
الحديثحسب المسلم حاكمك مع التعامل كتيب

1:الفصل

ولكن ألسنتهم إلى إيمانهم جاء الذين المسلمين بين ميز قد الله أن بوضوح نرى أن يمكننا األول الحديث هذا في

قلوبهم.في ليس

اآلخرين.المسلمين ظهور وراء من فقط ويتحدثون يغضبون الذين األشخاص أساسي بشكل هم وهؤالء

المشاكسين.المرضى هؤالء لمثل موجه هذا  PDFملف فإن التحديد ، وجه وعلى

abudawud:4880/https://sunnah.com

السلفيين!ينتقدون الناس أن إلى باإلضافة

1994!سنوات منذ أيضاً سلفياً كنت لقد الصدفة ، قبيل من

شيء.ترك أو إضافة دون هو كما اإلسالم تأخذ أنك يعني ساليفي ألن ذلك ؛ في حرج وال

اإلرهاب!على يحرض السلفي الفكر أن  )بجهل(البعض يدعي ثم

جاء كما واجبنا هذا ألن لإلرهابيين المنحرف النمو هذا يحارب الذي بالضبط هو الحقيقي السلفي أن حين في

الحديث.في

ذلك!يدركوا أن دون أنفسهم عن ويضلون ومخاصمون عميان السلفيين خصوم لكن

www.onlinedoctranslator.com- العربية إلى الهولندية من مترجم 

https://sunnah.com/abudawud:4880
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الحديثحسب المسلم حاكمك مع التعامل كتيب

2:الفصل

وبالتحديد:الطريق ، هذا والقاعدة داعش عناصر معظم سلك

36/9/bulugh/https://sunnah.com

تلخيص:

الحاكم ،طاعة على يتمرد الذي )اإلسالميةالدول من القاعدة   /داعشأعضاء (هو•

المسلمة ،الجالية يتركون الذين )اإلسالميةالدول من القاعدة   /داعشأعضاء (ال•

يموتثم•

من القاعدة   /داعشأعضاء (مثلهالموت سيكون )اإلسالميةالدول من القاعدة   /داعشأعضاء (يكون•

الجاهلية.زمن في مات )اإلسالميةالدول

اإلسالمية البلدان من القاعدة   /داعشأعضاء (على ينطبقان الصحيح والتفسير الصحيحة القراءة فإن وهكذا

المسلمين.قادتهم موقف مع اختلفوا ألنهم اإلسالمي مجتمعهم تركوا الذين

اإلرهابية!المنظمات إنشاء يتم الطيبون ، الناس بها يتمتع التي الطريقة هي وهذه

أخرى!طريقة بأي وليس وحده وهكذا

المسلم بالمجتمع ويلتزم قريباً يظل وأن اإلسالمية أرضه في حاكمه يطيع أن مسلم لكل المهم من السبب ولهذا

بلده.في

إرهابيون!؟!؟!السلفيين كل وهكذا سلفي وهو السعودية من اإلرهابي هذا ولكن بنعم الجاهل يصرخ ثم

الحديث!من اآلن تقرأه ما هي والحقيقة مختلفة الحقيقة ألن ذلك يعتقدون الذين عقليا ًالمتخلفين فقط

https://sunnah.com/bulugh/9/36


الحديثحسب المسلم حاكمك مع التعامل كتيب

السلفيين؟أعداء أكبر من القاعدة   /داعشمثل مجموعات بالتحديد هي وهل

 فقطهذا أنه يدركون ال الناس هؤالء هذا:الويب لموقع  URLعنوان رابط في الظاهر الدليل هو هذا

السعودية.العربية المملكة مثل السلفية للدول أعداء القاعدة   /داعشفي األعضاء الجماعات

المجموعاتمن األنواع هذه بالضبط أنها على دليال ًتريد وهل

view/QFMRcBcts7ms6Oul2UX7kNLkAASWPeLZ1/d/file/https://drive.google.com

mishkat:248/https://sunnah.com :

https://drive.google.com/file/d/1QFMRcBcts7ms6Oul2UX7kNLkAASWPeLZ/view
https://sunnah.com/mishkat:248
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3:الفصل

عليك يجب أنه للجميع أوضح أن أود للحديث ، وفقاً المسلم حاكمك مع التعامل في الدليل هذا أبدأ أن قبل

أدناه.الحديث هذا من الحذر

mishkat:3709/https://sunnah.com

https://sunnah.com/mishkat:3709
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4:الفصل

واحترام!وإخالص وضمير بشرف والدك تعامل كما مسلم لبلد حاكماً  ً /أميرا ً /ملكاتعامل أن يجب

الصادق!المسلم للمؤمن الصحيح الموقف هو وهذا

والدك!هو الحاكم أن وتعتزم قلت إذا ويل يا ألنك األمر هذا في بعيداً تذهب ال لكن

riyadussalihin:1805/https://sunnah.com

رقم!

أي:والدك ، تعامل كما تعامله أن عليك يجب ولكن لك ، أبا ًالحاكم تعتبر أن ينبغي ال

االحتراممع•

االخالص،•

األفضل.دائماً له وأتمنى  )كاملهو من هناك وليس المسلم أخوك أيضاً هو ألنه النصيحة في (الصدق•

معه ،بالصبر تحلى•

والضراء ؛السراء في بصبر بجانبه قف•

إلخ.•

عليه الله صلى ونبينا الله أمرنا كما ملك   /حاكمكل بمعاملة منا كل التزام سبب التالية الفصول في تفهم سوف

وسلم.

https://sunnah.com/riyadussalihin:1805
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5:الفصل

بين التفريق ويحاول يريد من بالسيف يقتل أن يجب إنسان كل أن التالي الحديث في بوضوح تعالى الله أوضح لقد

متحدون.وهم الناس

الجماعات إلى يشير الحديث هذا فإن  ، "والقاضيالقائد ديار "عنوان تحت يقع الحديث هذا أن إلى وبالنظر

مسلم. .بلد في حاكمهم زمالء وتجاه حاكمهم وتجاه البعض بعضها تجاه مسلم بلد في المتماسكة

مثال:إعطاء

السعودية ، العربية المملكة في اإلسالم لوزير تويتر على والخالف الشقاق يثير السعودية في مسلم

مثل:بتصريحات يدلي حيث

وذاك!كذا وأنصارهم القادة هؤالء تتبعوا أن يجب ال•

ذاك!و هذا•

الخ!الخ الخ•

تحت:الحديث هذا في الموضحة المعايير يستوفي تويتر على هذا ينشر من

mishkat:3677/https://sunnah.com

https://sunnah.com/mishkat:3677
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mishkat:3678/https://sunnah.com

40/9/bulugh/https://sunnah.com

https://sunnah.com/mishkat:3678
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الله!نظر في للغاية خطير أمر هذا فإن أعاله قرأنا كما لذا

الطيبين!الناس ويظهر

الحديث!في الله أوصاه ما يهم ال رأيكم ألن األمر هذا في الملون رأيك انسوا

اإلعدام!بعقوبة التصرفات هذه الله يعاقب ولماذا الله عين في نفسك تضع أن تحاول أنك المهم

هذا؟فعلت واذا

الفعل!هذا سوء مدى ستدرك عندها

منهم المئات هناك المثال ، سبيل على اإلنترنت ، على التصريحات هذه بمثل يدلون الذين األشخاص وهؤالء

يومياً!بذلك ، مذنبون

السعودية!السلطات قبل من المثال ، سبيل على الشخص ، هذا مثل على القبض يتم أال الممكن من ثم

تويتر!على عليه القبض يتم لم الشخص هذا مثل أن نفترض دعنا

جداً؟الخطيرة الحقيقة هذه متابعة فقط يمكنه أنه الشخص هذا يعتقد هل

رقم!

دينونته!ليوم الله أمام ويأتي النهاية في سيموت أنه يدرك أن يجب الشخص هذا ألن

باإلعدام؟عليه يعاقب هذا أن في السبب ما بالفعل يدرك أن يجب نفسه األشخاص   /الشخصوهذا

يوم في سيواجهون أنهم سيدركون فقط عندها الحقائق ، هذه سوء مدى أخيراً األشخاص هؤالء يدرك وعندما

الخاصة.الدوائر في أو فيسبوك أو تويتر على سواء اتخذوها ، التي اإلجراءات هذه على شديداً عقاباً القيامة

التوقف!من تأكد لذا

النصوح!التوبة أظهروا

على هم والذين الله يتقوا الذين المسلمين أي والمخلصين ، الطيبين األصدقاء مع إال تتعامل ال أنك من وتأكد

باإلسالم.كاملة دراية

القيامة!يوم في نفسك تدمر فسوف النحو هذا على واصلت إذا ألنك



الحديثحسب المسلم حاكمك مع التعامل كتيب

6:الفصل

تم قد المسلم ، حاكمك مع االرتباط الشأن ، هذا في التاليين الحديثين أن سنرى السادس ، الفصل هذا في

المسلم!بحاكمك االرتباط أجل من دمجهما

69/16/bulugh/https://sunnah.com

و

mishkat:3678/https://sunnah.com

تلخيص:

النميمة خالل من فيه التسبب أو   /واالنفصال في التسبب يحاول الذي الشخص هذا قتل يجب

اثنين.على واالفتراء والغيبة

الخير!أهل أخرى ومرة

https://sunnah.com/bulugh/16/69
https://sunnah.com/mishkat:3678
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يهم!ال هذا في شخصياً تعتقده وما هذا في شخصياً به أفكر ما

بسيطة!لغة هذه ألن

بسيطة.لغة هذا ألن الحديث هذا في والملون الملتوي ورأيك لشهوتك مكان يوجد ال

7:الفصل

ملزم!مسلم بلد في يعيش مسلم كل أن على صريح نص أدناه الحديث هذا في

يحبه!ال فهو أميره   /ملكهفي شيئاً رأى إذا

صبورا!يكون أن يجب ثم

من القاعدة   /داعشأعضاء مثل تماماً (فستفصلحاكمك ، عن المجتمع من صغيرة مسافة فصلت إذا ألنك

."اإلسالم قبل ما عصور في كانت التي تلك مثل يموتون  )اإلسالميةالدول

mishkat:3668/https://sunnah.com

في سرا ًأو عالنية سواء المسلمين ، زعمائهم ضد تمرداً رأينا ثم  اإلسالميةالدول من القاعدة   /داعشأعضاء وكم

حاكمهم!مع اختلفوا ألنهم اإلسالمية أراضيهم األفراد هؤالء ترك ثم محصورة ، أماكن

اإلسالم.قبل ما عصور موت مثل كموت الحديث لهذا وفقاً جميعاً ماتوا منهم الكثير

القاعدة!  /داعشفقط وليس

https://sunnah.com/mishkat:3668
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العربية المملكة من ذلك بعد هرب الذي والمتعجرف المتمرد المتعجرف الصحفي ذلك هو ذلك على مثال وخير

هذا مات ثم ويشتمه ، العظيم المسلم البلد هذا في أميراً  ً /ملكا ً /حاكماإال ينتقد ال الخارج إلى ثم السعودية

 .)الدرجعلى ركل   /سقطألنه (الشخص

ألنه اإلسالم قبل ما عصور في كان ما مثل كموت القاعدة   /داعشمثل بالموت الشخص هذا وانتهى

الحديث.هذا معايير استوفى

هم.كما الموتى نترك ألننا قصد عن اسمه أذكر لم وأنا

السابقة.الفصول في المذكورة النبوية األحاديث معايير استوفى عندما استشهد أنه حتى يزعم البعض لكن
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8:الفصل

mishkat:3664/https://sunnah.com

وهي:المسلم ، لحاكمك الطاعة واجبات في حدوداً الله وضع وبالطبع

يحب ،ال وما يحب فيما المسلم على واجب والطاعة السمع "

."يطيع أو يسمع أن له يجوز ال الحالة هذه في لله ، معصية بعمل يؤمر لم وطالما•

محرم؟شيء بفعل حاكمك أمرك إذا أنه هذا ومعنى

الفعل!هذا رفض في الحق لديك إذن

ترفضه!وقد يمكنك الذي هو فقط الحرام الفعل هذا ألن أقل وال أكثر وليس

دائماً الحال هو كما حاكمك تطيع أن فقط عليك ويجب كالمعتاد تستمر سوف الحياة هذه بعد ألنه

الحرام.وهو واحد أمر باستثناء

https://sunnah.com/mishkat:3664
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مثال:

"الليلةالخمر أشرب أن أريد ألني نبيذ زجاجة واشتري اذهب "الملك: لك يقول

هذا!رفض في الحق لديك ثم

لملكك:تقول ثم

!"بذلكالقيام أرفض فأنا ولذا حرام هذا ولكن الملك أيها آسف "•

الملك:لك يقول ثم

حق!على أنت مشكلة ، ال حسناً ،•

في البيتزا لي وتحضر تذهب أن أريدك  )الملك(فأنا نبيذ ، زجاجة لي تحضر أن تريد ال أنك بما لكن•

البيتزا!مطعم

االن؟تفعل ان عليك ماذا

أخرى!مرة تطيع أن فقط عليك

تلك.النبيذ زجاجة طلب على مقصوراً كان الطاعة رفض في حقك ألن

وملُزم بالطاعة الله نظر في ملزم فأنت البيتزا ، له وتحضر تذهب أن منك ملكك طلب أن بعد اآلن ولكن

حراماً.ليس بيتزا على الحصول ألن البيتزا على بالحصول

األعزاء؟الناس أيها

الحياة!مدى لحاكمك ووالئك والءك

أدناه.والحديث السابق هذا شرح هو األعزاء الناس وها

nasai:4206/https://sunnah.com

https://sunnah.com/nasai:4206
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9:الفصل

ظهر وراء من اآلخرين مع سيء بشكل يتحدثون االجتماعي التواصل وسائل على أشخاصاً ترى الحاضر ، الوقت في ذلك ، ومع

حاكمهم.

الذكر!السالفة األحاديث كل يعرفون ال أنهم هو بذلك قيامهم سبب

على حذرين األشخاص هؤالء يكن لم إذا النهاية في سيدمرهم والجهل والقاعدة داعش أعضاء الجهل دمر لقد

االجتماعي.التواصل وسائل

القيامة.يوم تحديداً أكثر بشكل وأعني

riyadussalihin:1523/https://sunnah.com

يوم في جدارة عن اكتسبتها التي الصالحة أعمالك عن تتنازل سيجعلك اآلخرين عن السيئ الحديث ألن

سيء.بشكل عنها تحدثت التي لضحيتك القيامة

يسُمح حتى إليك سيئاته ضحيتك يسلم أن على الله فسيحرص عنها ، للتنازل صالحة أعمال لديك تكن لم وإذا

وأنت؟الجنة بدخول أخيراً الضحية لهذه

جهنم!نار في يحترق سوف مجرم أفضل أنت

صادقاً؟أكون أن لي جاز وإذا

ال الذين المجرمين وأنت الجنة إلى يذهبوا أن المسلمين بالد حكام ضحايا مع الله يبرمها جيدة صفقة أنها أعتقد

جهنم.إلى يذهبون سوف ألسنتهم على السيطرة يستطيعون

!"النهاية في يحتسب الذي هو فقط الله ناموس ألن "حقيقية:إسالمية ديمقراطية وهذه

حياته!طيلة الله من المرء هرب لو حتى

الكثيرون!ينكره الذي الدينونة يوم سيأتي النهاية وفي معها ، أو به سيلحق الموت فإن ذلك ، ومع

https://sunnah.com/riyadussalihin:1523
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bukhari:6534/https://sunnah.com
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10:الفصل

أخيرا!ً

المسلم؟لحاكمك رأيك إبداء حقاً تريد هل

اآلخرين؟مع سيء بشكل والتحدث الفتنة وزرع األذى خلق تريد اآلخرين ، مثل أنك ، أم

للتعبير يسلكها أن عليه ويجب يسلكها أن للمسلم يمكن التي الوحيدة والطريقة الصحيح الطريق يلي فيما

األعزاء!الشعب أيها وصدقوني المسلم لحاكمه رأيه عن

أو بالبريد إما هي الوحيدة والطريقة قلبه ، جرحت لو حتى الطريقة ، هذه سلكت إذا ذلك سيقدر مسلم حاكم أي

ينبغي.كما انفراد على شخصياً ، أو اإللكتروني بالبريد

واقعيين!لنكن لكن

لوجه.وجهاً حاكمهم مقابلة يمكنهم الحظ يحالفهم الذين أولئك وفقط قليلون

والبريداإللكتروني البريد على بها احتفظ فقط لذلك

mishkat:3705/https://sunnah.com

هذا يسلكوا لن اآلخرين عن بالسوء فقط يتحدثون الذين المجرمين هؤالء من 80-90٪ حوالي النهاية في لكن

الطريق!

شيء قول يمكنهم األشخاص هؤالء أن عن ناهيك هراء ، عن بالفعل يتحدثون أنهم هو ذلك في والسبب

المسلم.حاكمهم إلى رسالة أو إلكتروني بريد رسالة في معقول

مخطئا.كنت إذا تصححني أن ويمكنك

https://sunnah.com/mishkat:3705
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األعزاء!الناس أيها

الحاكم؟على التمرد يحرم هل

أو جيداً كان سواء مسلم ، بلد زعيم على التمرد عام بشكل يحرم أنه  )المستقيمالسلفي (السنة أهل يعتقد

مسلمون.أنهم طالما ظالماً ، أو عادالً سيئاً ،

أيها اآلن صادقين ولنكن أبداً أبداً تتمرد أن يجب فال اليوم ، في مرات خمس يصلي الحاكم أن طالما

األعزاء.

مسلم!بلد في للغاية محبوب أمير لرؤية ذهبنا إذا لكن أسماء ، أذكر لن

ذلك.مواكبة يستطيعون ال حراسه أن لدرجة سريعاً للصالة ، أسرع يركض ، تراه عندما

التحديد!وجه على

أبداً!اليوم في الخمس صلواتهم حياتهم في الناس من النوع هذا يترك لن

تماما!العكس على بل

الناس من األنواع وهذه السالم ، عليهم ونبينا بصدق واإلسالم الله يحبون الذين األشخاص هؤالء لمثل

وهي:القرآن ، في بوضوح أيضاً موصوفة

لك،المخلص

مالكادريس

ساعة نصف في شيء كل فعلت ألنني هذا ،  PDFملف في وبسرعة بسرعة ، شيء كل أجمع أن لي واسمحوا

أخرى.

الكتابة.أو الكتابة في أخطاء أي عن اعتذاري لذا


