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بسم الله الرحمن الرحيم
احلمد اهلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين ،نبينا
حممد وعلى آله وأصحابه ،ومن اهتدى هبديهم ومتسك بسنتهم ،إىل يوم
الدين،وبعد:
فقد روى الرتمذي وغريه من حديث أيب جنيح العرباض بن سارية
صلى الله معلميه مو مسلم-
 -رضي اهلل عنه -قال (( :مو معظمنما مرسول الله  -م

ول
مموعظمة بملي غمة موجلمت من مها القلوب مو مذ مرفمت من مها العيون فمقلنما يما مرس م

اعة موإن تمأمممر
الله :مكأمن مها مموعظمة م مودع فمأموصنما فم مق مال :أوصيكم بالسمع موالط م
معلميكم معبد محبمشي فمإنه ممن يمعش منكم فم مسيم مرى اخت مالفا مكثي را فم معلميكم
بسنت موسنة اللم مفاء الراشدي من من بمعدي معضوا معلي مها بالن مواجذ موإياكم

موحم مدثمات األمور فمإن كل حم مدثمة بد معة)) هكذا أوصى نيب اهلل
 صلى اهلل عليه وسلم -أصحابه ،وهكذا حذر عليه أفضل الصالة2
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والتسليم من البدع ،وهكذا أوصى باالجتماع ،وعدم االفرتاق ،ولزوم السمع
والطاعة ،كل أوامره -صلى اهلل عليه وسلم -خري ونعمة ،وصون ورحة
وإحسان باألمة ،ألن اهلل بعثه رحة للعاملني ،ووصفه بأنه باملؤمنني رءوف
رحيم ،فال أحد من البشر أصدق منه ،وال أحد من البشر أنصح من
الرسول -صلى اهلل عليه وسلم ،-وال أحد من البشر أعلم مبا ينفع العباد
منه -صلوات اهلل وسالمه عليه -وما من خري إال ودلنا عليه ،وما من شر
إال وحذرنا منه -صلوات اهلل وسالمه عليه -وأص حاب ه
رضوان اهلل عليهم -هم أفضل أصحاب ألي نيب ،فهم الذين اختارهم اهلل جل وعال -لصحبة هذا الرسول الكرمي ،ليحملوا عنه شريعته ،وليبلغواعنه دينه ،وليجاهدوا يف نشر هذا الدين ،وقد فعلوا -رضوان اهلل عليهم.-
وحذرهم نبيهم أن من يعش منهم؛ أي من طال عمره ،فسوف يرى
اختالفا كثريا ،وسبحان اهلل!! ،مل ميت آخر الصحابة إال وقد وجد خالف
كثري ،يف أمور كثرية ،ولكنهم ألن نبيهم -صلى اهلل عليه وسلم -وطنهم
على احتمال حدوث هذه األمور ،وثب تهم على الصرب ،وعدم املفاجأة ملا
حيدث ،فإنه سنة اهلل ،وأوصاهم بالثبات على احلق ،والتمسك بسنته
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 صلى اهلل عليه وسلم -وسنة خلفائه الذين هم :خلفاء هدى ،وأئمةهدى ،أنصح من جاء بعده -صلى اهلل عليه وسلم -للعباد ((إنه ممن يمعش

منكم فم مسيم مرى اخت مالفا مكثي را)) ملا وعظهم -صلى اهلل عليه وسلم-

وال شك أنه أبلغ البشر موعظة ،وأفصحهم بيانا ،وأكملهم إيضاحا
وإرشادا  -صلوات اهلل وسالمه عليه -ولعظم فهم الصحابة ،ودقة أفهامهم
وحرصهم على الري ،ومعرفتهم مبقاصد الكالم ،اهتزت قلوهبم ،وذرفت
عيوهنم ،واغتنموا وجود نبيهم -صلى اهلل عليه وسلم -فقالوا :كأن هذه
املوعظة- ،ويبدوا أنه أطال املوعظة وشرح هلم ما هو مستقبل مستقبلهم.-
قالوا :كأهنا موعظة مودع ،والشأن يا عباد اهلل أن من أراد أن يودع أهله
وصحبه ،وحمبيه ،ال يرتك خريا يتوقعه إال ونصحهم به ،وال شرا خيشاه
عليهم إال وحذرهم منه ،فلما رأوا ذلك من رسول اهلدى -صلى اهلل عليه
وسلم -توقعوا أن ذلك إيذان منه بقرب رحيله عنهم ،وتوديعه ،فطلبوا منه
أن يوصيهم.
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ض صحبه النصيحة ،وأن خيلص هلم
والشأن بالناصح األمني  ،أن ممي مح م
باإلرشاد ،فأوصاهم ونصحهم ،وكان أكمل الناس نصحا – صلى اهلل عليه
اعة)) بدأ بذلك؛ ألمهية السمع
وسلم – فقال (( :أوصيكم بالسمع موالط م
والطاعة؛ ألن الناس إذا تفرقوا اختلفوا ،وإذا اختلفوا تناحروا وتشاجروا ،وإذا
تشاجروا تسلط عليهم أعدائهم ،وأمة اإلسالم ما امتحنت بالذلة والصغار
ومل ت مقلم أطرافها ،ومل تستبح كثري من أراضيها؛ إال بسبب اختالفها فيما
بينها ،إال بسبب تنافرها ،إال بسبب تعاديها فيما بينها ،فكان ذلك سبب
تسلط أعدائها عليها ،سنة اهلل الت قد خلت يف عباده ،فكان من وصيته
 صلى اهلل عليه وسلم -أن يسمعوا ويطيعوا ،وكانت العرب تمأنمف أنيتوىل وميلكها أعاجم ،ويتأمر عليها أعاجم ،ويرون أن ذلك عار ال يرسل.
فأوصاهم بأن يس ممعوا ويطيعوا؛ ولو تأمر عليهم عبد حبشي ،ويف بعض
اآلثار(( مكأمن مرأ مسه مزبيبمة)) ألن السمع والطاعة من شأنه أن تأمن اجلماعة
ويمستم ت ب األمن ،ويستطيع الناس أن (يمن مفدوا )يف حياهتم فيأمنوا يف معاشهم
ويف حرماهتم ،ويف أمنهم ويف عملهم ،ويف تعلمهم ،ويف عباداهتم ،أما إذا
كانت األمور مضطربة ،وإذا كان الوف شائعا ،وإذا كان السمع والطاعة
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مفقودا شاع بني الناس الذعر والوف ،واضطربوا فيما بينهم؛ فضاعت
مصاحل دنياهم ،وضاعت أيضا مصاحل دينهم ،وأصبحوا يف هم وغم.
ألن الناس إذا فقدوا وسيلة العيش ،وفقدوا معها األمن ،فقدوا كل مقومات
احلياة ،ولذلك ملا أراد اهلل -جال وعال  -أن يعاقب أمة من األمم مل تشكر
ب الل ه ممثمال قمريمة مكانمت آمنمة
نعمة اهلل عليه ،ذكر اهلل ذلك فقال ﴿ مو م
ضمر م
مط ممئنة يمأت ميها رزق مها مر مغدا من كل مم مكان ﴾ ( النحل .) 111
ن معم متوالية ﴿ فم مك مفمرت بأمن عم الل ه ﴾ فقلب اهلل أمرها عليها ﴿ فمأم مذاقم مها الل ه

اس اجلوع موالموف ﴾ إذا اجتمع على الناس جوع وخوف،مل يبق معهم
لبم م
شيء من مقومات احلياة؛ ألن من كان خائفا ولكنه جيد ما يأكل ،ويدرك
لقمة عيشة وال يشقى يف تطلبها ،يبقى عليه هم واحد ،أما إذا كان فاقدا
لطعامه ومقومات احلياة ،وكان مشغوال بالوف والذعر ،إذ خرج من منزله
فهو يرتقب منيته ،وإن دخل فهو خيشى أن ت بم يتمه ،فهو يف بالء وهم.
هلذا ،أمر سيد اللق  -صلى اهلل عليه وسلم -بالسمع والطاعة ولو
تأمر على العباد من ال حيبون ،ولو توىل عليهم من ال يرضون ،ولو كانوا من
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سادات العرب ،وتوىل عليهم من كان مملوكا هلم ،عليهم أن يسمعوا ويطيعوا
حفظا وحفاظا على مصلحة األمة ،وصيانة الجتماع الكلمة ،وتسهيال
صات -،فصلى اهلل على
ألسباب احلياة الرتيبة السعيدة ،الساملة من املنغ م

اعة موإن
سيد اللق  ،-ما أبره وأنصحه ،فقال :(( :أوصيكم بالسمع موالط م

تمأمممر معلميكم معبد محبمشي)) ويف باب اآلثار(( مكأمن مرأ مسه مزبيبمة)) مث يبي ن

((فمإنه ممن يمعش منكم فم مسيم مرى اخت مالفا مكثي را)) سوف يرى ما ال حيب ويؤمر
مبا ال يريد ،ومينع مما كان حيب ويريد ،فعلى الناس أن يسمعوا وأن يتقيدوا
بسنة اللفاء الراشدين ،البد أن يعضوا عليها بالنواجذ ،والنواجذ هي
األنياب ،وأشد ما يكون العض إذا كان هبا ،وهذا كنايه عن ضرورة شدة
االستمساك باهلدى الكرمي ،سنة النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وسنة
خلفاءه الراشدين -رضوان اهلل عليهم,-وفيه التحذير من البدع
البدع أيا كان نوعها ,إذا كانت بدع بالعبادة ,بدع يف املناهج والتجمعات,
بدع يف الطرق والسلوكيات ،الدين مكمل؛ أكمل اهلل مبحمد -صلى اهلل عليه
ومن على األئمة بأهنم صاروا إخوة متحابني ،متعاونني على
وسلم -الدين ،م
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ف اهلل بينهم -جل وعال ,-وكلما كانت األئمة متآخية
الرب والتقوى ,وأل م
متصافية القلوب ،متعاونة فيما بينها ،يسعى بلمتها أبنائها ,ويهتمون

مبصاحلها سائر أفرادها ،ويتعلم ملا يصيبها كل فرد منها ,كلما كانت األئمة
على خري ،وتعيش يف خري وأمن ،وكلما هتيأت هلا أسباب احلياة الطيبة
املباركة ,وكلما شاعت الفرقة وتنوعت املشارد ،وتعددت املسالك ،وتفرقت
اجلماعات ،واختلفت األنظار ،وصار كلٌّ يدعي أنه أهل الزعامة ،وعارف
الطرق الصحيحة ،وال متمكن من الفهم واملعرفة .فذاك هو إعجاب كل ذي
أي برأيه ,وقد حذر النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -من مثل ذلك.
ر ٍّ
فالبدع ،إن كانت يف العبادات فضالل ,وعمل غري مقبول ،وقد قال النيب
 عليه الصالة والسالم(( :-فإن كل حمدثة بدعة)) ،يف احلديث اآلخر((وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار)) ،اإلنسان لو عمل العمل الذي
جنسه صحيح وسليم ،ولكنه وضع يف غري موضعه ,أو اختري له وقت ليس
بوقت له ,واعتي مد له ،دون بيان من سيد اللق ال مبني عن اهلل رساالته،
ال مبلغ إىل الناس ما نزله رهبم عليه هلم ،كان يف ضالل ,ولذلك كان
الصحابة -رضوان اهلل عليهم -يستنكرون على اإلنسان ،إذا خص يوم من
8
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األيام بعمل كثري ,أو خص ليلة من الليايل ،بعمل كثري خاص هبا ,استنكروا
ذلك عليه ،وعدوه من البدع ،ولو كان جنس ذلك العمل صاحلا مستقيما
ث يف أمممرنما
لو كان يف وقته ,وهذا يدخل فيما قاله رسول اهلل (( :ممن أمح مد م

س منه فمهو مرد ))؛ أي مردود عليه ,واملردود عليه ال ي رد إكراما له
مه مذا مما لمي م

ورضا مبا صنع ،وإمنا ي رد عليه إذالال وسخطا ,فهدي الرسول -عليه الصالة
والسالم -أكمل اهلدي ,وأكمل هدي هذه األمة بعده ،هدي خلفاءه
الراشدين ،مث صحابته  -رضوان اهلل عليهم أمجعني ,-وال شك أنه ما من
خري ينفع العباد ،ويقيهم اهلل به شرور احملن والفنت ،إال كان الصحابة
 رضوان اهلل عليهم -سباقني إليه ,وما من بالء وحمنة وشر إال حدثتفيمن جاء بعدهم ،فقد كانوا كلهم -رضوان اهلل عليهم -نقاوة وخالصة
وعلى صرب وكمال وإحسان ,فبهم يقتدى ،ومبا اتفقوا عليه يعتىن به ويرجع
إليه ,والفرقة والفنت ،أسباب كل بالء وشر واضطراب ,فاإلنسان حيتاج ألن
يتعرف على هدي الصحابة من اللفاء الراشدين ،ومن جاء بعدهم,كيف
كانوا يتعاملون مع الفنت الت حدثت ،والبدع الت ظهرت؟ وكيف كانوا
يهادنون من يراجعهم يف مثل هذه األمور؟ فقد كانوا -رضوان اهلل عليهم-
9
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أعرف الناس مبقاصد اهلل ،ومبقاصد رسوله ،وكانوا أرغب الناس يف البيان عن
اهلل وعن رسوله -صلى اهلل عليه وسلم ,-فما تركوا شيئا ينفعنا إال وخلفوه
لنا عند من تلقى العلم عنهم- ،فرضوان اهلل عليهم أمجعني.-
أسأل اهلل جل وعال بأمسائه وصفاته ،أن يرزقنا مجيعا الثبات على احلق ،وأن
يهدينا سواء السبيل وأن يعيذنا من الفنت ما ظهر منها وما بطن ,وأن يهيئ
لنا من أمرنا رشدا ،وأن حيفظنا من بني أيدينا ومن خلفنا ،وعن أمياننا وعن
ومشائلنا ،ومن فوقنا ومن حتتنا ،إنه ُميب الدعاء،اللهم يا حي يا قيوم ,اللهم
يا عامل الغيب والشهادة ،أنت مجعتنا عند بيتك العتيق ,أنت هيأت لنا هذا
االجتماع ،نسألك بأنك أنت اهلل الذي ال إله إال أنت ،احلي القيوم الذي
ال خييب سائله ،أن ال تفرق مجعنا يا إهلانا وموالنا ,من هذا املكان بذنب
مغفور ،وعمل صاحلا مقبول وتوفيق بسلوك الصراط املستقيم اللهم يا إهلانا
وموالنا إليك نفزع ,اللهم إليك ترفع األكف ,اللهم بك تنزل احلاجات،
نسألك يا إهلانا أن ال ترد دعائنا ،وأن ال ُتيب رجاءنا ،وأن ال تذلنا يا ذا
اجلالل واإلكرام ,اللهم أعزنا بدينك ،وارحنا برحتك ،وجتاوز عنا يا خري من
10
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جتاوز وعفا يا أكرم األكرمني ،اللهم آمنا يا إهلانا من حمن الدنيا وويالهتا،
وفتنها ومصائبها ،وارزقنا إهلانا قلوبا مطمئنة ،وألسنة رطبة من ذكرك ،وإقباال
على دينك ،وإتباعا هلدي نبيك حممد  -صلى اهلل عليه وسلم -يا ُميب
الدعاء ,اللهم أعز اإلسالم واملسلمني ,اللهم أعز اإلسالم واملسلمني ،وأذل
الشرك واملشركني ،ودمر أعداء الدين ،واجعل هذا البلد -يا إهلانا -مطمئنا
سخاء رخاء ،وسائر بالد املسلمني.
اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام ،انصر دينك ،وأعلي كلمتك وانصر عبادك
املوحدين واقسم يا حي يا قيوم العزة والسالمة ،لكل من أراد عزة اإلسالم
وأهلها يا ُميب الدعاء ،اللهم يا حي يا قيوم ،أرنا يف القريب العاجل أمة
اإلسالم ،وقد اجتمعت كلمتها ,وعال شأهنا ،وانتصرت على أعدائها،
ورجعت إىل دينك القومي يف كل أمورها ،يا حي يا قيوم ،اللهم إهلانا
وموالنا ،إن أعداء اإلسالم تضافرت جهودهم ،وقويت شوكتهم وأذلوا
املسلمني يف كثري من بالدهم ،اللهم أرنا يف أولئك مجيعا العجائب اللهم
اخذهلم يف كل موطن ،وأنزل عليهم الذلة والصغار ،والرعب يف كل شئون
حياهتم ،وسلط عليهم  -يا ذا اجلالل واإلكرام -من يدمر ما صنعوا ويفتت
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ما مجعوا يا ُميب الدعاء ،اللهم اهدي قادة املسلمني ,اللهم اهدهم
لدينك ,اللهم أصلحهم يف باطنهم وظاهرهم ،اللهم يا حي يا قيوم ،امجع
كلمتهم على احلق ,اللهم انصر هبم احلق وأهله ,واخذل هبم الباطل وأهله,
ووفقهم للحكم مبا أنزلت فيما بني عبادك ،يا رب العاملني ,وخص يا إهلانا
وموالنا من وليته أمر هذه البالد ،مبزيد من الري والتقى ,اللهم شد أزره
وقوي عزميته ،وانصره باحلق وانصر احلق به ،وأصلح بطانته ،وأصلح باطنه
وظاهره ،وأبناءه وإخوانه وسائر أعوانه ،ومجيع أهل مملكته ومجيع املسلمني
يف كل مكان يا رب العاملني ،اللهم وفقه للخري وجنبه كل شر ،واحفظ به
أمن البالد ،وصن به حدودها ومقدساهتا ،يا ُميب الدعاء ,واجعل عمله
كله خالصا لوجهك موافقا لسنة نبيك ،وجازه على ذلك وكافئه بعز
اإلسالم واملسلمني ،واستتباب األمن واألمان لبالدنا خاصة ولسائر بالد
املسلمني ،يا ُميب الدعاء،وصلى اهلل وسلم على عبده وخليله ورسوله
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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