
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 وال جاروا وان أمورنا ووالة أئمتنا على الخروج نرى وال هللا رحمه قال

  هللا طاعة من طاعتهم ونرى طاعتهم من ٌدا ننزع وال علٌهم ندعوا

 . والمعافاة بالصالح لهم وندعوا بمعصٌة ٌأمرونا لم ما فرٌضة جل عزو

 دمحم امة على السٌف والنرى هً التً مسألة المسألة هذه قبل لكم سبق

 الشعوب مع التعامل كحكم هنا السٌف علٌه ٌجب مالم وسلم علٌه هللا صلى

 االن المجتمع فرادأل بالنسبة هذه القبلة اهل من احدا النقتل تمعجالم افراد

 همرح فنالمص ذكرها التً والعبارة الوالًق حقو هللا رحمه المصنف ٌبٌن

القسم األول االشٌاء المحرمة التً ال ٌجوز فعلها مع  قسمٌن الى تنقسم هللا

االمام وهً قوله وال نرى الخروج على أئمتنا ووالة امورنا وإن جاروا 

وال ندعوا علٌهم وال ننزع ٌدا من طاعتهم هذه االمور التً ال ٌجوز ان 

نفعلها معهم القسم الثانً االشٌاء التً ٌجب ان نفعلها معهم وهً ونرى 

طاعة هللا عز وجل فرٌضة مالم ٌؤمر بمعصٌة و ندعوا لهم  طاعتهم من

بالصالح والمعافاة فالعبارة التً ذكرها المصنف تنقسم قسمٌن االشٌاء التً 

ٌحرم ان نفعلها معهم والقسم الثانً االشٌاء التً ٌجب ان نفعلها معهم 

وحقوق الوالً التً ٌجب على افراد الرعٌة ثالثة امور وهً ذكرها 

اٌضا هنا القسم االول امر القلب عقٌدة واالمر الثانً باللسان المصنف 

واالمر الثالث بالجوارح اما االمر الواجب علٌنا تجاههم عقٌدة فهً التعبد 

ما لم ٌأمروا بمعصٌة لذلك قال ونرى طاعتهم من هلل عز وجل بطاعتهم 

طاعة هللا عز وجل فرٌضة ٌعنً اعتقادا بالقلب فهذا من رحمة هللا عز 

وجل وفضله على عباده حتى جعل الشخص فً اموره العامة وحٌاته 



ٌتعبد هللا تعالى بطاعتهم مما لم ٌأمروا به بمعصٌة مثل ما ٌضع به من 

تنظٌم ونحو ذلك واالمر الثانً الذي ٌجب علٌنا تجاههم باللسان وهو 

الدعاء لهم كما قال وندعوا لهم بالصالح والمعافاة واٌضا مع الدعاء 

لهم بالحكمة واللٌن واالدب واالخالص فً النصح لهم والصدق النصح 

معهم واداء االمر بأمانة والتجرد عن الهوى والطمع والجشع االمر الثالث 

الذي ٌجب علٌنا تجاههم بالجوارح وهو امران االمر االول عدم الخروج 

علٌهم واالمر الثانً ال ننزع ٌدا من طاعتهم فهذه بالجوارح ال نخرج 

بالٌد سواء كان فٌه سالح او نحو ذلك وكذلك ال ننزع ٌدا من  علٌهم

طاعتهم أي ال نعصٌهم فٌما امروا به ما لم ٌكن فٌه معصٌة وطاعة االمام 

ٌجب ان تكون ال تملق فٌها وال مداهنة وال ثناء فٌه اضرار الن طاعتهم 

ٌا او عبادة وٌجب اال تدنس تلك العبادة بالرٌاء او التزلف الٌهم او حب الدن

وانما ٌجب ان تكون طاعتهم طمع فً مال او جاه او منصب او نحو ذلك 

ومحبتهم عقٌدة هلل عز وجل ال ُمراءاة فٌها وال محاباة وال مداهنة نحبهم لما 

لهم الن صالحهم من صالح الرعٌة  ٌقومون به من طاعات وندعوا

وننصح لهم كما قال علٌه الصالة والسالم فً صحٌح مسلم الدٌن النصٌحة 

قلنا لمن ٌارسول هللا قال هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة المسلمٌن فٌجب ان 

ٌنصح الوالً اذا رأى الناصح خلال فً امر ونحو ذلك وتكون النصٌحة 

لشرع على ان نصح الوالة ٌكون طرة واكما قال ابن القٌم قال دلت الف

دب وحتى ولو كان الوالً كافرا ٌتأدب فً الحدٌث معه قال سبحانه باأل

لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقوال له قوال لٌنا والنبً علٌه 

الصالة والسالم قال فً صحٌح البخاري فً كتابه من دمحم بن عبد هللا الى 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص بانه عظٌم الروم وهذا من االدب مع هرقل عظٌم الروم فوصفه 



الوالً وان كان كافرا فٌتأدب معه ونصحه ٌجب ان ٌكون سرا ولٌس 

توبٌخا او امام الناس قال الشٌخ دمحم بن ابراهٌم رحمه هللا والشٌخ عبدهللا بن 

من عبد اللطٌف والشٌخ دمحم عبداللطٌف ونصح الوالً امام الناس قال هذا 

 الجهل فً العلم وانما الواجب نصح الوالً سرا بٌنك وبٌنه مثال تقول له

حدث امر ال ٌجوز فعله كذا وكذا فً المكان الفالنً فجزاك هللا خٌرا لو 

ٌمنع ذلك االمر وهكذا بأدب لطٌف معه وهذا الباب انقسم الناس فٌه الى 

نة والجماعة وهم قسم فرطوا فٌه ولم ٌتبعوا فٌه منهج اهل السثالثة اقسام 

الخوارج والروافض الخوارج ٌرون عدم الطاعة اال لإلمام المعصوم 

والخوارج الذٌن ٌخرجون على الحاكم بكبٌرة من كبائر الذنوب ألنهم 

ٌرون التكفٌر على كبائر الذنوب والقسم الثانً افرطوا فٌمدح الوالً 

ٌحبه هلل  وٌغشه فً الكالم ونحو ذلك وال ٌصدق معه وال ٌدعوا له وال

والقسم الثالث منهج اهل السنة والجماعة وهو المنهج الوسط العظٌم القوٌم 

وهو محبتهم طاعتهم فً غٌر معصٌة الدعاء لهم فً الغٌب االمر الرابع 

البعد عن الثناء فً وجوههم الن النبً علٌه الصالة والسالم نهى ان ٌثنى 

والتضرع الى هللا عز على الرجل فً وجهه وٌستبدل بذلك الدعاء بالغٌب 

وجل بإصالحهم ومعافاتهم وهداٌتهم ونفع األمة بهم وغٌر ذلك لذلك قال 

الشٌخ عبدهللا بن عبد اللطٌف كما فً الدرر السنة فً كتاب الجمعة فً 

ال  نه حتىٌحتاج للثناء أل الخطبة قال والوالً ٌدعى له وال ٌثنى الوالً ما

عباد هللا وعباد هللا ٌحتاجون للدعاء نه احد ٌعرض للفتنة وانما ٌدعى له أل

والثبات والهداٌة فالدعاء هو الذي ٌنفعه الثناء ما ٌنفعه الذي ٌنفعه الدعاء 

والصدق معه فً القول والعمل والخشٌة والخوف ومراقبة هللا عز وجل 

وان تضع ٌدك فً ٌده فً نفع االمة والمسلمٌن لذلك قال المصنف رحمه 



ى أئمتنا ووالة امورنا هنا قال أئمتنا وقال والة هللا وال نرى الخروج عل

نه جاءت ل ال فلماذا ساقها المصنف نقول ألامورنا هل بٌنهما فرق نقو

نصوص بانه فً وصفه بانه امام كما قال علٌه الصالة والسالم كلكم راع 

فجاء وصف االمام ومسؤول عن رعٌته واالمام راع ومسؤول عن رعٌته 

قوله عز وجل اطٌعوا هللا واطٌعوا الرسول وأولً ووالة امورنا اتى فً 

األمر منكم فمن تولى أي امر من امور المسلمٌن ٌجب علٌه ذلك االمر 

ولٌس من معتقد اهل السنة والجماعة ما ذكره المصنف وهو الخروج على 

سعً لذلك وذكر شٌخ االسالم عنى محاولة نزع اإلمرة منه او الاألئمة بم

السنة ان المفاسد التً تحدث فً الخروج على االمام رحمه هللا فً منهاج 

اعظم من المفاسد التً لو بقً المسلم فً معصٌة او ظلم مع بقاء ذلك 

االمام وذكر لذلك امثلة كثٌرة قال وما خرج احد على االمام اال اهلكه هللا 

لذلك الصحابة رضً هللا عنهم صبروا على اذى الحجاج وكذا اهل العلم 

ون صبروا على اذى الحجاج وكان ٌقتل وٌظلم ومع ذلك ٌدعون وكذا التابع

له وٌصلون خلفه حتى ولو كان ٌظلم ونحو ذلك نقول نعم ماذا نفعل مثل ما 

قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص من كره من امامه شٌئا قال فلٌصبر والصبر الشخص مأجور 

الك علٌه وفً صحٌح مسلم قال اسمع له واطع وان جلد ظهرك واخذ م

فتصبر له وتسمع لذلك قال المصنف رحمه هللا وال نرى الخروج على 

أئمتنا ٌعنً ما ٌجوز ان ٌقاتلون وال ٌخرج علٌهم فً حكمهم و ظهر قدٌما 

وحدٌثا مفاسد الخروج فمثال بقاء دولة بال والً وال امام ٌحدث فٌها من 

الم خٌر من قال ان لٌلة من امام ظالمفاسد ما هللا به علٌم وفً أثر ضعٌف 

وال تسترد الحقوق اال به اربعٌن سنة بال امام ألنه ال تقام الحدود اال به وال

ٌخاف السارق وقاطع الطرٌق ونحو ذلك اال منه وهكذا فالسلطان جعله هللا 



عز وجل هٌبة له بٌن افراد الرعٌة ٌقٌم علم االسالم والتوحٌد ونحو ذلك 

نرى الخروج على أئمتنا ووالة وشرٌعة من شرائع االسالم لذلك قال وال 

امورنا قال وان جاروا هذه عقٌدة عظٌمة حتى لو كانت النفس تتضاٌق من 

ذلك الظلم نقول نعم اسمع له واطع وفً صحٌح مسلم لما ذكر للنبً علٌه 

الصالة والسالم انه قال ٌأخذون الذي لهم وال ٌعطوننا الذي لنا قال اسمعوا 

وٌطاع حتى ولو ٌأخذ اموال الناس  لهم واطٌعوا فٌجب ان ٌسمع له

ٌستخرجهم من منازلهم وهكذا وهذا فٌه ابتالء وامتحان للمسلم وهو الصبر 

لذلك قال وان جاروا ٌعنً وان ظلموا ولهذا لما كان الحجاج من اظلم 

السالطٌن صبر اهل العلم علٌه والتابعون ولم ٌخرجوا علٌه بل كانوا 

قال وال ندعوا علٌهم والنبً علٌه ٌصلون خلفه وهذا هو المنهج الصح 

الصالة والسالم ٌقول خٌر الوالة الذٌن ٌصلون لكم وتصلون لهم ٌعنً 

الذٌن تدعون لهم وٌدعون لكم وشر الوالة الذٌن تدعون علٌهم وٌدعون 

علٌكم فال ندعوا علٌهم وانما ندعوا لهم بالصالح والمعافاة قال وال ننزع 

هى اللً هو المحاولة فً نزع اإلمرة منه ٌدا من طاعتهم عندنا خروج وانت

هنا وال ننزع ٌدا من طاعتهم ٌعنً ما ٌخرج علٌه وانما تخالف اوامره ال 

مر بمعصٌة فال نسمع لهم فلو قال قال ما لم ٌأاهل السنة ال نخالف اوامره 

مثال واٍل ٌجب ان ٌشرب الرعٌة الخمر ال ما نسمع النبً علٌه الصالة 

الطاعة فً المعروف وفً لفظظ قال ما لم ٌأمر بمعصٌة  والسالم ٌقول انما

فاذا امر بمعصٌة ما نسمع له بطاعة نسمع له ونطٌع فمثال لو قال واٍل 

احضر الً فً مكتبً ٌجب على الراعً ان ٌحضر الٌه فً مكتبه وهكذا 

ومن طاعة االمام طاعة افراده وجنوده فهم ٌد السلطان التً بها ٌمنع الظلم 

قال ونرى طاعتهم من طاعة هللا عز وجل المر الذي بعده ونحو ذلك ا



فرٌضة تقدٌر الكالم ونرى طاعتهم فرٌضة من طاعة هللا عز وجل ٌعنً 

ان طاعتهم ٌجب على المسلم ان ٌحتسبها عند هللا بانها قربة ٌتقرب بها 

المسلم الى هللا عز وجل فً ذلك مثل طرقات المسلمٌن التً وضعها هذه 

الن ٌسمع له وٌطاع فً التنظٌم وهكذا قال وندعوا لهم لفالن وهذه لف

بالصالح والمعافاة ندعوا لهم بالصالح والمعافاة والهداٌة ونفع المسلمٌن 

والسداد وتحري العدل والبطانة الصالحة ونحو ذلك فٌدعى لهم لذلك قال 

ونرى طاعتهم من طاعة هللا عز وجل ما لم ٌأمروا بمعصٌة اما اذا امروا 

فال طاعة لهم وندعوا لهم بالصالح والمعافاة ومع هذا مع الدعاء  بمعصٌة

النصح لهم بالقول او بالكتابة بحكمة ولٌن ونحو ذلك وال ٌظن ان فً مثل 

هذا القول تزلفا لهم او تقربا الٌهم وانما هذه عقٌدة ٌجب على المسلم ان 

ط وانما وسط ٌعتقدها فً قلبه وقربة ٌتقربها الى هللا لكن ال ٌفِرط وال ٌفرِّ 

ال ٌعصٌهم فٌما امروا به ما لم ال ٌثنً علٌهم وانما ٌدعوا لهم ٌنصح لهم 

 مروا بمعصٌة واٌضا ال ٌخرج علٌهم وال ٌنازعون فً امرهم وهللا اعلم .ٌأ

 س/ ٌقول هل ٌدخل فً حكم الوالً من السمع والطاعة وزراؤه ؟

نظٌمه وٌسمع أي نعم وكذلك الشرط ونحو ذلك هذا من وضع السلطان وت

 لهم وٌطٌعون .

س/ ٌقول اذا اخطأ وزٌر األوقاف فً دولة ما فً مسائل شرعٌة فهل ٌرد 

 على هذه األخطاء ام ٌكون له حكم الوالً من النصح له سرا ؟

خطاء ٌنصح سرا ومما ٌضغن فً قلوب الناس على الوالً هو التشهٌر باأل

لسنة فً هذا وانما ولٌس من معتقد اهل ا ولٌس هذا من اإلسالم فً شًء

هذا هو مسلك من لم ٌطلب العلم مثال شخص ٌسمى مفكرا او داعٌة ولٌس 



طالب علم متمكن ٌسلك مثل هذه األمور اما اهل العلم الراسخون فً العلم 

الصادقون مع هللا عز وجل ٌسلكون المسلك الربانً العظٌم فً النصح 

خطاء او الحدٌث عنه فً لإلمام سرا والدعاء له ونحو ذلك اما التشهٌر باأل

 المجالس بالتنقص ما ٌجوز ٌكفً انه مسلم وغٌبة المسلم ال تجوز .

س/ ٌقول قد ٌتحرج البعض من قطع االشارة فً اللٌل حتى ولو فرغ 

 الشارع من السٌارات بحجة طاعتهم ؟

نه ٌرى ان ذلك شخص ٌقف وٌقول نعم ٌعنً ما ٌجوز قطع اإلشارة أل أي

من طاعة هللا اضافة الى ما قد ٌحدث من قطع اإلشارة  ان شاء هللا طاعتهم

من وفٌات واصابات ونحو ذلك كلها ثوانً معدودة ثم ٌسٌر الشخص دون 

 ان ٌقطع تلك اإلشارة .


