
 (9   (   السلفي   سلسلة احذر أيها  

 أمحــد بن عمــــر  بازمـــول: إعــداد  

 : احذر أيها السلفي 

 موافقة لوسوسة الشيطانء للسلطان؛ فإنها خمالفة للسنة، الدعا عدمتعمد من 

اِريِ  َأنَّ النَِّبَّ  يُن النَِّصيَحةُ :" َقالَ  َعْن ََتِيٍم الدَّ ّلِِلَِّ َوِلِكَتاِبِه  :ِلَمْن ؟ َقاَل : قُ ْلَنا ". الدِ 
ِة اْلُمْسِلِمنَي َوَعامَِّتِهمْ   .( )"َوِلَرُسوِلِه َوِِلَئِمَّ

من مقتضى البيعة النصح لويل اِلم ر :"ابن ابز قال  ،لوازم النصيح ة لويل اِلمرالدعاء من و 
 .( )"ومن النصح الدعاء له ابلتوفيق واهلداية وصالح النية والعمل وصالح البطانة 

 الفض يل ب ن عي ا  ق الابلص الح واري   وقد كان السلف حيرصون على الدعاء لويل اِلمر 
 الفض يل فق ال؟ وكي ف لل اي أ أاب عل   : قيل  .اإلمام  إال يفص هتا ما مستجابة  يل دعوةأن لو ":
فص الح اإلم ام ص الح  -عمَّ   : يع    -مىت ص هتا يف نفس  مل جت ين  ، وم ىت ص  هتا يف اإلم ام : 

 .( )"العباد والبالد
؛ هم وإن ظلموا وج اروايلع ندعوابلصالح ومل نؤمر أن  هلمأن ندعو   أمران": الربهباري قالو 

 .( )" للمسلمنيوجورهم على أنفسهم وصالحهم ِلنفسهم و  ظلمهم ِلن
 .( )"ء هلم ابإلصالح والتوفيق والصالحيرون الدعا":الصابو  وقال 

إلا رأي    ": الربهب  اري  لق  ا، الس  نة لابري    والص  الح م  ن عالم  ة أه   ال  دعاء ل  ويل اِلم  رو 
 .( )"  فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء هللا ابلصالحالرجل يدعو للسلطان 

  !!!  ابري عدم الدعاء هلم من غ ه ، بل ويطلببعض الناس ميتنع عن الدعاء لويل اِلمرو 
ه  طا م  ن جهل  ه : "اب  ن ابز ف  يمن ميتن  ع ع  ن ال  دعاء ل  ويل اِلم  ر والش  اي أن ه  طا قط    ق  ال 

وعدم بص ته الدعاء لويل اِلمر من أعظم الق راب  وم ن أفض ل الطاع ا  وم ن النص يحة ا ولعب اده 
والس  لطان أوم َم  ْن يُ  ْدَعى ل  ه ؛ ِلن ص  الحه ص  الح للم  ة فال  دعاء ل  ه م  ن أه  م  !ي  دعو للن  اس ...

  .( )"الدعاء 

                                                             

 .(55رقم)أقرجه مسلم يف الصحيح  ( )
 .(2  /8)جمموع فتاوى ابن ابز  ( )
 .( 8/1) اِلولياء حليةأقرجه أبو نعيم يف  ( )
 ( .   )شرح السنة  ( )
 .(26 )عقيدة السلف أصحاب احلديث  (5)
 ( .   )شرح السنة  (6)
 .(2  /8)جمموع فتاوى ابن ابز  ( )


