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 كيفية نصيحة الحكام

 : ، وأهمية الدعاء لهمأهمية وجود الوالة ولو كانوا ظلمة  

ُكنُْت َمَع َأبِي  :  َعْن ِزَياِد ْبِن ُكَسْيٍب اْلَعَدِويِّ َقاَل   "الصحيحة"أخرج أحمد والترمذي وحسنه األلباين يف    -

َأِمي إَِلى  اْنُظُروا  بََِلٍل  َأُبو  َفَقاَل  ِرَقاٌق  ثَِياٌب  َوَعَلْيِه  َيْخُطُب  َوُهَو  َعاِمرٍ  اْبِن  ِمنَْبرِ  َتْحَت  ثَِياَب  َبْكَرَة  َيْلَبُس  رَِنا 

اِق َفَقاَل َأُبو َبْكَرَة اْسُكْت َسِمْعُت َرُسوَل اهَّللِ     ." اَن ُسْلَطاَن اهَّللِ فِي اأْلَْرِض َأَهاَنُه اهَّللُ َمْن َأهَ  "َيُقوُل :ملسو هيلع هللا ىلص اْلُفسَّ

الذهبي   النبالء"$  قال  أعالم  َومِْن (508/ 14)"سير   ، َخاِرِجيٌّ َة  ُأَديَّ بُن  مِْرَداُس  ُهَو:  َهَذا  باِلٍَل  َأُبو   :

اِق.  َقاَق لَِباَس الُفسَّ َجاِل الرِّ  َجْهلِِه َعدَّ ثَِياَب الرِّ

ُأُموِرَنا َخْمًسا: اْلُجُمَعَة    "لعلوم والحكمجامع ا"قال ابن رجب يف   َيُلوَن مِْن  ُهْم  َقاَل اْلَحَسُن فِي اْْلَُمَراِء: 

يُن إَِّلَّ بِِهْم، َوإِْن َجاُروا َوَظَلمُ   َما َيْسَتِقيُم الدِّ
ِ
 َلَما ُيْصلُِح َواْلَجَماَعَة َواْلِعيَد َوالثُُّغوَر َواْلُحُدوَد، َواهَّلل

ِ
وا، َواهَّلل

ا ُيْفِسُدونَ اهَّللُ   .  بِِهْم َأْكَثُر مِمَّ

فما داموا يصلون فإننا َّل ننابذهم، بل نسمع  :  "شرح رياض الصالحين"يف  $  قال العالمة ابن عثيمين  

   ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا وهم عليهم ما ُحّملوا.

ٍل اْلَحْضَرِميِّ َعْن  أخرج مسلم    -
َرُسوَل اهَّللِ   ڤ  َسَأَل َسَلَمُة ْبُن َيِزيَد اْلُجْعِفي  :  َأبِيِه َقاَل َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َوائِ

نَا َفَما َتْأُمرُ   ":َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص   ُهْم َوَيْمنَُعوَنا َحقَّ َنا َفَأْعَرَض َعنُْه ُثمَّ  َيا َنبِيَّ اهَّللِ َأَرَأْيَت إِْن َقاَمْت َعَلْينَا ُأَمَراُء َيْسَأُلوَنا َحقَّ

ا َوَقاَل  َقْيٍس  ْبُن  اأْلَْشَعُث  َفَجَذَبُه  الثَّالَِثِة  فِي  َأْو  الثَّانَِيِة  فِي  َسَأَلُه  ُثمَّ  َعنُْه  َفَأْعَرَض  َما َسَأَلُه  َفإِنَّ َوَأطِيُعوا  ْسَمُعوا 

ْلُتمْ  ُلوا َوَعَلْيُكْم َما ُحمِّ  ."َعَلْيِهْم َما ُحمِّ

ابن أبي عاصم يف    - َأْصَحاِب اين  وجوده األلب  "السنة   "أخرج  ِمْن  ُكَبَراُؤَنا  َنَهاَنا  َقاَل:  َمالٍِك،  ْبِن  َأَنِس  َعْن 

اهَّللِ   اأْلَمْ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل  َفإِنَّ  َواْصبُِروا؛  اهَّللَ  َواتَُّقوا  َتْبَغُضوُهْم،  َواَل  وُهْم،  َتِغش  َواَل  ُأَمَراَءُكْم،  َتُسب وا  »اَل  َر  َقاَل: 

 . َقرِيٌب«



ٍم َقاَل َسَلَّ   َزْيُد ْبنُ   عن  وأخرج أيضًا ا ُكنَّا بَِشرٍّ  ":  : َقاَل ُحَذْيَفُة ْبُن اْلَيَمانِ ٍم َعْن َأبِي َسَلَّ إِنَّ ُقْلُت َيا َرُسوَل اهَّللِ 

رِّ َخْيٌر َقاَل َنَعْم ُقْلُت  َفَجاَء اهَّللُ بَِخْيرٍ َفنَْحُن فِيِه َفَهْل ِمْن َوَراِء َهَذا اْلَخْيرِ َشرٌّ َقاَل َنَعْم ُقْلُت َهْل َوَراَء َذلَِك الشَّ 

َنَعمْ  َقاَل  َشرٌّ  اْلَخْيرِ  بُِسنَّتِي  َفَهْل َوَراَء َذلَِك  َيْسَتن وَن  بُِهَداَي َواَل  َيْهَتُدوَن  ٌة اَل  مَّ
َأئِ َبْعِدي  َقاَل َيُكوُن  ُقْلُت َكْيَف   

َياطِيِن ِفي ُجْثَماِن إِْنٍس َقاَل ُقْلُت َكْيَف َأْصنَُع َيا َرُسوَل ا هَّللِ إِْن َأْدَرْكُت َوَسَيُقوُم فِيِهْم ِرَجاٌل ُقُلوُبُهْم ُقُلوُب الشَّ

 . "َك َقاَل َتْسَمُع َوُتطِيُع لِْْلَِميرِ َوإِْن ُضرَِب َظْهُرَك َوُأِخَذ َماُلَك َفاْسَمْع َوَأطِعْ َذلِ 

ابنُ  المالكي  نِ المُ   وذكر  اَّلعتزال"يف  $  ير  من  الكشاف  تضمنه  فيما  بعض "اَّلنتصاف  عن  نقل  أنه   :

 ؟  م  الِ و ظَ هُ وَ  هُ و لَ عُ دْ تَ السلف أنه دعا لسلطان ظالم، فقيل له: أَ 

 وَ  ْي : إِ اَل قَ فَ 
ِ
 دَ نْا يَ مَّ مِ  مُ ظَ عْ أَ  هِ ائِ قَ بَ بِ  اهَّللُ  عُ فَ دْ ا يَ مَ  نَّ ه، إِ و لَ عُ دْ ، أَ اهَّلل

 . اهـ هِ الِ وَ زَ بِ  عُ فِ

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهَّللِ ملسو هيلع هللا ىلص  "شعب اإليمان"أخرج البيهقي يف    - اِريِّ يُن   ":َعْن َتِميٍم الدَّ يُن النَِّصيَحُة، الدِّ الدِّ

تِِهْم    "قِيَل: لَِمْن َيا َرُسوَل اهَّللِ؟ َقاَل:    "النَِّصيَحُة   ِة اْلُمْسِلِميَن َوَعامَّ مَّ
ِه َولِكَِتابِِه َولِنَبِيِِّه َوأِلَئِ َقاَل َأُبو ُعْثَماَن:    "لِلَّ

بِاْلَقْولِ   " َشاِد  َوالرَّ ََلِح  بِالصَّ َعاِء  الد  ِمَن  َلُه  َوَأْكثِْر  ْلَطاِن  لِلس  َصُلُحوا  َفاْنَصْح  إَِذا  ُهْم  َفإِنَّ َواْلُحْكِم،  َواْلَعَمِل   

اْلَبََلءُ  َوَيْزَداَد  ا  َشرًّ َفَيْزَداُدوا  ْعنَِة  بِاللَّ َعَلْيِهْم  َتْدُعَو  َأْن  َوإِيَّاَك  بَِصََلِحِهْم،  اْلِعَباُد  َوَلكِِن  َصُلَح  اْلُمْسِلِميَن،  َعَلى   

   ." ...رَّ َفَيْرَتِفَع اْلَبََلُء َعِن اْلُمْؤِمنِينَ اْدُع َلُهْم بِالتَّْوَبِة َفَيْتُرُكوا الشَّ 

وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب :  "شرح السنة"  يف$  ام الربهباري  وقال اإلم

 اهـ اعلم أنه صاحب سنة إن شاء اهَّلل. هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصالح ف

وإن جاروا؛ ْلن ظلمهم  أيضًا:    وقال وإن ظلموا،  عليهم  ندعو  أن  نؤمر  ولم  بالصالح،  لهم  ندعو  ُأمرنا 

 اهـ . وجورهم على أنفسهم، وصالحهم ْلنفسهم وللمسلمين

 .لِ دْ عَ ى الْ لَ إِ   ِف طْ عَ الْ وَ   ِح اَل الصَّ بِ   مْ هُ لَ   اءَ عَ الدُّ   نَ وْ رَ يَ وَ   :"اعتقاد أهل السنة"يف  $  وقال أبو بكر اإلسماعيلي  

 اهـ 



الصابوين   عثمان  أبو  الحديثعق"يف  $  وقال  أصحاب  السلف  باإلصالح  :  "يدة  لهم  الدعاء  ويرون 

 هـ والصالح وبسط العدل يف الرعية. ا والتوفيق

 اهـ .ونرى الدعاء ْلئمة المسلمين بالصالح: "اجتماع الجيوش"يف  $  وقال ابن القيم 

التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بالغ لمن عصمه اهَّلل قد ذكرت من : "الشريعة"يف  $ وقال اآلجري 

تعالى، عن مذهب الخوارج، ولم ير رأيهم، وصرب على جور اْلئمة، وحيف اْلمراء، ولم يخرج عليهم  

بسيفه، وسأل اهَّلل تعالى كشف الظلم عنه، وعن المسلمين، ودعا للوَّلة بالصالح، وحج معهم، وجاهد  

ك معمعهم  وصلى  للمسلمين  عدو  الجمعة  ل  لم  هم  وإن  أطاعهم،  فأمكنه  بطاعة  أمروه  فإن   , والعيدين 

يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم 

 اهـ  "يهو ما هم فيه، ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء اهَّلل

 ."وندعو لهم بالصالح والمعافاة:"متن الطحاوية "يف $ ام الطحاوي  وقال اإلم

$  بن حنبل ، وذكر الخليفة المتوكل  وقال أبو بكر المروذي رحمه اهَّلل، قال: سمعت أبا عبد اهَّلل أحمد  

 . "إين ْلدعو له بالصالح والعافية، وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل باإلسالم"فقال: 

 (3/ 2) "مسائل أحمد يف العقيدة"(، و16) "السنة"أخرجه الخالل يف 

وإين أسأل اهَّلل عز وجل أن يطيل بقاء أمير وأن يثبته وأن يمده منه  "وقال اإلمام أحمد ُممليًا ابنه عبد اهَّلل:  

 ."بمعونة، إنه على كل شيء قدير

 (11/287) "سير أعالم النبالء "(، و1/104) "السنة"أخرجه عبد اهَّلل بن أحمد يف 

تيمية  وقال   ابن  اإلسالم  يف  $  شيخ  الفتاوى"كما  عياض،   :(28/391)  "مجموع  بن  الفضيل  أن 

 ".لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا هبا للسلطان "وغيرهما كانوا يقولون: )[9] (وأحمد بن حنبل

الفضيل بن عياض   أبا    يف ذلك ياصيرهتا إَّل يف اإلمام :قيل وك   :لو أن لي دعوة مستجابة ما$  وقال 

يعني عمت   اإلمام  ،ومتى صيرهتا يف  تجزين  لم  نفسي  يف  :متى صيرهتا  قال  اإلمام صالح  _علي  فصالح 
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من يحسن هذا غيرك .أخرجه أبو نعيم يف   معلم الخير،  العباد والبالد ...فقبل ابن المبارك جبهته ،وقال يا

 (48/445ه ابن عساكر )(وأخرج48،رقم 171(ويف فضيلة العادلين )8/91اْلولياء ) حلية

والتأييد  بالتسديد ،والتوفيق يف الليل والنهار ،  :,وإين ْلدعو له أي لألمير$  وقال اإلمام أحمد بن حنبل  

 . (10/352ية ) ا(والبد1/83(أخرجه الخالل يف السنة ) وأرى له ذلك واجبا  علي

 فتاوى العلماءالصحابة واآلثار عن من اْلحاديث النبوية و ًا سرمر وجوب مناصحة ولي اْل

 : أوًَّل اْلحاديث

  "الكامل"(، وابن عدي يف  911السنة )"(، وابن أبي عاصم يف  14909رقم )  "المسند"أخرج أحمد يف  

(4/393( والحاكم  يف  3/290(،  والطرباين  يف  17/367)  "الكبير"(،  الهيثمي  وقال  :  "المجمع"(، 

َعْن ُشَرْيِح ْبِن ُعبَْيٍد َقاَل: َقاَل  :  (  1098)  "ظالل الجنة"اْللباين يف  رجاله ثقات وإسناده متصل. وصححه  

 َصلَّى اهَّلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:
ِ
َمْن َأَراَد َأْن َينَْصَح لِِذي  "  ِعَياُض ْبُن َغنٍْم لِِهَشاِم ْبِن َحكِيٍم َأَلْم َتْسَمْع بَِقْوِل َرُسوُل اهَّلل

ِذي َعَلْيهِ ُسْلَطاٍن َفال ُيْبِدِه َعال ْن َيْأُخُذ بَِيِدِه َفَيْخُلوا بِِه َفإِْن َقبَِل مِنُْه َفَذاَك َوإَِّل َكاَن َقْد َأدَّى الَّ
 ."نَِيًة َوَلكِ

 اآلثار عن الصحابة الكرام رضي اهَّلل عنهم : 

ُمُه إَِّلَّ َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َقاَل قِيَل َلُه َأََّل َتْدُخُل َعَلى ُعْثَماَن َفتُ أخرج مسلم    -1 َمُه َفَقاَل َأَتَرْوَن َأنِّي ََّل ُأَكلِّ َكلِّ

ْمُتُه فِيَما َبْينِي َوَبْينَُه َما ُدوَن َأْن َأْفَتتَِح َأْمًرا ََّل ُأِحبُّ َأْن َأُكونَ   َلَقْد َكلَّ
ِ
َل َمْن َفَتَحهُ ُأْسِمُعُكْم َواهَّلل  . "  َأوَّ

ْبِن َعبَّاٍس    38462) رقم :    "مصنفه  "أخرج ابُن أبي شيبة يف    -2
ِ
(: َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر ، َقاَل : َقاَل َرُجل  َّل

َفاعِ  ُبدَّ  ََّل  ُكنَْت  َفإِْن   ، اإِلَماَم  ُتَؤنَِّب  َفالَ  َيْقُتَلك  َأْن  إِْن ِخْفت   : َقاَل   ، بِاْلَمْعُروِف  َأمِيِري  آُمُر  َبيْ :  َفِفيَما  نََك الً 

 َوَبْينَُه . 

َبَرانِيُّ َوِرَجاُل َأْحَمَد ثَِقا  "الفوائد  ومنبع  الزوائد  مجمع  "أخرج الهيثمي يف    -3
ت   ، وقال : َرَواُه َأْحَمُد َوالطَّ

 ْبَن َأبِي َأْوَفى    :
ِ
ُت َعَلْيِه َفَقاَل:  َفَسلَّمْ   -َوُهَو َمْحُجوُب اْلَبَصِر    -عن َسِعيِد ْبِن ُجْمَهاَن َقاَل: »َلِقيُت َعْبَد اهَّلل

َلعَ  َقاَل:  اْْلََزاِرَقُة.  َقَتَلْتُه  ُقْلُت:  َوالُِدَك؟  َفَعَل  َما  َقاَل:  ُجْمَهاَن  ْبُن  َسِعيُد  َأَنا  ُقْلُت:  َأْنَت؟  اْْلََزاِرَقَة، َمْن  اهَّلُل  َن 



  
ِ
اهَّلل َرُسوُل  َثنَا  اْْلَزَ   -ملسو هيلع هللا ىلص    -َحدَّ ُقْلُت:  َقاَل:  النَّاِر،  كِاَلُب  َبِل  َأنَُّهْم  َقاَل:  ُكلَُّها؟  اْلَخَواِرُج  َأِم  َوْحَدُهْم  اِرَقُة 

َفتَ  َوَيْفَعُل بِِهْم؟ َقاَل:  َوَيْفَعُل بِِهْم  َيْظلُِم النَّاَس  ْلَطاَن  َفإِنَّ السُّ ُقْلُت:  َها. َقاَل:  ُكلُّ َفَغَمَزَها اْلَخَواِرُج  نَاَوَل َيِدي 

َيا َوَيَحَك  َقاَل:  ُثمَّ  َشِديَدًة،  اْْلَْعَظِم    َغْمَزًة  َواِد  بِالسَّ َعَلْيَك  ُجْمَهاَن  َتْيِن    -اْبَن  َيْسَمُع    -َمرَّ ْلَطاُن  السُّ َكاَن  إِْن 

 مِنُْه«.  مِنَْك َفاْئتِِه فِي َبْيتِِه َفَأْخبِْرُه بَِما َتْعَلُم، َفإِْن َقبَِل مِنَْك َوإَِّلَّ َفَدْعُه َفإِنََّك َلْسَت بَِأْعَلمَ 

 :  فتاوى العلماء على مرِّ العصور والقرون 

 من علماء القرن الرابع والخامس:  هـ( 416 *ابن النحاس )

كتابه  $    قال الهالكين"يف  أفعال  السالكين من  الجاهلين وتحذير  أعمال  الغافلين عن  ويختار :  "تنبيه 

كّلمه سّرًا، ونصحه خفية؛  الكالم مع السلطان يف الخلوة على الكالم معه على رؤوس اْلشهاد، بل يوّد لو

 . من غير ثالث لهما  

 : من علماء القرن الثاين عشر والثالث عشر هـ(1250) *اإلمام الشوكاين

على  :$  قال   عليه  الشناعة  يظهر  وَّل  يناصحه  أن  المسائل  بعض  يف  اإلمام  غلط  له  ظهر  لمن  ينبغي 

ويبذل له النصيحة وَّل يذل سلطان اهَّلل رؤوس اْلشهاد بل كما ورد يف الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به  

وقد قدمنا يف أول كتاب السير هذا أنه َّل يجوز الخروج على اْلئمة وإن بغوا يف الظلم أي مبلغ ما أقاموا  

 . الصالة ولم يظهر منهم الكفر البواح واْلحاديث الواردة يف هذا المعنى متواترة

 هـ ( من علماء القرن الرابع عشر :1376لعالمة عبدالرحمن السعدي ) *ا 

 وأما النصيحة ْلئمة المسلمين، وهم وَّلهتم من السلطان   : "الرياض الناضرة  "يف $  قال

 اْلعظم إلى اْلمير، إلى القاضي إلى جميع من لهم وَّلية صغيرة أو كبيرة، فهؤَّلء لما كانت مهماهتم  

من غيرهم، وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماهتم، وذلك باعتقاد إمامتهم  وواجباهتم أعظم  

واَّلعرتاف بوَّليتهم، ووجوب طاعتهم بالمعروف، وعدم الخروج عليهم، وحث الرعية على طاعتهم،  

 ولزوم أمرهم الذي َّل يخالف أمر اهَّلل ورسله، وبذل ما يستطيع اإلنسان من نصيحتهم، وتوضيح ما خفي



فإن  عليهم   والتوفيق،  بالصالح  لهم  والدعاء  حاله،  بحسب  أحد  كل  رعايتهم،  يف  إليه  يحتاجون  مما 

وضررًا  شرًا  ذلك  يف  فإن  مثالبهم،  وإشاعة  فيهم  والقدح  سبهم  واجتناب  لرعيتهم،  صالح  صالحهم 

 َّل وفسادًا كبيرًا فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم ما َّل يحل أن ينبههم سراً 

و أحد،  كل  مطلوب يف حق  هذا  فإن  المقصود،  هبا  ويحصل  بالمقام  تليق  وعبارة  بلطف  باْلخص علنًا 

 .  عل هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك عالمة الصدق واإلخالصوَّلة اْلمور، فإن تنبيههم 

 من علماء القرن الرابع عشر والخامس عشر : هـ(1419عبدالعزيز بن باز ) سماحة شيخنا اإلمام •

هل من منهج السلف نقد الوَّلة من فوق :   (  8/211)    "مجموع فتاوى ومقاَّلت متنوعة    "$  سئل  

  وما منهج السلف يف نصح الوَّلة ؟ المنابر؟، 

:فأجا الوَّلة ب  بعيوب  التشهير  َلف  السَّ منهج  من  إلى  ليس  ُيفضي  َذلَِك  ْلن  المنابر  َعَلى  َذلَِك  وذكر 

الَِّذي يضر وَّل ينفع،الفوضى وعدم السمع والطاعة فِي   ولكن الطريقة  المعروف وُيفضي إلى الخوض 

َلف النصيحة والكتابة إليه أو اَّلتصال بالعلماء الذين يتصلوَن به  فيما بينهم وبين السلطان  المتبعة ِعنْد السَّ

فُينكر الزنا، وُينكر الخمر، وينحتَّى يوجه إلى الخير كر الربا  ؛ وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل 

من دون ذكر من فعله ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فالًنا يفعلها َّل حاكم وَّل 

الفتنة يف عهد الناس عثمان  غير حاكم. ولما وقعت  قال بعض  اهَّلل   رضي اهَّلل عنه:  زيد رضي  بن  ْلسامة 

أُ  عثمان  عنه: أَّل تكلم إَِّلَّ  أكلمه،  ترون أين َّل  إِنكم  فقال:  أن ؟  بيني وبينه دون  فيما  أكلمه  إيِن  ْسِمُعكم؟ 

رضي   عثمان  الجهال باب الشر يف زمان  الخوارج أفتتح أمًرا َّل أحب أن أكون أول من افتتحه. ولما فتح

على وأنكروا  عنه  إِلى  عثمان  اهَّلل  آثاره  يف  الناس  يزال  َّل  الذي  والفساد  والقتال  الفتنة  عظمت  َعَلنًا 

بينحتى حصلت   اليوم، وُقتَِل  ومعاوية علي الفتنة  وُقتِل  وعلي  عثمان  ،  بأسباب ذلك،  رضي اهَّلل عنهما 

الكثيرون من  العيوب علنًا، حتى أبغض  العلني، وِذْكِر  اإِلنكار  جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب 

يه وسلم قال: ، أن رسول اهَّلل صلى اهَّلل عل عياض بن ُغنْم اْلشعري وقد روى الناس َولِيَّ أمرهم وقتلوه،



وأما النصيحة ْلئمة المسلمين، وهم وَّلهتم من  فال ُيْبدِه عالنية، ولكن   )من أراد أن ينصح لذي سلطان 

كانت   لما  فهؤَّلء  كبيرة،  أو  لهم وَّلية صغيرة  من  إلى جميع  القاضي  إلى  اْلمير،  إلى  اْلعظم  السلطان 

مراتبهم ومقاماهتم، وذلك باعتقاد   مهماهتم وواجباهتم أعظم من غيرهم، وجب لهم من النصيحة بحسب

الرعية على   الخروج عليهم، وحث  بالمعروف، وعدم  بوَّليتهم، ووجوب طاعتهم  إمامتهم واَّلعرتاف 

طاعتهم، ولزوم أمرهم الذي َّل يخالف أمر اهَّلل ورسله، وبذل ما يستطيع اإلنسان من نصيحتهم، وتوضيح  

أ ما خفي إليه يف رعايتهم، كل  حد بحسب حاله، والدعاء لهم بالصالح والتوفيق،  عليهم مما يحتاجون 

فيهم وإشاعة مثالبهم، فإن يف ذلك شرًا وضررًا  فإن صالحهم صالح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح 

وفسادًا كبيرًا فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم ما َّل يحل أن ينبههم سرًا َّل 

بالمق تليق  وعبارة  بلطف  وباْلخص علنًا  أحد،  كل  مطلوب يف حق  هذا  فإن  المقصود،  هبا  ويحصل  ام 

 وَّلة اْلمور، فإن  

  .تنبيههم عل هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك عالمة الصدق واإلخالص

بن    العالمة  الشيخ  فضيلة  قال العثيمين  محمد  الرابع عشر والخامس عشر  $  صالح  القرن  من علماء 

خالق ، يف شرح حديث  لجامع ، باب الرتغيب يف مكارم اْلالمرام ، كتاب ا)شرح بلوغ    "هـ( يف  1421)

, :  " )الدين النصيحة( ولكن على وجه  رابعًا : إبداُء خطأهم فيما خالفوا فيه الشرع , بمعنى أن َّل نسكت 

ك بيده , , ولهذا أمر النبي عليه الصالة والسالم إذا رأى اإلنسان من اْلمير شيئًا أن يمس واإلخفاء  الحكمة

, بيده  تمسك  أن  النصيحة  وبينه ذكر  بينك  فيما  تكلمه  هذا   وأن  , ْلن  معايبه  وتنشر  الناس  يف  تقوم  أن  َّل 

السكوت عن الباطل َّل شك أنه خطأ , لكن الكالم يف الباطل الذي يؤدي إلى ما هو   يحصل به فتنة عظيمة

من دين اهَّلل عز وجل هو أن يأخذ اإلنسان  فالطريق السليم الذي هو النصيحة وهو   أشد هذا خطأ أيضًا ,

, يكاتبه سراً  بيده  أو   , سّرًا  اإلنسان   ويكلمه   , قنوات  فهناك  المطلوب وإَّل  فهذا  إياه  يوصله  أن  أمكن  فإن   ,

 .  البصير يعرف كيف يوصل هذه النصيحة إلى اْلمير بالطريق المعروف



العالمةشيخ عمره   نا  يف  اهَّلل  أطال  الفوزان  فوزان  بن  عشر   صالح  الرابع  القرن  علماء  من  طاعته  على 

  : والخامس عشر

اهَّلل  ئلس اهَّلل. :حفظه  وفقه  الفوزان  فوزان  بن  صالح  الشيخ  وبركاته    معالي  اهَّلل  ورحمة  عليكم  السالم 

.نرجو من معاليكم توجيه كلمة حول الطريقة الشرعية يف مناصحة ولي اْلمر وخاصة يف هذا الزمن الذي 

بي مع  الفتن  فيه  الكتاب  كثرت  من  الشرعية  باْلدلة  ذلك  وبيان  المناصحة  كيفية  يف  الشرعي  المنهج  ان 

اهَّلل  وفقكم  اْلمر.  لولي  العلنية  المناصحة  يف  مرتتبة  مفاسد  هناك  وهل  الصالح،  السلف  وفهم  والسنة 

 لمكم ونفع به اإلسالم والمسلمين.وبارك يف ع

 وعليكم السالم ورحمة اهَّلل وبركاته وبعد: نصيحة ولي أمر المسلمين واجبة لقوله صلى   اب:فأج

عليه وسلم:   النصيحة"هَّلل  قال:  "الدين  اهَّلل  يا رسول  لمن  قلنا  ولكتابه و"،  المسلمين  هَّلل  لرسوله وْلئمة 

لولي اْلمر  من كان عنده نصيحة  "، بدليل حديث:  ولكنها تكون سًرا بين الناصح وولي اْلمر ،"وعامتهم

وكان   ، أو كما ورد عنه صلى اهَّلل عليه وسلم،"فليأخذ بيده ولينصحه سرا، فإن قبل وإَّل فقد أدى ما عليه

أسامة بن زيد ينصح عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي اهَّلل عنه سًرا وَّل يظهر ذلك للناس هذا هو السنة  

الصحف أو يف اْلشرطة أو يف وسائل اإلعالم أو   يف نصيحة ولي اْلمر، أما اإلنكار عليه بالمظاهرات أو يف

على  وتحريض  وشرور  وفتن  مفاسد  إلى  يفضي  وهو  السنة  ذلك خالف  فكل  والمنشورات  الكتب  يف 

الخروج على ولي اْلمر ويفرق بين الراعي والرعية ويحدث البغضاء بين ولي اْلمر والرعية وليس ذلك 

اعة ولي اْلمر فهو أمر منكر وليس من النصيحة يف من هدي اإلسالم الذي يحث على جمع الكلمة وط

اهَّلل على نبينا محمد وآله   وإنما هو من الفضيحة حتى يف حق أفراد الناس فكيف بولي اْلمر وصلى شيء

 وصحبه

 هـ 1432/  11/  6بار العلماء : كتبه:صالح بن فوزان الفوزان .عضو هيئة ك

 



 فضيلة شيخنا عبدالعزيز بن عبداهَّلل الراجحي: 

اهَّلل:  سئل   أحفظه  اهَّلل  إلى  الدعوة  نشر  وسائل  من  أن  يرى  لمن  توجيهكم  هو  ما  الشيخ،  تذكر فضيلة  ن 

 أولياء اْلمور بين الناس؟

هذا ليس من الدعوة إلى اهَّلل، الدعوة إلى اهَّلل أن تدعو إلى الخير، تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى   اب:فأج

تحذر حرم،  ما  ترك  إلى  تدعو  اهَّلل،  أوجب  ما  الفساد    أداء  من  تحذر  وأهله،  الشر  من  تحذر  الشرك  من 

والمفسدين، ولكن التشهير بوَّلة اْلمور وتنفير الناس عنهم ونشر عيوهبم هذا ليس من الدعوة إلى اهَّلل، 

فيه فساد؛ ْلن هذا من أسباب الخروج عليهم، ومن أسباب اَّلختالف والفرقة ومن أسباب تدخل  هذا 

ج والمعتزلة هم الذين يدعون إلى الخروج على وَّلة اْلمور بالمعاصي.  اْلعداء، هذا على طريقة الخوار

فيها  يطاع  فال  المعاصي  أما  المباحة،  اْلمور  ويف  اهَّلل  طاعة  يف  لهم  والطاعة  السمع  يجب  اْلمور  ووَّلة 

أحد، ولكن َّل تنشر عيوهبم، والنصيحة مبذولة من قبل العلماء ومن قبل أهل الحل والعقد، ولكن نشر 

الشر العيوب   أهل  ومن  السفهاء  من  جاءت  ولما  والجماعة،  السنة  أهل  طريقة  من  ليس  هذا  والمثالب 

والفساد يف زمن أمير المؤمنين عثمان نشروا عيوبه بين الناس وتلقف ذلك السفهاء، جاء السفهاء من كل  

ر خليفة  وهو  عثمان  المؤمنين  أمير  بقصر  أحاطوا  حتى  البصرة  ومن  الكوفة  ومن  مصر  من  اشد  مكان: 

جه النبي   ابنتيه، فقتلوه وهو خليفة راشد، وهو   -صلى اهَّلل عليه وسلم-مشهود له بالجنة، ذو النورين، زوَّ

دعوة  هذه  والمثالب  العيوب  نشر  أيضا  ثم  والمثالب.  العيوب  نشر  بسبب  باهَّلل،  والعياذ  القرآن،  يقرأ 

ا وإراقة  الفساد  انتشار  يف  سبب  والخروج  اْلمور،  أولياء  على  وتدخل للخروج  الناس  وانقسام  لدماء 

الناس يف معيشتهم ويف زراعتهم ويف تجارهتم   الفتن واختالل اْلمن واختالف أحوال  اْلعداء وحصول 

ويف صناعتهم ويف دراستهم وتعليمهم، وتحصل فتن تقضي على اْلخضر واليابس َّل أول لها وَّل آخر، 

أما المعاصي    ولكن الطريقة السليمة هي السمع والطاعة لوَّلة اْلمور يف المباحة.  طاعة اهَّلل ويف اْلمور 

فال يطاع فيها أحد لكن َّل يخرج على وَّلة اْلمور، فال طاعة ْلحد يف المعاصي، إذا أمر اْلمير أو المدير 



لكن َّل  والدك،  كان  ولو  تطعه  بمعصية َّل  والدك  أمرك  إذا  يطاع:  فال  بالمعصية  اْلمر  أو ولي  الوزير  أو 

غير المعصية، تطيع وَّلة اْلمور يف غير المعصية. الزوجة إن أمرها زوجها بمعصية تتمرد عليه، تطيعه يف  

أمره سيده بمعصية َّل  إذا  يباع ويشرتى  العبد الذي  َّل تطعه لكن َّل تتمرد عليه، تطيعه يف غير المعصية، 

المناصحة   يطعه، لكن َّل يتمرد عليه، فالمعاصي َّل يطاع فيها أحد، لكن َّل تنشر المعايب والمثالب، لكن

يليق هبم تكون، بما  أما   تكون سرية وخطاب وَّلة اْلمور  العلماء،  قبل  والعقد ومن  الحل  أهل  قبل  من 

 . وليس من الدعوة إلى اهَّلليس من طريقة أهل السنة والجماعة، نشر العيوب والمثالب أمام الناس فهذا ل

اهَّلل   رسول  أحاديث  هي  العلماء    ،  ها  أقوال  هي  وها   ، عنهم  اهَّلل  رضي  الكرام  أصحابه  أقوال  هي  وها 

اْلثبات الذي شهد لهم القاصي والداين بالعلم والرسوخ فيه ، كلها على أنَّ النصيحة لولي اْلمر َّل تكون  

ا . فماذا يقول الهواري وجماعُته ؟!  إَّل سرًّ

وَّل إخالهم يقولون بذلك    -مٍر شرعي ، له يف أعناقهم بيعة  إْن كانوا يبايعون وليَّ أمرنا ويعتقدون أنه وليُّ أ 

له زعيمهم برهامي  كم يف $  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  فال يجوز نصُح الوَّلة على المأل .وكما    -ا أصَّ

ا َقْول  َعَليْ ( :  330،  329/ 13)   "مجموع الفتاوى " ق  َعْن َمْعُصوٍم َوإِمَّ ا َنْقل  ُمَصدَّ ، اْلِعْلُم إمَّ   ِه َدلِيل  َمْعُلوم 

ا َمْوُقوف  ََّل ُيْعَلُم َأنَُّه َبْهَرج  َوََّل َمنُْقود  . ا ُمَزيَّف  َمْرُدود  َوإِمَّ  َوَما ِسَوى َهَذا َفإِمَّ

َْنُفِسِهْم،  اْلَقْومُ   بِهِ   َرِضَي   َما  لِنَْفِسَك   َفاْرَض   :   $  العزيز  عبد   بن  عمر   قول  تأمل  السلفية   تدعي  فيامن
ِ
  ْل

وا،  َنافِذٍ   َوبَِبَصرٍ   َوَقُفوا،  ِعْلمٍ   َعَلى  َفإِنَُّهمْ    َأْوَلى،  فِيهِ   َكاُنوا  َما  َوبَِفْضلِ   َأْقَوى،  َكاُنوا  اْْلُُمورِ   َكْشِف   َعَلى  َوُهمْ   َكفُّ

 َغْيرَ   اتََّبعَ   َمنِ   إَِّلَّ   َأْحَدَثهُ   َما  َبْعَدُهمْ   َحَدَث   إِنََّما  ُقْلُتمْ   َوَلئِنْ   إَِلْيهِ   َسَبْقُتُموُهمْ   َلَقدْ   َعَلْيهِ   َأْنُتمْ   َما  اْلُهَدى  َكانَ   َفإِنْ 

ابُِقوَن،  ُهمُ   َفإِنَُّهمْ   َعنُْهْم،  بِنَْفِسهِ   َوَرِغَب   َسبِيلِِهمْ   َفَما  َيْشِفي،  َما  مِنْهُ   َوَوَصُفوا  َيْكِفي،  بَِما  فِيهِ   َتَكلَُّموا  َفَقدْ   السَّ

رَ  َوَقدْ  َمْحَسٍر، مِنْ  َفْوَقُهمْ  َوَما َمْقَصٍر، مِنْ  ُدوَنُهمْ    ُدوَنُهمْ  َقْوم   َقصَّ

 ُمْسَتِقيٍم.  ُهًدى َلَعَلى َذلَِك  َبْينَ  َوإِنَُّهمْ  َفَغَلْوا، َأْقَوام   َعنُْهمْ  َوَطَمَح  َفَجَفْوا،

 ؟! سلف فيهم لك فهل



نَّةِ   َعَلى َنْفَسَك  بِرْ اْص " اهَّلل: رحمه اْلوزاعي وقال   َوُكْف  َقاُلوا فِيَما َوُقْل  اْلَقْومُ  َوَقَف  َحْيُث  َوقِْف  السُّ

ا وا َعمَّ الِِح  َسَلِفَك  َسبِيَل  َواْسُلْك  َكفُّ  .  َيَسَعُهمْ  َما َيَسَعَك  َفإِنَّهُ  الصَّ

 هل سيسعك ما وسعهم ؟!

 ألم يكن شعاركم يومًا :

 وكل شر يف ابتداع من خلف          وكل خير يف اتباع من سلف       

أتباعَ حذِّ وأُ   فإن   فهمهم  وحَسب   أنفسهم  تلقاء  من  قواعد  لهم  ويؤسسون   أقوَّلً   لهم  ينشئون   قومًاهم  ر 

  عن  والعامة  للخاصة  وصرف  سوء  ودعاة  متعالمون   فإهنم  ظاهراً   والسنة  العلم  إلى  انتسبوا  وإن   أولئك

 مسلك   على  ودعوهتا   اْلمة  نصح  يف  والسير  الفضل  يف  سابقةوال  القدر  بجاللة  عرفوا  الذين  العصر  علماء

 .قبلهم اْلئمة

 

 


