
على ذلك ؛ فلذلك  -هللا إن شاء  - فإهنا تطلب ُمَل من اإلعراب ، كما سأذكر مثاًَل 

مسية واْلرفية لألدوات ْلا فائدة مهمة عند النحاة ؛ فإذا اْلروف اليت هي التفرقة بني اَل
 - كما سبق معنا  - " إن "مساء أو اْلدوات اليت هي ابتفاق على حرفيتها هي أ

 . -كما مر معنا   - أقم () إن تقم حرف جزم وشرط  " إن " :و 
 

ا ، وأي ، ومىت ،  )مساء وهي : أتفاق ؛ فتسعة سم ابَلوأما النوع الثاين وهو اَل  َمنح ، وَم
ن ، وأين ، وأنَّ ، وحيثما ، وكيفما  ( وأّيَّ

 ؛                   "دروسه ينجح  من يذاكرح  "قولك :  مثل ن "" مَ ف 
 .  : حرف شرط وجزم "من  "ف  

 .  ، فعل الشرط وعَلمة جزمه السكون " من ": فعل مضارع جمزوم ب  " يذاكرح  "و 

 .  ا تقديره هوضمْي مسترت جوازً  فاعل :وال

   . مفعول به منصوب عَلمة نصبه الفتحة:  "دروسه " و 

 .  مضاف : "هو  "و 

  .  : ضمْي متصل ِف ُمل جر ابإلضافة "دروسه  "ِف قوله  " دروسه" واْلاء ِف 

  دروسه ينجح " من يذاكرح  "
 . ل مضارع جواب الشرط وجزاؤه جمزوم ، وعَلمة جزمه السكون: فع "ينجح  " ف 

 . ا تقديره هوضمْي مسترت جوازً  والفاعل :

 ؟ "من  "يش اعراب إ،  دروسه ينجح " " من يذاكرح نلحظ هنا : 
أين اخلرب مبين ِف ُمل رفع مبتدأ ،  ؛ اسم شرطٍ  " من ": هنا تكون مبتدأ ، فنقول  "من  "



 

 ؟
 .  مساء من اْلروف من أدوات اجلزماْل ما بعده ، فهذه فائدة معرفة 

ُقوا َوَما﴿ ، ففي مثل قوله تعاىل : " ما "وأما  نِف َوفَّ  َخْيحٍ  ِمنح  ُت يحُكمح  يُ  َل   (4) ﴾ ِإ
 : اسم شرط جازم مبين ، "ما  "ف  

 اسم شرط مبين يفيد الشرطية ويفيد اجلزم ، "ما  "ف  
نفِ  َوَما ﴿  واُت َوفَّ  َخْيحٍ  ِمنح  ُق يحُكمح  يُ  َل  ﴾ ِإ

وعَلمة  ما " ": فعل مضارع جمزوم ، فعل مضارع ، فعل الشرط جمزوم ب  نفقوا "ت" 
 جزمه حذف النون ، 

  ملاذا ؟
 . اخلمسةْلنه من اْلفعال 

 .  ُمل رفع فاعل ِف: ضمْي مبين متصل ،  "الواو  "و 

 . : جار وجمرور "من خْي " 

َلمة جزمه حذف ه جمزوم وعؤ فعل مضارع جواب الشرط وجزا " يوف ":  "إليكم  يوفَّ " 
 ملاذا حذف حرف العلة ؟،  " " يوىفحرف العلة ؛ ْلن أصله 

 .  زمه حبذف حرف العلةجا فإن خر إذا كان جمزومً زوم ، والفعل املضارع املعتل اآلْلنه جم 

 ؛ كتاب تقرأ تستفد منه  يِّ أَ كقولك :   " يِّ " أَ مثال و 
 ،  " " أيِّ كتابه  وهو مضاف و ما بعده مضاف إلي: اسم شرط جازم مبين " يِّ أَ  "ف    

وعَلمة جزمه السكون والفاعل ضمْي   أي" "فعل مضارع ، فعل الشرط جمزوم ب   تقرأح :
 .  مسترت وجواب تقديره أنت
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السكون والفاعل  ه جمزوم  وعَلمة جزمهؤ فعل  مضارع ،جواب الشرط و جزا تستفدح :
  .  ضمْي  مسترت وجواب تقديره أنت

 جر حبرف اجلر . واْلاء ضمْي مبين متصل ِف ُمل  من ، حرف جر منه :
" إ،  " أيِّ كتاِب تقرأ "    ؟يش إعراب " أيِّ

 "   .نقول اسم شرط مبين ِف ُمل نصب مفعول به  لتقرأ " أيِّ

  . مىت أتتين أكرمك، كقولنا :   "مىت "ومثال  

 : نقول اسم شرط جازم مبين ،  "مىت"ف 

 : أتت فعل مضارع  جمزوم و عَلمة جزمه حذف حرف العلة ْلنه  أصله  أتيت  ، أتتينو
 للوقاية  " النون "أتتين و 

 ضمْي متصل ِف ُمل نصب مفعول به ،  " الياء  "و
 . ضمْي مسترت وجواب تقديره أنت : والفاعل

 جمزوم وعَلمة جزمه السكونه ؤ فعل مضارع  جواب الشرط و جزا أكرمك ك :أكرمح 
 ك أان ضمْي مسترت وجواب تقديره أكرمح : والفاعل   

 . الكاف ضمْي متصل ِف ُمل نصب مفعول به : وأكرمك

 ، كما سبق   أكرمك ن تلقنِ أّيَّ  ؛ اسم شرط جازم ، كقولك : ن "ّيَّ أَ  "وكذا 
  . اأينما تتوجه تلق صديقً  ، كقولك : أينما " "و كذا 

  : كقول الشاعر   " حيثما "و

  ا ِف غابر اْلزمانلك هللا            جناحً  رحيثما تستقمح يقد     

 قد تفيد معىن الظرفية ، مثل : َلحظ أهنا اسم شرط و جزم  ، و  فهنا :
 .مىت و أّين و أينما  هذه الزمانية 



 

 زم ،واجلوكيفما تفيد اْلالية مع الشرطية وحيثما  
  .  ن ثواب هللا لككيفما تكن نيتك يك

 فهذه أمساء شرط جازمة و يضاف ْلا إذا  ِف الشعر خاصة ، 

 معىن قول ابن آجروم  ِف الشعر خاصة ؟ما 

 : ِف النثر َل جتزم ؛ و إمنا ِف الشعر تكون للضرورة  ، كقول الشاعرنه أقالوا معناه 

  لِ مَّ جَ استغنح ما أغناك ربك ابلغىن    و إذا تصبَك خصاصُة فتَ    

 اسم شرط جازم ِف الشعر خاصة ، "إذا "فقوله  

 . فعل الشرط جمزوم و عَلمة جزمه السكون ك :تصبح 

                           ه اليت ابَلتفاق أدوات جازمةؤ دوات الشرط وأمسافهذه هي أ

) اسٌم اختلف فيه هل هو اسم أو حرف واْلصح أنه حرف فهو  وأما النوع الثالث وهو :
 ( إذما

 : كقول الشاعر

 امن إّيه أتمر أتي لفِ ما أنت آمر به        تُ  نك إذما أتتِ إو 
 .حرف شرط وجزم  : "إذما " ف 

 .حذف حرف العلة فعل مضارع جمزوم ب ) إذما ( وعَلمة جزمه  : أتتِ  
 ؟ أين جواب الشرط 

 ،  يلفأصلها تُ  لفِ تُ 
 . ضارع جواب الشرط  وجمزوم وعَلمة جزمه حذف حرف العلةفعل م " :تلفِ  "  ف

  ) مهما (وهو ما اختلف ِف أنه اسٌم أو حرف واْلصح أنه اسٌم فهو  وأما النوع الرابع :
 اسم شرط وجزم مبين  : مهما؛ فنقول  "مهما تفعل من أمر جتده " كقولك 



 

 وعَلمة جزمه السكون   همامبفعل مضارع فعل الشرط جمزوم : تفعل 
  "  مهما تفعل من أمر جتده" 

 .جار وجمرور  من أمر :
 . وعَلمة جزمه السكون فعل مضارع جمزوم جواب الشرط جمزوم :وجتده  

  .                                                 اجلازمة فإًذا هذه هي أدوات الشرط

رمحه  -قد ذكر لنا ما يتعلق ابلفعل من قواعد فبني لنا   -رمحه هللا تعاىل  - وابن آجروم
 أن نقول :قاعدة هذا الباب ؛ أن اْلفعال ثَلثة  -هللا تعاىل 

فاْلصل ِف اْلفعال ؛ أن اْلفعال ثَلثة ماض ومضارع وأمر ، وأن املاضي واْلمر مبنيان  
ا فيبىن املضارع إذا اتصلت به نون  البناء ، وأن املضارع قد يكون معراًب وقد يكون مبنًي

ون النسوة فإذا اتصلت به نون النسوة بين على السكون ، وإذا اتصلت به التوكيد أو ن
فإنه يكون ؛ نون التوكيد بين على الفتح ، وإذا ل تتصل به نون التوكيد وَل نون النسوة 

ا معراًب إما مرف  .وًعا وإما منصواًب وإما جمزوًم
 . فيكون مرفوًعا ابلضمة إذا ل يكن من اْلفعال اخلمسة - 

ا بثبوت النون إذا كان من اْلفعال اخلمسة -  .  أو مرفوًع

 .ويكون منصواًب ابلفتحة إذا ل يكن من اْلفعال اخلمسة  -
  .فعال اخلمسة نصواًب حبذف النون إذا كان من اْلفيكون م -

ا ابلسكون إذا كان صحيح اآلخر  -  .ويكون جمزوًم
  . خرويكون جمزوًما حبذف حرف العلة إذا كان معتل اآل -

 .  ا حبذف النون إذا كان من اْلفعال اخلمسةويكون جمزومً  -

 .ه ، أدوات تنصب وللفعل املضارع نواصب

رمحه  – ابن آجروموللفعل املضارع أدوات جتزمه ؛ فهذه خَلصة هذا الباب الذي ذكره  
  - هللا تعاىل



 

لصرف ، وقاعدته عند وإن شاء هللا تعاىل ِف اللقاء القادم سنقف على ابب املمنوع من ا
 .  النحاة ابختصار حىت يتضح لنا هذا الباب

  : أنبه على أمورأحببت أن وقبل أن أهني هذا اللقاء 

املرجو من مجيع اإلخوة واْلخوات ، املشرفني واملشرفات والدارسني  اْلمر اْلول :
 –صلى هللا عليه وسلم  –ن النَّيب والدارسات ، أن يبتعدوا عن اجلدال وعن املخاصمة فإ

 : يقول 
ا )  ًق َرَك اجِلَداَل ولو كان ُمُِ َمنح تَ  يٍت ِف َرَبِض اجلنَِّة ، ِل  (5)( ولَب

 ومشرفات املعهد ا ، وطَليب وطالبات ومشرِفِِّ فنصيحيت لنفسي وإلخواين وأخوايت عمومً 
  : ا  نصيحيتخصوصً 

فة فيه مفاسد كثْية منها املشروعة والسبل املعرو البعد عن اجلدال فإن اجلدال بغْي الطرق  
 ،  ضياع الوقت

   .  لإلنسان ا اَلنصراف عن ما هو خْيوما هو أيضً  ،  ومنها الصرف عن التَّعلم

 وأيضا قد يلحقه شيء من حظوظ النفس ونزغات الشيطان . 
 .  ات البنيذوأيضا اجلدال ُيورث البغضاء والشحناء بني أهله وهو سبيل لفساد  

واْلقيقة أنه قد يوجد بعض الناس يثْي مثل هذه اْلمور فاملرجو من اجلميع تركها 
ُعَك  )واَلشتغال مبا ينفع اَلنسان  َف ن ح ا يَ  ِرصح َعَلى َم صلى هللا  –كما قال النيب    (6)(ِاحح

 . - عليه وسلم
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يهِ  ):  –صلى هللا عليه وسلم  –وقال  ِن عح ا ََل يَ  رحُكُه َم ِء تَ  ََلِم املَرح ِن ِإسح  (7) (  ِمنح ُحسح

قد يوجد بعض  والرجاء من املشرفني واملشرفات مَلحظة هذا اْلمر وإيقافه   ْلنه
املعهد و يسعى  املندسني ِف الداخل أو ِف اخلارج يريد أن يفسد بني طَلب وطالبات

  .راعاة هذا اْلمرم -كم رك هللا فياب -للفرقة واَلختَلف، فاملرجو 

رب له أجر عند هللا ا أن ترد على كل أحد وأن تسكت كل متكلم فالصمَّ هِ اصرب ، ليس مُ  
ر نفسي وأان أُ ، والظال الباغي تدور عليه الدوائر ، عاقبته محيدة و  -عز وجل  - ذكِِّ

ر إخواين أبمر مهم وهو أن بعض الناس  يظن أنه َل بد أن ي تكلم  وَلبد أن جيادل  وُأذكِِّ
  -ز وجل ع -كذا وكذا َل اتركه هلل و 

ك شره يعين ؛ يكفي -عز وجل  -ا فإن هللا فإن كان هذا اإلنسان اجملادل يعين يريد شرً 
 عبد هللا َل تستطيع أن ُتسِكت كل أحد ّيوأنت  -ذن هللا تعاىل إب -ويصرف عنك ضرره 

ن أفالذي أريد  ، -ن هللا تعاىل ذإب -فصربك و إعراضك أمر طيب و أمر موافق للسنة 
رك الشيطان يشع نبه عليه أن بعض الناس يظن أنه َلزم يتكلم َل هذا من الشيطان ،أ

 .وينزغ فيك أنه َلبد أن ترد على كل أحد ؛َل هذا خطأ 

اس وقد يقع فيه بعض الذي أود أن أنبه عليه وهو ما نسمعه من بعض الن : اْلمر الثاين 
ل تتربأ فإنك  إنو ا ذأنه أييت للشخص ويقول له يلزمك أن تتربأ من ك  ،السلفيني خطأً 

فاإلنسان اكت قول " " َل ينسب لسملحق به ، أوَل ّي إخواين القاعدة ِف هذا الباب أنه 
يصح أن تنسب له  ماكذا أو فعلت كذا أو عندي كذا فل يقل أفعل   ءالذي ل يتكلم بشي

ذين أيتون ْلهل اْلق أن يقول هبذا اْلمر؛ وهذه طريقة أهل اْلهواء وطريقة املشوشني ال
 .ويطعنون فيهم هبذه اللوازم 
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" فإن شيخ اإلسَلم وغْيه من أهل العلم قد قرروا وهذه قاعدة َثنية قاعدة يقولون فيها : 
فبارك هللا  -ينسب لساكت قول ،  وكذا َلَلزم القول ليس بَلزم ما ل يلتزمه صاحبه " 

دعوا واتركوا هذه اْلساليب الغْي املشروعة أو اليت َل تشرع َلزم تتربأ من فَلن ،  -فيكم 
 ليش ؟َلزم تتربأ من فَلن ؛ 

 من الذي ألزمين هبذا ؟  
هذا الشيء الذي تطلبين أو تطلب مين الرباءة منه  أان ل أقل أنين صاحب هذا الشيء أو 

 ان تبع فَلن ، فعلىل يقل أ
 ماذا أتربأ ؟ 
 وملاذا أتربأ ؟ 

أن يطلب من  -عز وجل  -من الذي بيده بعد أمر  هللا فَل ينسب لساكت قول ، مث  
 ؛اآلخر مثل هذه اْلمور؟ 

هذه أمور تتعلق  -ابرك هللا فيكم  -هم وَلة اْلمر ومن ينوبوهنم من القضاة وَنوهم فإذا 
بوَلة اْلمر اإللزام والنظر والبحث والتفتيش ، ويل اْلمر قد يسأل بعض الرعية مثل هذه 

وعليك أن  أتيت وتَلحقين؟ لكن أنت هل أنت ويل أمر  ؛ اْلسئلة من ابب دفع الشبهة
كذا ؛ هذه أساليب تشويشية ، أساليب شرية ، أساليب أهل الفنت   أنتتتربأ من كذا وإَل ف

تربأ منه ، كأن فيْلهواء ، فاإلنسان الذي هو بريء َل جيوز اُتامه إَل إن نسب إليه قول وا
زمه هم خذه  أو حياسبه أو يلؤالكن الذي يينسب له أنه قال كذا وكذا فله أن يتربأ منه ؛ و 

  وَلة اْلمر ولذلك احذروا ابرك هللا فيكم

الذي أريد أن أنبه عليه وهو أنه يوجد لألسف بعض املنسوبني  اْلمر الثالثوهذا هو 
حقوهنم وكأهنم وَلة أمر يتابعوهنم يَل، للمنهج السلفي يتعاملون مع الشباب وكأهنم حكام 

ا ؛ هذا خطأ ، هذا أمٌر لويل اْلمر  حياسبوهنم يتهددوهنم جيمعون عليهم كما مر معنا سابًق
هو املسؤول عن هذا الشيء ؛ أما أنت فليس لك ذلك ، بل حىت العال ليس له ذلك ؛ 

بل منه وإَل فَل يلزمه أن يلزم الناس ابْلق إَل إن كان من ابب العال يبني اْلق فإن قُ 
والعلماء الذين أمرهم ويل اْلمر مبثل هذا اْلمر فهم ينوبون عن ويل اْلمر،  أما  القضاة



 

وانئٍب عن ويل اْلمر َل يتدخل ِف هذه اْلمور ؛  العال الذي ليس بقاٍض وليس بوكيلٍ 
ولذلك هذا خطأ سرى وتفشى عند بعض املنتسبني للمنهج السلفي حىت ولألسف عند 

ِف  -صلى هللا عليه وسلم  – ، أرأيت إىل قول النيببعض العلماء ؛ خطأ ليس صوااًب 
نح  )  -صلى هللا عليه وسلم  – إنكار العال على ويل اْلمر كيف يكون ؛ قال رَاَد َأ َمنح َأ
ة  َي ِن ََل يحِه َع َل نحِكر َع ََل يُ  ِذي ُسلحَطان َف نحَصَح ِل يعين : َل ينكر عليه أمام الناس ، َل  (8)(يَ 

بوك والواتس آب ومواقع املنتدّيت ، ولكن اإلنرتنت والفيس ينكر عليه ابلكتاابت ِف
يعين  -به يطلب منه جلسة خاصة ولينصحه  ي أيخذ العال بيد اْلاكم وليخلُ ليأخذ بيده أ

ل منه أي فإن أخذ ابلكتاب والسنة وما كان عليه سلف اْلمة ؛ فإن قبِ  -فليبني له اْلق 
يعين ذاك اخلْي وإَل يعين وإَل ل يقبل اْلاكم  عنه اْلاكم ونفذ ما طلب منه العال ، فذاك

ليس للعال ، سلطة على اْلاكم قد أدى الذي عليه ، ليس للعال قول العال فيكون العال 
سلطة على اْلاكم فإذا ما مسع اْلاكم كَلم العال على العال أن يسكت وأن يصرب وَل 

؛ هذا خطأ ،  ول يستجيبوا "" نصحت ونصحت ينزعن يًدا من طاعة وَل خيرج يقول : 
 وغْيه -رمحه هللا تعاىل  -هذا من التشهْي بوَلة اْلمر كما قاله الشيخ العَلمة بن عثيمني 

.  

ا العال ليس له سلطة على اْلاكم ؛ العال من رعية اْلاكم ، ولذلك ما قد نسمعه أو  فإًذ
نراه من تنزيل بعض الشباب للعلماء أو بعض العلماء تنزيلهم أنفسهم منزلة اْلاكم ؛ هذا 

خطأ ، ولو قال به فَلن أو فَلن ؛ هذا خطأ ، ُمالٌف للسنة وُمالٌف ملنهج السلف 
وكأهنم ، هؤَلء الشباب الذين هم حتت بعض العلماء يتصرفون كذلك الصاحل ، ووجدان 

من وَلة اْلمر ، فيأمرون ويتهددون وحيذرون من السلفيني ؛ ْلهنم َل يسمعون كَلمهم إىل 
إىل آخره ، فَلشك أن هذا مزلٌق خطْي ، وكذلك من هذا الباب ومن اْلدلة الواضحات ، 

اليت جيتمع فيها بعضهم إلصدار فتاوى تتعلق " اجملالس السرية " على هذا الباب 
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 إسناده صحيح



 

ابلدمااااء ، وتتعلق حبمل السَلاااح ، وفتاوى تتعلق أبمر العامة دون الرجوع لويل اْلمر 
العال ِف هذا الباب ؛ كَلم   هل له ِف هذه اْلبواب ، إن كان عندمن اْلكام ؛ العال َل دخ

فليبلغه لوَلة اْلمر ووَلة اْلمر هم ينظرون ، وُيذكر عن مفيت عام اململكة الشيخ " عبد 
أنه جاءه بعض الشباب من بعض البَلد  –حفظه هللا تعاىل  –العزيز آل الشيخ " 

وأتملوا  –م ، هو مفيت عام اململكة فقال ْلم يستفتونه ِف أمر القتال والسَلح ، فقال ْل
،  -يعين ل خيولين ويلَّ اْلمر النظر ِف هذه اْلمور -: " هذا اْلمر ليس يل  -إىل جوابه 

 –ولكن على املسئولني عندكم ِف تلك البَلد أن يراسلوا املسئولني عندان ِف هذه البَلد 
 –يعين هيئة كبار العلماء  –لة والقضية إلينا ووَلة أمران حيولون املسأ –يعين إىل وَلة أمران 

، هذا وَنن ننظر فيها مث نرجعها إىل وَلة أمران ووَلة أمران خياطبون وَلة اْلمر ِف بلدكم " 
حيح املنهجي الذي َل فوضى فيه وَل تدخل فيه ِف أمور املسلمني ِف هو التسلسل الص

الداخل أو اخلارج ، فأمر اجلهاد وأمر القتال وأمر السَلح وأمر العامة ليس آلحاد الرعيِّة 
ليس هذا ْلم إمنا هو للحكام ، هذه  ؛ ولو كانوا علماء ، ولو كانوا أئمة وجباًَل ِف العلم

هي السنة اليت تدل عليها نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف اْلمة ، نعم أخطأ 
بعض علمائنا ِف هذا الباب نلتمس له العذر ، أخطأ  لكن َل يتابع على اخلطأ ، وهذه 

ر منها عمر هي زلة العال اليت هنى عنها عمر و    -رضي هللا عنه  –حذِّ
هذا خطأ ، ؛ الواجب على السلفي أن َل جيعل املنهج السلفي قول فَلن وعمل فَلن ف 

إمنا املنهج السلفي ما قام على الدليل من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف اْلمة ، 
فإن تنزيل العاِل منزلة اْلاكم سبيل للخروج من هذه الفنت ،  –ابرك هللا فيكم  –احذروا 

على السلفي أن يبتعد عنه ن تنزيل العاِل منزلة اْلاكم مسلٌك خارجي فإ،  على وَلة اْلمر
، ونقول هذا اْلمر ونصرِّح به ْلنه اْلق ، العلماء دورهم يبيِّنون اْلق ، ولكن قضية إلزام 

ليس ْلم إَل إن كان ويل  اْلمر خوْلم   - َل–الناس به ، وقضية التدخل ِف هذه اْلمور 
َل جيوز للعاِل الباب ، ولذلك أيًضا من اْلخطاء ِف هذا اْلمر وأعطاهم الصَلحية ِف هذا 

، أو أن يكون للعاِل نوِّاب ِف بعض البَلد ؛ َل هذا خطأ ، أن يؤمِّر أمْيًا ِف بعض البَلد 
أنت عاِل َل تتجاوز قدرك ودعوتك ، أنت عاِل ما أنت رجل سياسي ! ، أنت عاِل تعلم 



 

فيهم وتتدخل ِف صَلحية وَلة اْلمر ، ّي إخواين هذه هي َل أنك تتدخل ؛ الناس دينهم 
السنة اليت جيب على كل واحٍد منا أن يفهمها وأن يعرفها معرفًة اتمة ، وهذا الذي عليه 
أهل العلم يقررونه ِف كتبهم أن هذا من صَلحيات وَلة اْلمر ، وأنه ليس للعلماء أن 

اْلاكم وو  اِل فوق اْلاكم وأن العاِل أيمريتقدموا على وَلة اْلمر ، أما أن يقال أبن الع
 .... إىل آخره 

 .  نعم هو يبنيِّ له لكن ليس له عليه سلطة ؛ فإن قِبل وإَل كان أدى الذي عليه 

هذا أمٌر أحببت أن أنبه عليه وأن أذكر به نفسي وإخواين ْلننا جند  –فبارك هللا فيكم -
على الشباب ، وفرقوهم ، وَحزَُّبوهم  من بعض الفنت قد دخلت من هذا الباب ، تسلِّطوا 

ا من  سنواٍت عدة ، ليست التفُرقة للسلفيني ِف هذه اْلّيم كما يزعمه بعضهم ، َل ، وإمنِّ
سنوات وهم يَلحقون الشباب ، ويؤذوهنم ، ويتسلِّطون عليهم ، وملفات ، وُتديدات ، 

وافق قو  رون منك ، وحتذيرات ، وإمِّا أن تكون معهم أو ضدهم ، وإمِّا أن ُت ْلم ، وإَلِّ حُيذِِّ
 و جيب أن حُتذر من فَلن ، وفَلن من السلفيني 

 !هذه ؟ ما

  !ماهذه الفوضى ؟ 

  !وماهذه اْلَلعيب ؟

ا ؛ هؤَلء رجيع اجلماعات وُُملِّفاُتم ؛ هؤَلء الذين يفعلون هذه  ولكن وهللا ، فعًَل ، وحًق
كلهم هم رجيع اجلماعات وُُملِّفاُتم ، بنسبة كبْية منهم ، إن ل يكونوا   –يعين  -اْلفاعيل 

و تكوين والتسلِّط على الناس ، زال جيري ِف دمهم القيادة فَلزالت  ِف أنفسهم ، وَل
  وكذااعة ، وتكوين أشياء سريِّة وكذا مج

منهم طالب علم سلفيِّ يعرف السلفية يقع منهم ، إَلِّ  –عز وجل  –َل نعرف بفضل هللا 
سة ، أيضً  ا هذا قد يكون له معارف ، أو يكون له سوابق ، بل حىت من كان يطلب الرّيِّ

 . بعض التكفرينيِّ ،و اجلهاديِّني  " كأسامة بن َلدن " أو غْيهمع 



 

 . هذا هو الصحيح ، هذا هو اْلق ، هذا هو الواقع لألسف الشديد

"  فيكم َنن نقول أبنِّنا سلفي ون ومعىن قول الواحد منِّا أبنه سلفيِّ أي :   -فبارك هللا -
  " أنه يتمسِّك مبا دلِّ عليه الكتاب والسنة ، وماكان عليه سلف اْلمة

وهو ِف اْلقيقة ُمتعصِّب ، ويغلو ِف فَلن وفَلن ؛ هذا عليه أن  اوأمِّا أن يكون سلفيِّ 
راجع ِصدق قوله ِف كونه سلفيًّا فإنِّ أفعاله خُتالف هذا القول  . ُي

رت من يتغْي إذا ذُِكرت اْلهواء ، إذا حَ  طِّرب ، وَلضالسلفيِّ ، الُسينِّ هو؛  الذي َل ي ذِّ
رَت من عدم التدخل ِف شؤون الُدَول ، أوشؤون أمور اجملالس السريِّة انتفض  ، إذا َحذِّ

وَلة اْلمر هنا انتفض ، إذا قلت له العال ليس حباكم انتفض ، إذا قلت له العال ُيصيب 
اذهب وراجع سلفيتك ، ارجع وتعلم املنهج السلفي ؛  –روح روح  -وخيطئ انتفض ، 

ادّيًّ ، أو إخوانيَّا ، وأنت َل تدري يًّا ، أو حلبيًّا ، أو حدِّ  . فإنك قد تكون َل تزال مأِرِب

ص ِف القول والعمل ، وأن ينفعنا مبا مسعنا وأن أن يرزقنا اإلخَل –عز جل  –أسأل هللا 
 . يكون حجة لنا َل حجة علينا

 . هللا وسلم على نبينا ُممد وعلى ٱله وصحبه أمجعني ىوصلِّ  

 . واْلمد هلل رب العاملني

 

 

 

 


