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 العنوان 
  

 ًقفات مع حادثة التدافع يف مىن
 
 كتبه

 صالح بن محمد السويح
 هـ11/12/1436

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
دبا وقع يف يوم عيد األضحى يف ىذه السنة السادسة  اجلميع مسعلقد 

والثالثُت بعد األربعمائة واأللف يف مٌت حيث وقع تدافع بُت احلجاج ووقع 
من ذلك، وإنو قد  على إثره وفاة ما يزيد على السبعمائة حاج، وإصابة أكثر

وإنا  ث أشد اإليالم إال أننا ال نقول إال ما يرضي ربنا إنا هللآدلنا ىذا احلد
 .إليو راجعون

 على النحو التالي :أربع وقفات  لنا مع هذه الحادثة
 .وقدره اهلل بقضاء ىو وقع ما : األولى الوقفة
 .والضراء السراء يف األمر والة مع الوقوف : الثانية الوقفة

 النقد حقو وباطلو. الثالثة:الوقفة 
 احلذر من الشائعات بثها وتناقلها. الرابعة :ة قفالو 

 در عليو.ورزقنا الصواب والسداد إنو ويل ذلك والقا ثوبةاهلل بذلك وضاعف ادلنفع 
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 الوقفة األولى
 ما ًقع ىٌ بقضاء اهلل ًقدره

 
إن ما وقع ىو بقضاء اهلل وقدره، وال راد لقضاء اهلل فما من كبَتة وال صغَتة 
تقع إال وقد علم اهلل هبا وكتبها وشاءىا وخلقها، قال اهلل تعاىل : }إنا كل 

[ وقال تعاىل : }ما أصاب من مصيبة 44{]القمر: شيء خلقناه بقدر 
يف األرض وال يف السماء إال يف كتاب من قبل أن نربأىا إن ذلك على اهلل 

[ ويف صحيح مسلم عن عبداهلل بن عمرو بن العاص 22يسَت{]احلديد :
قال : مست رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول: ))إن اهلل كتب مقادير 

ق السماوات واألرض خبمسُت ألف سنة((، فوقوع اخلالئق قبل أن خيل
ادلصائب واألحداث اجلسيمة ال يزيد ادلسلم إال إديانا باهلل وتسليما لقضائو 
وقدره، فما قدر اهلل كان وما مل يقدر مل يكن، روى الًتمذي يف سننو عن 
ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: كنت رديف النيب صلى اهلل عليو وسلم 

اهلل حيفظك، احفظ اهلل )يا غالم إين أعلمك كلمات: أحفظ يوما فقال: )
 ك، إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أنذبده ذباى

، كنفعوك إال بشيء قد كتبو اهلل عليمل ياألمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
ولو اجتمعت على أن يضروك مل يضروك إال بشيء قد كتبو اهلل عليك 

 األقالم وجفت الصحف((.رفعت 

*** 
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 الوقفة الثانية
 مع ًالة األمز يف السزاء ًالضزاءالٌقٌف 

 
 إن ادلسلم الصادق السائر على هنج النبوة ومنار السلف يكون مع ويل األمر

باحلق، يف السراء والضراء دل على ىذا ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة 
اهلل صلى اهلل عليو وسلم بن الصامت رضي اهلل عنو قال: دعانا رسول 

فكان مما أخذ علينا أن ))بايعنا على السمع والطاعة يف عسرنا ويسرنا 
ومنشطنا ومكرىنا وعلى أثرة علينا وأن ال ننازع األمر أىلو إال أن تروا كفرا 

 بواحا عندكم فيو من اهلل برىان((.
طاعة ما يكون يف حال القوة للدولة والرغبة يف السمع والفمن السراء  

والنشاط ذلا، وحال الضراء ما يكون يف  حال العسر كأن يكون يف حال 
مكره من السمع والطاعة مثل حال فقر الدولة والضعف أو حال االستئثار 

 وغَت ذلك.
بذلوه وقد وما ادخروا جهدا إال يقيمون فينا كتاب اهلل، أمرنا مسلمون  ووالة

 يف سبيل نصر اإلسالم وادلسلمُت وإعزازنا، والكمال هلل تعاىل.
أن نكون مع والة أمرنا ويف صفهم باحلق ال مداىنة وال تزلفا وال فالواجب 

نكون حالنا ممن إذا أعطي رضي وإذا مل يعط سخط فقد قال رسول اهلل 
صلى اهلل عليو وسلم كما يف صحيح البخاري ومسلم عن أيب ىريرة رضي 
اهلل عنو قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : ))ثالثة ال ينظر اهلل 
إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وذلم عذاب  أليم(( وذكر منهم ))رجل بايع 
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إماما ال يبايعو إال لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن مل يعطو منها سخط((، 
ويف صحيح البخاري عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو 

أعطي رضي وسلم : ))تعس عبد الدينار وعبد الدرىم وعبد اخلميصة إن 
وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش، وطوىب لعبد 

قدماه، إن كان يف احلراسة  يف سبيل اهلل أشعث رأسو مغربَّة آخذ بعنان فرسو
فهو يف احلراسة وإن كان يف الساقة فهو يف الساقة، وإن استأذن مل يؤذن لو، 

 وإن شفع مل يشفع لو((.
األمر يف غَت معصية اهلل تعبدا هلل وديانة لو،  فادلسلم يسمع ويطيع لويل

وانقيادا ألمره ال ألجل أن ويل األمر من قبيلتو، أو من حزبو، أو من لونو، 
أو من جنسو، بل ألن اهلل أمره بذلك وألن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
أمره بذلك وذلذا أمر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم كما يف احلديث عند 

مذي عن العرباض بن سارية رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو الًت 
وسلم قال : ))أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد(( 
ويف رواية، ))عبد حبشي(( ويف رواية ))كان رأسو زبيبة(( ويف رواية ))رلدع 

 األطراف(.
حيب ادلسلم لويل أمره ما البيعة لويل األمر أن و ومن مقتضي السمع والطاعة 

ما يكرىو لنفسو، وحيب اجتماع الناس عليو، وتآلف لو حيبو لنفسو ويكره 
 .عليوقلوهبم 

البيعة لويل األمر أن حيذر  من كل سبب و ومن مقتضى السمع والطاعة 
أو إحداث الفتنة والفرقة والشقاق  والتثبيط عن طاعتو أو الضغينة علييورث 
 والنزاع.
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التثبيط أن من الناس من يسارع يف  في هذه الحادثةوإنني قد ال حظت  
غَت البناء يف نقده  ادلسلمة ويل األمر واالصطفاف مع أعداء ىذه الدولة عن

جلهود الدولة ادلبذولة للحجاج فيصطف مع  دولة الشرك و الرفض اجملوسية، 
مع احلوثُت ومع ما يسمى حبزب اهلل ويصطف مع غَتىم من أعداء ىذا  و

 البلد بلد اإلسالم.
يليق دبسلم لديو شرف أن يكون مع أعداء ىذه البالد، واهلل ال يقع فهل  

 أمحق. ىذا إال من منافق أو عدو أو جاىل
إن والة أمرنا يبذلون الغايل والنفيس يف سبيل خدمة احلجاج واخلطأ ال  

يسلم منو أحد، وىم من أحرص الناس على أن يسَت احلج وفق اخلطط 
جاج وسالمتهم، ومع  ذلك ىم أشد ما ادلدروسة اليت حيفظ اهلل هبا أمن احل

يكون على أىل التقصَت والتهاون فهم أىل احلزم والعزم ال يتهاونون مع 
فجزاىم  ائع،عدة وق ا ذلك يفنرأي وقد ادلقصر وإن كان أرفع الناس منصبا،

 اهلل خَتا.
، ولكنو أمر معلوم لكل أحد والشمس هذا ليس من كيسي، وال من جيبي

ا يف العسر واليسر وإن ال ربجب بغربال، فالواجب أن نكون مع والة أمرن
منا وحنن هنم ن نستشعر أننا جيب أفهم بشر إال أ وقع بعض اخلطأ منهم

كما ثبت   هم وعطفهم،ح، وحنن أوىل بنصوىم أوىل بنصحنا وعطفنا ،منهم
 صلى اهلل رسول عنرضي اهلل عنو  مالك بن عوف عنمسلم يف صحيح 

 ويصلون وحيبونكم رببوهنم الذين أئمتكم يارخ)) : قال وسلم عليو اهلل
 ويبغضونكم تبغضوهنم الذين أئمتكم وشرار عليهم وتصلون عليكم

 ال)) فقال ؟بالسيف ننابذىم أفال :اهلل رسول يا قيل ((ويلعنونكم وتلعنوهنم
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 عملو فاكرىوا تكرىونو شيئا والتكم من يتمرأ وإذا الصالة فيكم أقاموا ما
فع عنهم وعن اأحق أن يذاد عنهم ويد ووالة أمرنا ((طاعة من يدا تنزعوا وال

فداء لوالة أمرنا الذين حيكموننا مث ىذه البالد بالنفس، فنفوسنا فداء لديننا 
اين اهلل، وفداء لبالدنا اليت تعلى فيها منارة التوحيد، وتشاد فيها مب عبشر 

 الشريعة.
 ** وقع أو حل مما احلقدُ  فليفرحِ                   

 وامتقع شاه وجوٌ  الشرُ  ليخسئ و                         
 زلبتو ** أبدى إن و اخلبيث إن                   

 انتفع و الرحل أناخ العدوِ  مع                           
 يذكره ** راح قصور منك بان إن                  

 والتفع الوجو غطى اخلَت رأى إن و                        
 ** اشعتو ضاءت قد اخلَت ير أمل                 

 شرع وأ الكون رب قال ما احلكم و                        
 **  توسعة للحجاج وننشئ نبٍت                 

 مسع قد الكون كل أكرب اهلل و                           
 كلٍل ** دومنا نبٍت احلق و للدين                 

 سطع ولو فعل يف ادلدح نبتغي ال                        
 تقدمنا ** عن بعيد كل أشار                  

 اتسع قُلبنا قريبٍ  كل حنو و                        
 نائبو ** و سلمانا الشعب بايع قد                  

 سعى احلنيف للدين و قام هلل                         
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 نعرفو ** احلزم مليكِ  عن تسل فال                 
 واجتمع الشعب مجيع مال إليو                      

 تكملة ** القول ىذا بعد يكن فإن                 
 واندفع احلب صريح أتاه فقد                        

 مكرمة ** االسالم وطن يف ادلدح و                
 ابتدع الذي يف ثناءٌ  فعال ساء و                    

 دولتهم ** بالشركِ  بنوا قومٌ  ذل قد                  
 رفع قد بالدينِ  دولتنا اهللُ  و                       

 ** شاىدة االفعال و هلل فاحلمد                   
 1طلع قد احلق نور هلل الشكر و                  

 
*** 

 
 
 
 
 

                                                           
 في األحساء. قصيدة قالها الشاعر سامي بن أحمد القاسم من أهالي الشقيق 1
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 الوقفة الثالثة
 النقد حقو ًباطلو

 
إن البعض ركب موجة ىي يركبها أىل احلق وأىل الباطل، وىي موجة 

 .)النقد(

النقد للخدمات أو ادلسؤولُت أو الوزراء أو ويل األمر األعظم لو منهجو إن  
صلى اهلل عليو وسلم مات وما ترك خَتا إال حث  يف اإلسالم، فرسول اهلل

يف صحيح مسلم عن سلمان  ،األمة عليو، وال ترك شرا إال حذرىا منو
الفارسي رضي اهلل عنو قال : قيل قد علمكم نبيكم صلى اهلل عليو وسلم  
كل شيء حىت اخلراءة ؟ فقال : أجل لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو 

ُت أو نستنجي بأقل من ثالثة أحجار أو نستنجي بول أو نستنجي باليم
برجيع أو عظم((، فإذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قد علمنا آداب 
قضاء احلاجة، فهل ترك تعليمنا آداب التعامل مع األحداث والنوازل ومع 
والة األمر و ادلسؤولُت، وآداب ادلطالبة باحلقوق؟ حاشا رسول اهلل صلى اهلل 

 لم.عليو وس

إن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم علمنا أن من ادلبادئ الكربى يف الشريعة 
 اهلل رضي ىريرة يبأ عن ومسلم البخاري يف اإلسالمية نصح والة األمر كما

 ثالثا لكم يرضى اهلل إن: )) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال عنو
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 وأن تفرقوا وال مجيعا اهلل حببل تعتصموا نأو  شيئا، بو تشركوا وال تعبدوه أن
 خرج مسلم يف صحيحو  عن أيب رقيةو أ ((.أمركم اهلل واله من تناصحوا

سبيم الداري رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قال : ))الدين 
النصيحة، ثالثا، فقلنا : دلن يا رسول اهلل ؟ قال : هلل، ولكتابو، ولرسولو، 

ويف ادلسند وصححو األلباين عن جبَت بن  وعامتهم((.وألئمة ادلسلمُت، 
مطعم رضي اهلل عنو أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال : ))ثالث ال يغل 
عليهن قلب امرئ مسلم : إخالص العمل هلل، ومناصحة والة األمر، ولزوم 

  مجاعة ادلسلمُت((.

لكن لنعلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بُت لنا أن من أردا أن ينصح 
أن يناصحو فيما بينو وبينو أو أمامو؛ لئال يكون ىذا النصح غيبة  لويل األمر

فيكون سببا حللول الضغينة بُت الناس وبُت والة األمر، واحلكم مطرد يف 
أخرج صح سرا كما فاألصل أن يكون الن ،ذلك مع كل نائب عن ويل األمر

 أمحد يف ادلسند وابن أيب عاصم يف السنة وحسنو األلباين يف ظالل اجلنة عن
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول أن رضي اهلل عنو، األشعري غنم بن عياض

 يأخذ ولكن عالنية، يبده فال سلطان لذي ينصح أن أراد من )):  قال
(( ففي ىذا عليو الذي أدى قد كان وإال فذاك منو قبل فإن بو، فيخلو بيده

احلديث النهي عن نصح السلطان عالنية يف حال غيبتو، واألمر بنصح 
السلطان يف السر، واألمر دبباشرة الناصح للسلطان ادلنصوح بنفسو أو دبن 
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يباشره ويبلغو النصيحة عنو، وفيو بيان أن الناصح ال ديلك تغيَت ادلنكر بيده، 
لذي وقع منو ادلنكر أو علم بو فلم يغَته مما ال وإمنا تغيَته بيد السلطان ا

إال  سلطان للناصح عليو، فتغيَته باللسان ىو الواجب عليو وفيو براءة ذمتو
ولو آثار  تجاوز ىذا الواجب تكلف وتنطع وغلو،فأن يكون ذي سلطة، 

 سئل أنو  عنهما اهلل رضي عباس بنا عنوقد أثر   فرد واجملتمع،سيئة على ال
 والبد فاعالً  كنت إن: " فقال، ادلنكر عن وهنيو بادلعروف السلطان أمر عن

 .2"ا.ىـوبينو بينك ففيما

إن البعض ليخطئ يف ىذا الباب ويسلك مسلكا ال يثمر خَتا، بل يثمر 
التجميع والتأليب واإلثارة والفوضى، وكان األوىل بادلسلم أن يكف لسانو 

ذبعل الناس يف ال (  )وأن ينصح ويبلغ نصحو و نقده بالطريقة ادلعتدلة اليت 
يدخل الضغينة بينهم ويثَتىم ف حيص وبيص، فيدخل فيهم من ليس منهم

على والهتم ويشككهم فيهم مما حيث الشقاق والنزاع، وىذا ىو الذي يريده 
أعداُؤنا أن تضطرب األمور يف ىذا البلد وأن ال يثق الناس يف والهتم وال يف 

 ادلسؤولُت الذين وثق هبم والة األمر.

يُت الناس ما فليت شعري إذا غرد مغرد يف )ىاشتاق( أو حنوه من بُت مال 
 أدرى ويل األمر بنقده؟!

                                                           
2

 (.1/22) والحكم العلوم جامعفي قله ن 
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فقد  المباح،دائرة لست ضد إبداء الرأي مادام في فلك االعتدال و 
أبدى كثَت من الناس آراءىم يف ىذه احلادثة وىذا ال حرج فيو، إمنا احلرج يف 
االفتيات على والة األمر وركوب موجة النقد بالباطل مث تكون ىذه ادلوجة 

 الد واعداء والة أمرنا.تصب يف صاحل أعداء ىذه الب

وكان الواجب على الناقد أن يكون بصَتا وأن ال يلقي كالمو على عواىنو 
فيستغلو أعداُؤنا لضربنا بوالة أمرنا وبث حالة من اخلوف وعدم الثقة، فهذا 

 ليس من النصح يف شيء.

أبتاع كل ناعق إن ىذه الطريقة يف النقد والنصح ىي عمل الدمهاء والبلهاء  
الذي ىم مطية لألعداء من اخلوارج والرافضة والعلمانيُت وغَتىم، فكل ذي 
ىوى يركب ىؤالء الدمهاء وجيعلهم يسَتون يف صفو ببث أمور قد تثَتىم 

 والتنا وعن صفنا وعن مجاعتنا ويفرقون كلمتنا.فيتفرقون بسببها عن 

 

*** 
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 الوقفة الرابعة
 احلذر من الشائعات بثيا ًتناقليا

 
ى ىي وقود الفرقة، إن مما اقًتن مع ىذه احلادثة بلية كربى وفتنة عظم

 ىي الشائعات.أال و وحطب الفتنة، 
ىم محالة احلطب، واألعظم من ذلك أن حيطب ة لإلشاعات لَ قَ إن النـَّ 

هتلكو أو هتلك من أحدىم بليل فال يدري ما يف حطبو من قوارص ودواب 
 محل احلطب إليو.

إن الشائعات سالح األعداء لبث الرعب و اخلوف يف نفوسنا فال يليق 
بأىل العقول أن يكونوا آذنا ألىل الفنت يسمعون وينقلون دون سبحيص أو 
سبييز، فكم قرأنا يف تويًت ومسعنا يف رلالسنا ما حيزننا أو يرعبنا من األخبار 

ِلَم يكون الواحد مهذارا نقاال للكالم واألخبار من اليت ال يعلم صحتها فَ 
غَت تريث؟ ىذه صفة ذميمة، وقد هنانا اهلل عنها فقال : }وإذا جاءىم أمر 
من األمن أو اخلوف أذاعوا بو، ولو ردوه إىل الرسول  وإىل أويل األمر منهم 

طان لعلمو الذين يستنبطونو منهم ولوال فضل اهلل عليكم ورمحتو التبعتم الشي
[، فهذا منهج رباين، وىو التثبت والثبات، فال تعجل 33إال قليال{]النساء:

 فتنجرف مع أىل الشائعات وال تكن نقاال ذلا من غَت تأكد من صحتها.
يف األمن  السيما إنو ال بد للناس من قاده وساسة ومرجع يرجعون إليو

اء واخلوف فيصدرون عن رأيهم ويأخذون بتوجيههم كويل األمر األعظم وأمر 
من و ادلناطق وزلافظي احملافظات ورؤساء ادلراكز ومن أولئك شيوخ القبائل، 



ة ح ف ص ل  13|  ا

 

واذليئات  ، ورؤساءيهمراء ونواهبم وممثلإمارة خاصة كالوز لو كان   من ذلك 
، فنحن لسنا يف حاجة ألن نأخذ أخبارنا ونواهبم وممثليهم احلكومية ادلختصة

من رلاىيل تويًت، بل نرد ذلك إىل  أمنها أو خوفهاالسيما مما يتعلق باألمة 
وي ادلسؤولية فينا فننظر فيما خيربون بو، فهم أىل ذتنا و والة أمرنا وقاد

الشأن وأىل العلم بالواقع، وىم األعلم بادلصاحل وادلفاسد، فاالفتيات عليهم 
يف ىذا الباب يهدر مصاحل معتربة شرعا أو يكون سببا يف إحداث مفاسد  

 كبَتة كان األوىل درؤىا.
يات على  والة األمر السيما إنو دلن الواجب على ادلسلم أن حيذر من االفت 

يف مثل ىذه األمور، وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  كما عند 
 صلى اهلل رسول قال: عنو قال اهلل رضي ىريرة أيب ماجو عن وابن الًتمذي

 احلديث ( فهذا(يعنيو ال ما تركو ادلرء إسالم حسن )من: )وسلم عليو اهلل
 أصول من عظيم أصل و والدنيا، الدين وصيانة حفظ يف عظيمة قاعدة
 فيو الدخول يلزمو وال يعنيو ال ما يًتك اهلل أمر على ادلستقيم فادلسلم األدب

 واألقوال، األعمال فضول ويًتك ادلهم غَت عن بادلهم فيشغل يعنيو ما إىل
 يعٍت ال فيما غَته، واالشتغال منو ويسلم الشرور من كثَت من يسلم وبذلك
 حيبو ال ما إىل اهلل طاعة عن ويصرفو ذىنو ويشتت يعنيو عما ادلسلم يصرف

 أمر وىذا واللسان والفؤاد والبصر السمع حبفظ األمر ورد وقد ،و يرضاهاهلل 
 وال: } تعاىل اهلل قال يعٍت وهني عن االشتغال دبا ال يعٍت، فيما باالشتغال

 عنو كان أولئك كل والفؤاد والبصر السمع إن علم بعو لك ليس ما تقف
 عن ومسلم البخاري ومما يؤيد ذلك ما يف رواه ،[33: اإلسراء{]مسؤوالً 

 كان من: ))قال وسلم عليو اهلل صلي اهلل رسول أن عنو اهلل رضي ىريرة أيب
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 الذي ىو اخلَت وقول((. ليصمت أو خَتًا فليقل األخر واليوم باهلل يؤمن
 .بو االشتغال وعدم تركو فإنو ينبغي خبَت ما ليس و أما اإلنسان، يعٍت

وىو ترك نشر الشائعات وأن  العظيم دب األ هبذا يتأدب أن للمسلم فينبغي
صاحلة حىت يكون لينة  نشر الشائعات يلة الذميمة وىحيذر من ىذه اخلص

وليتذكر دائما وأبدا قول اهلل تعاىل : }لوال إذا مسعتموه ظن  يف اجملتمع
 [، وقولو تعاىل : }يعظكم اهلل12ادلؤمنون وادلؤمنات بأنفسهم خَتا{]النور :

وليحذر كل احلذر من [، 11أن تعودوا دلثلو أبدا إن كنتم مؤمنُت{]النور 
وىم مصطفون جنبا إىل  ياتدبختلف ادلسم أولئك الذين يزعمون اإلصالح

وغَتىم، فهؤالء  وادلنافقُت ارججنب مع أعداء ىذه البالد من الرافضة واخلو 
م ال يريدون أمرىم أهن ربَ يف ظاىر أمرىم إىل اإلصالح وقد خُ  نَ و  عُ د  يَ 

 ا فيكم ما زادوكم إال خباال و: }لو خرجو  إال خباال كما قال تعاىل يزيدوننا
وال ذلؤالء ادلسلم [، فينتبو 41الفتنة{]التوبة: غونكميبخاللكم  ضعواو أل

فليحذر أن يكون مساعا يكن غرا زبدعو الشعارات الرباقة، والكلمات ادلزيفة 
واهلل عليم بالظادلُت{]التوبة:  تعاىل :}وفيكم مساعون ذلمكما قال   ذلم

41]. 
 
 

 تم وصلى اهلل على نبينا محمد.
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