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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
  والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

والنيي عن غشيم، والتشديد عمييم،  ،الشفقة عمييمو  ،أمر والة األمور بالرفق برعاياىم ونصيحتيم"ففي باب 
ىمال مصالحيم -قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل تعالى عنو-حديث أبي ىريرة  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "وا 

نو ال نبي بعدي ،كمما ىمك نبي خمفو نبي ،))كانت بنو إسرائيل تسوسيم األنبياء: -صمى اهلل عميو وسمم  ،وا 
 ،أعطوىم حقيم ،أوفوا ببيعة األول فاألول))فما تأمرنا؟ قال:  ،قالوا: يا رسول اهلل ،((ثرونوسيكون خمفاء فيك
 متفق عميو. ،(1)فإن اهلل سائميم عما استرعاىم(( ،واسألوا اهلل الذي لكم

بمعنى أن  ،كمما ىمك نبي خمفو نبي(( ،و إسرائيل تسوسيم األنبياء))كانت بن: -صمى اهلل عميو وسمم-قولو 
يدل عمى ىذا ما  ،وىم كثر في بني إسرائيل ،ونيم كانوا من األنبياءوا يعممونيم ويرشدونيم ويدبرون شئين كانالذ

في  ،في الزمن الواحد ،ويوجد عدد من األنبياء في الوقت الواحد ،يم قتموا في يوم واحد سبعين نبيًّاصح من أن
 .؟لقب في األجيال في بني إسرائيفكيف بمن تعا ،الواحد الجيل
نو ال نبي بعدي((قال:  تركوا وأنيم ال يصمح أن ي   ،ونيممى أن الناس بحاجة إلى من يدبر شئوىذا يدل ع ،))وا 

والواليات كما ذكر شيخ اإلسالم ابن  ،ويسوس دنياىم ويقيم ليم أمر دينيم ،ىكذا من غير من يرعى مصالحيم
م لمناس الدين بحفظو من جية الوجود بإقامة دعائمو يقي ،المقصود منيا إقامة الدين والدنيا -رحمو اهلل-تيمية 

والمجاىرة بالذنوب  ،ودفع كل ما يضاد ذلك ويضعفو من البدع المحدثة ،بين الناس الشرعي وما يثبتو بنشر العمم
باإلضافة إلى حفظ األمور األخرى من  ،إلى غير ىذا من األمور التي يتم بيا حفظ الدين من جيتيو ،والمعاصي
باإلضافة إلى حفظ حاجياتيم وما يقيم  ،وحفظ أمواليم ،كحفظ عقوليم وأعراضيم وأنسابيم ،الناسضرورات 

وأن ييان وأن يزاول من األعمال  ،بتذلفالمسمم مكرم ال يصح أن ي   ،ويحفظ ليم كرامتيم ،مروءات الناس
 .والتصرفات ما تذىب بو مروءتو وكرامتو وتنسفل مرتبتو

نو ال نبي  ،كمما ىمك نبي خمفو نبيبنو إسرائيل تسوسيم األنبياء  كان))ـف ،إلى ىذاالناس بحاجة أن فالشاىد   وا 
صمى -  فإن نبوة عيسى  ،سينزل في آخر الزمان -عميو الصالة والسالم-وىذا ال يعارض أن عيسى  ،بعدي((

ال ،إال أنو لم يمت أصالً  ،صمى اهلل عميو وسمم-سابقة لنبوة محمد  -اهلل عميو وسمم صمى اهلل عميو -النبي ف وا 
صمى اهلل - أما عيسى  ،فال نبي بعده يبعث وتأتيو نبوة أو رسالة أو ينزل عميو الوحي ،ىو خاتم النبيين -وسمم

إن  ،ثم ينزل في آخر الزمان ،ورفعو اهلل ولم يمت إلى اآلن -صمى اهلل عميو وسمم-فكان قبل النبي  -عميو وسمم

                           
(، ومسمم، كتاب اإلمارة، باب األمر 5533أخرجو البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم ) - 1

 (.1451بالوفاء ببيعة الخمفاء، األول فاألول، برقم )



ذا  ،سيكون خمفاء فيكثرون((و ))فمن يدبر أمر الناس؟ قال:  -عميو وسممصمى اهلل -كان ال نبي بعد النبي  وا 
 -صمى اهلل عميو وسمم-وليذا قال النبي  ،كان خمفاء ولم يكونوا أنبياء فيذا يعني أنو سيحصل أمور مخالفة

مفاء وأيضًا إذا كان ىؤالء خ ،وأمرىم بالصبر حتى يمقوه عمى الحوض ،(1)))ستجدون بعدي أثرة((لألنصار: 
ثم أيضًا معموم في سياسة  ،وليسوا أنبياء ويكثرون فمعنى ذلك أنو قد يقع بينيم التنافس عمى الممك والرئاسات

ثم بعد ذلك يكون  ،الممك وما ذكره العمماء كابن خمدون ونحوه: أن القوة في الدول عادة تكون في الجيل األول
وغالبًا ما يكون ذلك سببًا  ،صل فيو الضعف والتضييعثم بعد ذلك الجيل الثالث ىو الذي يح ،الجيل الثاني

لم يشيد ما بذلو الجيل األول من جيود وأعمال وعناٍء وتعٍب في إقامة و لذىاب الممك؛ ألن الجيل الثالث يأتي 
نما جاءتيم باردة لم يبذلوا فييا جيدًا وال عناءً  ،الممك إليو شيء سواء من المال أو من الرئاسة من  ومن وصل ،وا 

  .فما تأمرنا؟ ،قالوا: يا رسول اهلل ،(())يكثرونفالشاىد قال:  ،غير عناء فإن ذلك مظنة لتفريطو وتضييعو
 ،الجواب: ال أن بني إسرائيل أفضل؟يعني ىل ىذا  ،إذا كان بنو إسرائيل يسوسيم األنبياء ونحن يسوسنا خمفاء
نقول: اهلل  ،؟-عميو الصالة والسالم-م بقي نوح ك ،إذا كانت أعمار األمم السابقة أطول من عمر ىذه األمة

يعني أكثر  ،عوضيا بميمة القدر خير من ألف شير ،-تبارك وتعالى-والموفق من وفقو اهلل  ،عوض ىذه األمة
ة معناىا أنو صام خمسين وستين سن افإذا حسبت اإلنسان الذي يعيش خمسً  ،ليمة واحدة ،من ثالث وثمانين سنة

عمر  فكم يكون ،بنحو ثالث وثمانين سنة وكل ليمة قدرٍ  ،ن ليمة قدرففييا خمسو  ،رمضان عمى سبيل الفرض
ولما كان بنو إسرائيل تسوسيم األنبياء عوض  ،كم يعادل؟ يعادل أعمار السابقين بل قد يزيد عمييا ،ىذا اإلنسان

-ذلك عن النبي  كما صح ،ىذه األمة أن بعث ليا من يجدد ليا دينيا عمى رأس كل مائة سنة -عز وجل-اهلل 
ما حصل من وىن وضعف وتضييع وتفريط عمى رأس كل مائة سنة يبعث اهلل من ف ،(5)-صمى اهلل عميو وسمم

من يجدد  ،ال ،ما قال: يبعث ليم من يجدد دنياىم ،ليذا الدين -تبارك وتعالى-وىذا من حفظ اهلل  ،يجدد الدين
وىذا من فضمو وجوده وكرمو عمى ىذه  ،فإذا ذىب الدين فال خير بعد ذلك في الدنيا ،الدين؛ ألنو ىو األىم

 األمة.
 يرد ،ليسوا أنبياء وال يوحى إلييم ،كيف يكون حالنا معيم ،كيف نتعامل معيم "ما تأمرنا؟ ،فقالوا لو: يا رسول اهلل"

))أوفوا ببيعة األول : قال ،؟نحرافيحصل منيم ا ،يحصل منيم خطأ ،يحصل منيم أثرة ،منيم ما يرد من البشر
فإذا جاء من ينازعو الممك أو  ،األول ألنو حصمت لو البيعة ولم يكن منازع فانفرد فوجب الوفاء لو ،فاألول((

صمى اهلل -     كف عن بغيو ولو أدى ذلك إلى قتمو كما أمر النبي في   ،يكون باغياً  الرئاسة أو الخالفة فإن ذلك
ما ىو حقيم؟ السمع  ))أعطوىم حقيم((قال:  ،أمر بقتل الثاني كائنًا من كان ،ميفتينع لخإذا بوي -عميو وسمم

والجياد  ،وكذلك الصالة خمفيم ،ىعط  وا زكاة األموال إذا جاء من يجبي الزكاة ي  عط  أن ي   ،والطاعة بالمعروف
 .وما إلى ذلك من الحقوق الشرعية ،مع كل بر وفاجر ،معيم
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 ،بمعنى أنك ال تطمب حقك بالقوة والسيف والخروج عمى أئمة الجور لكم((ا اهلل الذي ))أعطوىم حقيم واسألو 
نما  فيو  ،من بيت مال المسممين ،من األموال ،ما لكم من الفيء وىلكم؟ ما الذي  ،))اسألوا اهلل الذي لكم((وا 

 ،سب مقاميم في الدينوبح ،ى الناس بحسب بالئيم ونصرتيمعط  وكذلك أيضًا أن ي   ،حق عام لممسممين جميعاً 
ومن حقيم أيضًا أن ينصح  ،فيذا حق لمناس ،أخرى محاباة ألحد أو نحو ذلكال من أجل اعتبارات  ،بحسبو كل  

وحفظ  ،وحفظ أعراضيم ،وحفظ أمواليم ،سبيل حفظ مصالحيم ليم وأن يجد ويجتيد ويبذل كل ما يستطيع في
وأن  ،ينصح ليمأن و  ،تطيع إلقامة ىذه األمور وحفظياما يس أن يبذل كل ،وحفظ كل ما يتصل بيم ،كرامتيم
كما جاء في  ،وال يعامميم بمقتضى ذلك ،وأال يتتبع فييم التيمة ،كل ىذه حقوق لمناس ،فق عمييمويش ،يرحميم

))إنك إذا ابتغيت الريبة في الناس : -صمى اهلل عميو وسمم-عن النبي  ،-رضي اهلل تعالى عنو-حديث معاوية 
 بمعنى أنو صار يعامميم بمقتضى ،األمير إذا ابتغى الريبة في الناس عنى أني ،(5)كدت تفسدىم(( أفسدتيم أو

تكون سرائر الناس وال  ،المجتمع يتربى عمى االلتواء أنويحصل  ،فيذا يفسد الضمائر والنفوس ،التيمة فيتتبع
ممن يعينو عمى تتبع  ،من الطرفين ويكثر ويفشو النفاق ويظير ،وينشأ الصغير عمى الخديعة والمكر ،كظواىرىم

بتغى الريبة في ))إن األمير إذا اوفي رواية  ،))إنك إذا ابتغيت(( ،وممن أيضًا يظير خالف ما يبطن ،الريب
صمى اهلل -النبي  ،وتوكل سرائرىم إلى اهلل رب العالمين ،إنما يعامل الناس بحسب الظاىر ،(3)الناس أفسدىم((

فالعمل  ،(1)وال أن أنقر في صدورىم(( ،))ما أمرت أن أشق عن قموب الناسيقول:  وىو رسول اهلل -عميو وسمم
 ىذا األصل. ،ومن أظير غير ذلك فإنو يعامل بمقتضاه ،فمن أظير خيرًا قبل منو ،إنما ىو عمى الظاىر فقط

 ،ا أنتم فميس لكم ذلكأن اهلل سيحاسبيم أم :يعني فإن اهلل سائميم عما استرعاىم(( ،))واسألوا اهلل الذي لكمقال: 
يقول:  ،الديمقراطية مثاًل أو نحو ذلك ،يعني الناس الذين اآلن لربما اغتروا ببعض التصورات واألفكارلماذا؟ 

وكما قال  ،والقتال ،والبغي ،ما ىي النتيجة التي تنتج عن ىذا؟ ينتج الصراع ،عدم االستسالم ونحو ذلكبد من ال
ن الذين حصل والحوادث التي حصمت إ ،بعد التتبع لمتاريخ وما جرى فيو -رحمو اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ومن  ،وحصل بسبب ذلك فساد عريض ،وىزموا غالبيم قتل ،منيم البغي والخروج لم يحصموا عمى مطموب
 رحمو اهلل.-ىذا ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،حصل لو نوع انتصار فإنو ال يدوم

ياكم عمى ذكره وشكره و  -تبارك وتعالى-فأسأل اهلل   حسن عبادتو.أن يعيننا وا 
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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