
   
  

  
 

 
 

   تعليقات
 صالح بن عبد اهللا بن محد العصيمي/ الدكتور فضيلة الشيخ

  حفظه اهللا تعاىل

 على 

نعمة انتظام الوالية 
مة   العصيميبن حمد صالح بن عبد اهللا للعالَّ

  حفظه اهللا تعاىل

 
 »رقم النسخة«ة َّسخة اإللكرتونيُّالن

 
  الشيخ مل يراجع التفريع

  
  
  

/com.attafreegh.www//: http  
 
 
 



     

ـــــــــمــــِقوفــــِريــــــــِغ  عالــت  
  ِةيِعر الشوِثحالب وِةيِملْ الِعوِسرلدل

com.attafreegh.www   

 صالح بن عبد اهللا بن حمد العصيمي. َّالشيخ د  ٢

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
...........................................................................................................................  

ومن سيئات أعاملنا من هيده  ,إن احلمد هللا نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا
 اً وأشـهد أن حممـد, إال اهللا وحده ال رشيك لـهٰإلهاهللا فال مضل له, ومن يضلل ال هادي له, وأشهد أن ال 

 .عبده ورسوله
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 :أما بعد

 وكـل حمدثـة ,ثاهتا ورش األمـور حمـد,ملسو هيلع هللا ىلصٍوأحسن اهلدي هدي حممـد  ,فإن أصدق احلديث كتاب اهللا
 . بدعة وكل بدعة ضاللة

  أمركم بتقواه وجعلها حمط نجاتكم ومأخـذها وإن اهللا , اتقوا ربكم تغنموا وتفلحوا:أهيا املؤمنون
 . أن مما أمركم اهللا به أن تكونوا له شاكرين−رمحكم اهللا− ثم اعلموا ,يف األوىل واآلخرة
 } ﴿: وقال تعـاىل ,]البقـرة[﴾ } u v w x y z ﴿:  قال اهللا تعاىل

b a ` _ ~ } |  ﴾]النحل[, وقال تعاىل :﴿Á À ¿ ¾ ½   ﴾]البقرة[. 
ــاىل ــال تع ــبأ− ١٧: العنكبــوت[﴾  qp o ﴿: وق ــاىل ,]١٥:  س ــال تع  [ ^ _ ` ﴿: وق

i h g f e d cb a  ﴾]إبراهيم[. 
 ,هنا نعمـة أي نعمـة فإ; واجتامعكم عليها,وإن تلك النعم التي أسبغها اهللا عليكم انتظام الوالية فيكم

خمتلفة من انتقال الوالياتاً مؤكدة وأصنافاًألوان ال يعدل قدرها وال يدرك حقها إال من رأ . 
ًوتارة تسفك الـدماء  ,ًوتارة عىل وجه يسلب به الدين اإليامن,ً تارة عىل وجه يسلب به األمن واألمان

وقد أنعـم اهللا علـيكم أن جعـل  ,راده اهللا ًوتارة ينحى رشع اهللا ويقام حكم بغري ما أ ,وهتتك األعراض
 . انتظام الوالية فيكم عىل وجه حيبه اهللا ويرضاه منكم

 Ç Æ ﴿: وقـال تعـاىل, ]١٠٣: آل عمران[﴾  gf e d c b a ﴿: قال اهللا تعاىل
Ê É È × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë  ﴾]الروم[. 

:  قـالڤ ; عن عبـادة بـن الـصامتملسو هيلع هللا ىلصبي ويتوج نعمة انتظام الوالية انعقادها ببيعة أسوة هبدي الن
وكان فيام أخذ علينا أن بايعناه عىل السمع والطاعة يف عرسنا ويـرسنا ومنـشطنا ومكرهنـا ملسو هيلع هللا ىلص دعانا النبي «

 عندنا إىل اهللا فيه برهان وعىل أن نقـول احلـق أيـن مـا كنـا وال اً بواحاًوأال ننازع األمر أهله إال أن نر كفر
 .»نخاف يف اهللا لومة الئم

 :  مؤلفة من أمريني وحقيقة البيعة إعطاء العهد عىل السمع والطاعة فه
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ــا واهللا :أحــدمها ﴾   ª »¬ ®̄  ° ± ²﴿:  يقــول عهــد يبــذل ملــن تــوىل علين
 .]١: املائدة[﴾  z } | { ~_ ﴿: ويقول ,]اإلرساء[

 قـال ,المتثالفالسمع هو القبول, والطاعة هي ا .أن ذلك العقد مبذول عىل السمع والطاعة: واآلخر
اسـمعوا «: ملسو هيلع هللا ىلص, وقـال » ما مل يـؤمر بمعـصية,عىل املرء املسلم السمع والطاعة فيام أحب وكره«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 . »وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبيش كأن رأسه زبيبة
 فإن أكمل , عىل من يؤمل فيه الناس حمبته هلم وحمبتهم لهً األمر إذا كان ذلك العهد مبذوالٰهذاويتأكد 

 . للناس والناس له حمبوناًية فيام كان فيها اإلمام حمبالوال
  ورشار أئمـتكم,خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم ويصلون عليكم وتـصلون علـيهم«: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 بـه مـن ۵ مـا حبـاكم اهللا −رمحكـم اهللا−فـاعرفوا  »الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم
 .»عليكم باجلامعة وإياكم والفرقة«:  إذ قالملسو هيلع هللا ىلص النبي النعمة وتواصوا بام أرشدكم إليه

 وإن ما تكرهـون يف , فإهنا حبل اهللا الذي أمر به; الطاعة واجلامعةٰهذهالزموا «: ڤوقال ابن مسعود 
 . »اجلامعة خري مما حتبون يف الفرقة

 .  فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم, وأستغفر اهللا يل ولكم,أقول ما تسمعون
 عـىل مـا  ونشكره ,نحمده سبحانه يف األوىل واآلخرة,  الذي وهب فأجزل وأنعم فأفضلاحلمد هللا

 اًوأشهد أن حممـد , إال اهللا وحده ال رشيك له هو احلق املبنيٰإلهوأشهد أن ال  ,أنعم وزاد من نعمه الفاضلة
 . إىل يوم الدين وعىل آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسانملسو هيلع هللا ىلص رمحته املهداة للعاملني ,عبده ورسوله

 عىل ۵ عىل أحدنا من زيادة فيه تستوجب شكر اهللا ۵وإنام يفيئه اهللا  , إن املال مال اهللا:أهيا املؤمنون 
وأن يتفقـد فقـراء  من شكرها أن يتعهد املرء أهل بيته من زوج وولـد بالتوسـعة علـيهم, ّ النعمة, وإنٰهذه

قـال اهللا , شكره عند اهللا  وحظ هلم فإنه جيد محده املسلمني وأويل احلاجة منهم ويكون مما وصله من املال
 .]٢٠: املزمل[﴾  sr q p o n m l k j i h g ﴿: تعاىل

َّاللهم  َّاللهم واجعلنا ممن يشكر نعمتك فتزيدها, , هيئ لنا من أمرنا رشداّٰ عمتـك  إنـا نـسألك شـكر نّٰ
َّاللهممن فجائه نقمتك,  ونعوذ بك  وارزقنـا اجتنابـه, ً وأرنـا الباطـل بـاطال,ا وارزقنا اتباعه أرنا احلق حقّٰ

َّاللهم َّاللهم أسبغ نعمتك عىل بالد املسلمني عامة, ّٰ َّاللهـم أسبغ نعمتك عـىل بـالد املـسلمني عامـة, ّٰ  أسـبغ ّٰ
 .نعمتك عىل بالد املسلمني عامة

َّ اللهم َّاللهم وفقرهم غنى, ,اًبدل خوفهم أمن أّٰ َّاللهـم , امجع كلمتهم عىل اهلد والرشـادّٰ  إنـا نـسألك ّٰ
َّاللهماهلد والتقى والعفاف والغنى,   .  وزكها أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها, نفوسنا تقواهاِ آتّٰ

َّاللهم َّاللهماملغفرة,  إنا نسألك خلادم احلرمني عبد اهللا بن عبد العزيز الرمحة وّٰ  ارمحه واغفر لـه وجتـاوز ّٰ
 عن خطيئاته وسيئاته وتقبل حسناته, ونسألك لوىل أمرنا خـادم احلـرمني سـلامن بـن عبـد العزيـز اهلـد

 .والرشاد والتوفيق والسداد
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َّاللهم  ا وبركـهً إال أنت, أنت الواحد األحد اجعل ما نستقبله نحن املسلمني عامة خـريٰإله أنت اهللا ال ّٰ
َّاللهم َّاللهم وبركة, اً اجعل مستقبل األيام عىل املسلمني عامة خريّٰ  انرش خريك وبركتك ورمحتك عـىل بـالد ّٰ

َّاللهماملسلمني عامة,  َّاللهم رشدا, اً األمة أمرذهٰ أبرم هلّٰ َّاللهـما, ً رشداً األمة أمرذهٰ أبرم هلّٰ  األمـة ذهٰ أبـرم هلـّٰ
َّاللهما, ً رشداًأمر َّاللهم لم عن املظلومني, ارفع الظّٰ َّاللهـم ارفع الظلم عـن املظلـومني, ّٰ  ارفـع الظلـم عـن ّٰ

 .املظلومني, وكن لعبادك املؤمنني
 .الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكروأقم الصالة إن 


