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حمم ٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي،  اعلى نبيِ ن وابركَ  مَ وسل   ى للاُ وصل  احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، القارئ: 

يف  ةِ يف "الطُّرِق احلكمي   -رمَحُه للُا تعاىل-قاَل ابُن القيِ ِم  .ملسلمنيَ والدينا وانا و لنا ولشيخِ  اغفر   هم  الل  
 ":ةِ رعي  الش   ياسةِ الس ِ 

َم َثِل فَ  ِل، َواْل  ِق َوال َعد  ِل الصِ د  َتِعنَي يف ِوََليَِتِه ِبَِه  ٍر َأن  َيس  َم َثِل، َوِإن  َكاَوِِلََذا َيَُِب َعَلى ُكلِ  َوِلِ  َأم  َن ِفيِه اْل 
َ يُ َؤيِ ُد َهَذا َكِذٌب َوُفُجوٌر، فَ  يَن اِبلر ُجِل إن  اَّلل   .اٍم ََل َخََلَق َِلُم  ِبَِق  وَ وَ ، ال َفاِجرِ الدِ 

َمن  قَ ل َد رَُجَلا َعَلى ِعَصابٍَة، َوُهَو َيَُِد يف تِل َك ال ِعَصابَِة َمن  ُهَو َأر َضى َّلِلِ  : "-َرِضَي اَّلل ُ َعن هُ -قَاَل ُعَمُر 
َ َوَرُسو  ِمِننيَ ِمن ُه، فَ َقد  َخاَن اَّلل   ".َلُه َومَجَاَعَة ال ُمؤ 

َي ِن، َوَدف ُع َشرِ  الش ر ي   ْي  ِن، َوَقد  َكاَن َوال َغاِلُب: َأن ُه ََل يُوَجُد ال َكاِمُل يف َذِلَك، فَ َيِجُب ََتَرِ ي َخْي ِ اْلَ 
ُهم  -الص َحابَُة  َرُحوَن اِبن ِتَصاِر الرُّوِم َوالن َصاَرى َعَلى ال َمُجوِس ُعب اِد الن   -َرِضَي اَّلل ُ َعن   اِر؛ ِْلَن  يَ ف 

يُق الن َصاَرى َأق  َرُب إلَي ِهم  ِمن  ُأولَِئكَ  َر، َوُهَو  -َعَلي ِه الس ََلمُ -، وََكاَن يُوُسُف الصِ دِ  َن ِمص  ََنئِباا ِلِفر َعو 
ميَاِن ِبَ  ِل َما َقَدَر َعَلي ِه، َوَدَعا إىَل اْل ِ ْي ِ َوال َعد  رُِكوَن، َوفَ َعَل ِمن  اْلَ  ُمُه ُمش  م َكاِن.َوقَ و   َسِب اْل ِ

 :َفص لٌ 
َلق ى ِمن  اْل َ  َتِفيُدُه ال ُمتَ َولِ  اِبل ِوََليَِة: يَ ت َ ل َفاِظ إَذا ُعِرَف َهَذا فَ ُعُموُم ال ِوََلََيِت َوُخُصوُصَها، َوَما َيس 

َواِل َوال ُعر ِف، َولَي َس ِلَذِلَك َحدٌّ يف الش ر ِع، فَ َقد  َيد   َح  َز ِمَنِة يف بَ ع ضِ -يَِة ال َقَضاِء ُخُل يف ِوََل َواْل   اْل 
َم ِكَنةِ  َبُة، َوِوََليَُة ال َمالِ  -َواْل  س  ِس، وََكَذِلَك احلِ  َر ِب يف زََماٍن َوَمَكاٍن آَخَر، َواِبل َعك  ُخُل يف ِوََليَِة احل  ، َما َيد 

ِل ِوََلََيٌت ِديِني ٌة، وَ  َص  يُع َهِذِه ال ِوََلََيِت يف اْل  َمَناِصُب َشر ِعي ٌة، َفَمن  َعَدَل يف ِوََلَيٍة ِمن  َهِذِه َومجَِ
َب  َراِر ال   م َكاِن، فَ ُهَو ِمن  اْل  ٍل، َوَأطَاَع اَّلل َ َوَرُسوَلُه ِبََسِب اْل ِ َعاِدِلنَي، َوَمن  ال ِوََلََيِت، َوَساَسَها ِبِعل ٍم َوَعد 

ٍل َوظُل ٍم، فَ ُهَو ِمن  ال َوِإن  ال ُفج اَر َلِفي *  }ِإن  اْلَب  َراَر َلِفي نَِعيمٍ ظ اِلِمنَي ال ُمع َتِديَن، َو َحَكَم ِفيَها ِبَه 
  [13-12:]اَلنفطارَجِحيٍم{ 

رِي ِة َوَما َجاَوَرَها: ََت َتصُّ بِِ  َز ِمَنِة، يف ال ِبََلِد الش اِمي ِة َوال ِمص  َر ِب يف َهِذِه اْل  ُُدوِد: ِمن  َفِوََليَُة احل  قَاَمِة احل 
ُم يف َدَعاَوى الت َُّهِم ال ِِت لَي َس فِ  ُك  ُخُل ِفيَها احل  َل ِد، َوَيد  َراٌر، َكَما ال َقت ِل، َوال َقط ِع، َواْل  يَها ُشُهوٌد َوََل إق  

َعاَوى ال ِِت تَ َتَضم ُن إث  َباَت احل ُ  َم ََت َتصُّ ِوََليَُة ال َقَضاِء ِبَا ِفيِه ِكَتاٌب َوُشُهوٌد َوِإق  َراٌر، ِمن  الد  ُك  ُقوِق َواحل 
َواِل ا َم  َب َضاِع َواْل  ل ِِت لَي َس َِلَا َوِلٌّ ُمَعني ٌ، َوالن َظِر يف َحاِل نُظ اِر ال ُوُقوِف، بِِيَصاِِلَا إىَل َأر اَبِِبَا، َوالن َظِر يف اْل 

ِصَياِء ال يَ َتاَمى، َوَغْي ِ َذِلَك.  َوَأو 
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َرى َويف ِبََلدٍ  َا ُهَو ُمنَ فِ ٌذ لِ  -َكِبََلِد ال َغر بِ   - ُأخ  ٍء، إَّن  ٌم يف َشي  َر ِب َمَع ال َقاِضي ُحك  َما َيَ ُمُر لَي َس ِلَواِل احل 
 ِبِه ُمتَ َولِ  ال َقَضاِء.

ُي َعن  ال ُمن َكِر ِفيَما لَي َس ِمن  َخَصائِ  َم ُر اِبل َمع ُروِف َوالن  ه  َبِة: َفَخاص تُ َها اْل  س  ِص ال ُوََلِة َوَأم ا ِوََليَُة احلِ 
س   يَواِن َوََن ِوِهم ، فَ َعَلى ُمتَ َولِ  احلِ  ِل الدِ  ِس يف َمَواِقيِتَها، َوال ُقَضاِة، َوَأه  َم  َبِة َأن  َيَ ُمَر ال َعام َة اِبلص َلَواِت اْل 

َِئم َة َوال   ِِه، َويَ تَ َعاَهُد اْل  َب ِس، َوَأم ا ال َقت ُل: فَِإىَل َغْي  ُمَؤذِ ِننَي، َفَمن  فَ ر َط َويُ َعاِقَب َمن  َلَ  ُيَصلِ  اِبلض ر ِب َواحل 
ُهم  ِفيَما َيَُِب َعلَ  تَ َعاَن ِفيَما يَ ع َجُز َعن ُه ِبَواِل ِمن   ُروِع َأل َزَمُه ِبِه، َواس  ُم ِة َوَخَرَج َعن  ال َمش  ي ِه ِمن  ُحُقوِق اْل 

َر ِب َوال َقاِضي.  احل 
ُُموِر بِِل َزاِم الر ِعي ِة بِِقَاَمِة الص   ءٍ َواع ِتَناُء ُوََلِة اْل    ََلِة َأَهمُّ ِمن  ُكلِ  َشي 

ه من ن دونَ األعلى أو مَ  األمر   هم من ويل   ون أوامرَ ذين يتلق  ني ال  والعسكري    مثل الشَُّرط   وايل احلرب  الشيخ: 
 .هم وايل احلسبة   ، هؤالء  ابملعروف   األمر   هيئة   هو اهليئة   ه، ووايل احلرب  اب  نو  
 

ُُموِر بِِل َزاِم الر ِعي  القارئ:  يِن، َوَأَساُسُه َواع ِتَناُء ُوََلِة اْل  َا ِعَماُد الدِ  ٍء، فَِإَّن  ِة بِِقَاَمِة الص ََلِة َأَهمُّ ِمن  ُكلِ  َشي 
َط اِب َوقَاِعَدتُُه، وَ  اِلِه: " -َرِضَي اَّلل ُ َعن هُ -َكاَن ُعَمُر ب ُن اْل  ُتُب إىَل ُعم   إن  َأَهم  َأم رُِكم  ِعن ِدي الص ََلُة،َيك 

َعَها َكاَن  َها َحِفَظ ِديَنُه، َوَمن  َضي   َبِة ِلَما ِسَواَها َأَشدُّ إَضاَعةا َفَمن  َحِفَظَها َوَحاَفَظ َعَلي   س  ". َوَيَ ُمُر َواِل احلِ 
َع َماِل، َويَ ن    َواِل َواْل  َق   ِح يف اْل  ِق، َوالنُّص  ََماَنِة َوالصِ د  ََماَعِة َوَأَداِء اْل  ُُمَعِة َواْل  َِيانَِة، َوَتط ِفيِف اِبْل  َهى َعن  اْل 

َواَل ال َمَكايِيِل َوال َمَوازِي َياِل َوال ِميَزاِن، َوال ِغشِ  يف الصِ َناَعاِت َوال ِبَياَعاِت، َويَ تَ َفق ُد َأح  َواِل ال ِمك  ِن، َوَأح 
ََلِت، فَ يَ  َط ِعَمَة َوال َمََلِبَس َواْل  نَ ُعوَن اْل  ط ََلِق، الصُّن اِع ال ِذيَن َيص  نَ ُعُهم  ِمن  ِصَناَعِة ال ُمَحر ِم َعَلى اْل ِ م 

َرِيِر لِلر َِجاِل، َومَي َنُع ِمن  اَتِ َ  ِكَراتِ َكآََلِت ال َمََلِهي، َوثَِياِب احل    اِذ َأن  َواِع ال ُمس 
 ابملوازين وتطفيف   ل  صفينكروّنا، ما يت   ا منكرات  ، ألّن  لوايل احلسبة   ها اتبعة  كلُّ   يعين هذه األمور  الشيخ: 

 ت املسائل  ، صارَ ت  عَ و ز    ات  الحي  ، هذه الص  ت  عَ و ز    جارات، ولكن هذه األمور  يف الت    والغش    واملكيال   امليزان  
 عة.، موز  ذلك اآلنَ  ة وما أشبهَ جارة والبلدي  ابألموال هذه تبع وزارة الت    قة  املتعل   

 
ِد الن اِس َوتَ غ ِيْيَِها، َومَي َنُع َومَي َنُع َصاِحَب  القارئ:  ُكلِ  ِصَناَعٍة ِمن  ال ِغشِ  يف ِصَناَعِتِه، َومَي َنُع ِمن  إف َساِد نَ ق 

 ن  َجع ِل الن ُُّقوِد َمت َجراامِ 
 يف احلاشية: "متجرًا" ساقطة  من نسخٍة، ويف نسخٍة حملُّها بياض  مقدار  كلمةٍ  -اي شيخ-يقول  
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ُ، َبل  ال َواجِ فَِإن ُه  َلُمُه إَل  اَّلل  ِخُل َعَلى الن اِس ِمن  ال َفَساِد َما ََل يَ ع  وَس ؤُ ُب: َأن  َتُكوَن الن ُُّقوُد رُ ِبَذِلَك ُيد 
ِتََل  ا ُمِنَع ِمن  اَِلخ  دا َواٍل، يَ ت ِجُر ِِبَا، َوََل يَ ت ِجُر ِفيَها، َوِإَذا َحر َم السُّل طَاُن ِسك ةا َأو  نَ ق  ِط ِبَا َأِذَن يف َأم 

 ال ُمَعاَمَلِة ِبِه.
ن َكاُر َعَلى َهُؤََلِء الز َغِلي ِة، َوَأر اَبِب ال ِغشِ  يف ال َمطَاِعِم َوا ل َمَشاِرِب َوال َمََلِبِس َوُمع َظُم ِوََليَِتِه َوقَاِعَدُُتَا: اْل ِ

ُم ةِ  ِسُدوَن َمَصاِلَح اْل  َِها، فَِإن  َهُؤََلِء يُ ف  ِمَل َوَغْي  ِِتَاُز ِمن ُه، فَ َعَلي ِه َأَل  يُ ه  ، َوالض َرُر ِِبِم  َعامٌّ ََل ميُ ِكُن اَِلح 
ثَاِلََ َأم رَ  َل ِِبِم  َأم  ُهم  ُعُقوبَ َتُه، فَِإن  ال َبِلي َة ِِبِم  َعِظيَمٌة، َوال َمَضر َة ِِبِم  َشاِمَلٌة َوََل ُهم ، َوَأن  يُ َنكِ  م ، َوََل يَ ر َفُع َعن  

ََها، ُيضَ  ََواِهَر، َوال ِعط َر َوالطِ يَب َوَغْي  اِهُئوَن ِبَزغ ِلِهم  ِسي َما َهُؤََلِء ال ِكيَماِويِ نَي ال ِذيَن يَ ُغشُّوَن الن ُُّقوَد َواْل 
ِدُر ال ِعَباُد َأن  ََي ُلُقوا كَ  ئاا فَ يَ ق  ، َوَاَّلل ُ تَ َعاىَل َلَ  ََي ُلق  َشي   ِفيَما َحَكى  -َخل ِقِه، قَاَل تَ َعاىَل َوِغشِ ِهم  َخل َق اَّللِ 

ُلُقوا َذر ةا، ): -ُت اَّللِ  َوَسََلُمُه َعَلي هِ َصَلَوا-َعن ُه َرُسولُُه  َوَمن  َأظ َلُم ِم ن  َذَهَب ََي ُلُق َخل قاا َكَخل ِقي، فَ ل َيخ 
ُلُقوا َشِعْيَةا   .(فَ ل َيخ 

ُنوَعاُت َذا َكاَنت  َوِلَِ  َغْي َ ََم ُلوَقٍة إَل  بِتَ َوسُِّط الن اِس، َوقَاَل  - َوال َمََلِبِس َوال َمَساِكنِ َكالط َباِئخِ -ال َمص 
ُحونِ  ال ُفل كِ  يف  ُذر ِي  تَ ُهم   مَحَل َنا َأَن   َِلُم   َوَآيَةٌ }تَ َعاىَل:  َنا( 41) ال َمش   {يَ ر َكُبونَ  َما ِمث ِلهِ  ِمن   َِلُم   َوَخَلق 

[ 96-95]الصافات: َواَّلل ُ َخَلَقُكم  َوَما تَ ع َمُلوَن{*  }َأتَ ع ُبُدوَن َما تَ ن ِحُتونَ َوقَاَل تَ َعاىَل:  [،42-41]يس:

ُدوٍر لَِبِِن آَدَم َأن   ُلوقَاُت ِمن  ال َمَعاِدِن َوالن  َباِت َوالد َوابِ  َغْي َ َمق  نَ ُعوَها، َلِكن  ُيَشبِ ُهوَن ِِبَا  وََكاَنت  ال َمخ  َيص 
َا َذَهٌب ُمَشب ٌه. َياِء، فَِإَّن  ، َوَهَذا َحِقيَقُة ال ِكيم   َعَلى َسِبيِل ال ِغشِ 

ُخُل يف ال ُمن َكَراِت: َما ََّنَى اَّلل ُ َعن ُه َوَرُسولُُه ِمن  ال ُعُقوِد ال ُمَحر َمِة، ِمث ُل ُعُقوِد الرِ اَب،  ، َصِريا َوَيد  ِتَياَلا ا َواح 
ِش. َوُهَو أَ  َلِة. َوال ُمََلَمَسِة َوال ُمَناَبَذِة، َوالن ج  َب َ ل َعِة َوُعُقوِد ال َمي ِسِر، َكبُ ُيوِع ال َغَرِر، وََكَحب ِل احل  ن  يَزِيَد يف السِ 

اب ِة الل ُبوِن، َوَساِئِر َأن  َواعِ  رَِيِة الد  َِيِل ال ُمَحر َمِة َعَلى  َمن  ََل يُرِيُد ِشَراَءَها، َوَتص  لِيِس، وََكَذِلَك َساِئُر احل  الت د 
ِل الر اَِب، َوِهَي َثََلثَُة َأق َساٍم:   َأك 

َِتَاَها ِمن ُه ِبََِقل  ِمن  ََثَِنهَ  ا. ِحيَلةا َأَحُدَها: َما َيُكوُن ِمن  َواِحٍد، َكَما إَذا اَبَعُه ِسل َعةا بَِنِسيَئٍة، ُثُ  اش  دا َعَلى ا نَ ق 
 الر اَِب.

عاا َأو  إجَ  : ِمث ُل َأن  ََي َمَع إىَل ال َقر ِض: بَ ي   ِ َها: َما َتُكوُن ثُ َنائِي ةا. َوِهَي َأن  َتُكوَن ِمن  اث  َنني  ارَةا َأو  ُمَساقَاةا َوِمن  
ََل يَِلُّ َسَلٌف َوبَ ي ٌع، َوََل )َأن ُه قَاَل:  -ل مَ َصل ى اَّلل ُ َعَلي ِه َوسَ -َوَقد  ثَ َبَت َعن  الن ِبِ  َأو  ُمَزاَرَعةا َوََن َو َذِلَك، 

، َوََل  َمن  قَاَل الِتِ  ِمِذيُّ: َحِديٌث َصِحيٌح، َويف ُسَنِن  (َما لَي َس ِعن َدك ع  تَبِ َشر طَاِن يف بَ ي ٍع، َوََل رِب ُح َما َلَ  ُيض 
ُ َعَلي ِه َوَسل مَ -َأِب َداُود َعن  الن ِبِ   َعٍة فَ َلُه َأو َكُسُهَما، َأو  الرِ ابَ )َأن ُه قَاَل:  -َصل ى اَّلل  ِ يف بَ ي   َعَتني   .(َمن  اَبَع بَ ي  
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َها: َما َتُكوُن ُثََلثِي ةا، َوِهَي َأن   ل َعَة ِمن  آِكِل الرِ اَب، ُثُ  يَِبيُعَها َوِمن   َِتِي السِ  نَ ُهَما حُمَلِ َلا ِللر اَِب، فَ َيش  ِخََل بَ ي    ُيد 
َتِعيُدَها ال ُمَحلِ ُل. َوَهِذِه ال   َها ِلُمع ِطي الر اَِب إىَل َأَجٍل، ُثُ  يُِعيُدَها إىَل َصاِحِبَها بِنَ ق ِص َدرَاِهَم َيس  ُمَعاَمََلُت: ِمن  

، َأو  ِبَغْي ِ الش ر  مَ  ، َأو  ا ُهَو َحَراٌم اِبَِلت َِفاِق، ِمث ُل ال ِِت يُ َباُع ِفيَها ال َمِبيُع قَ ب َل ال َقب ِض الش ر ِعيِ  ِط الش ر ِعيِ 
ي َن َعَلى ال ُمع ِسِر، فَِإن  ال ُمع ِسَر َيَُِب إن ظَارُُه، َوََل ََتُوُز الز ََِيَدةُ  ِلُب ِفيَها الد  َِها، يَ ق   َعَلي ِه ِبَُعاَمَلٍة َوََل َغْي 

ي نِ  ِضَي، َوِإم ا َأن  َتزِيَد يف الد  ي ِن، َوقَاَل لِل َمِديِن: إم ا َأن  تَ ق  َتَحل  ال ُمَراِب قَ ل َب الد  ِة: فَ ُهَو َوَمََت اس   َوال ُمد 
َتاَب، فَِإن  ََتَب َوِإَل  قُِتَل، وَ  ت َ َبِة إن َكاُر َكاِفٌر، َيَُِب َأن  ُيس  س  ئاا لِبَ ي ِت ال َماِل. فَ َعَلى َواِل احلِ  ُأِخَذ َمالُُه فَ ي  

ُي َعن ُه، َوُعُقوبَُة فَاِعِلِه، َوََل يَ تَ َوق ُف َذِلَك َعَلى َدع َوى َوُمد عاى َعَلي ِه، فَإِ  يِعِه، َوالن  ه  ن  َذِلَك ِمن  َذِلَك مجَِ
َها.ال ُمن َكَراِت ال ِِت َيَُِب َعَلى وَ  ُي َعن   ِر إن َكارَُها، َوالن  ه  َم   ِلِ  اْل 

 َفص لٌ 
 .كَ حسب  الشيخ: 

يف  ة  داخلي   ، سياسة  ها سياسة  ، هذه كلُّ ياسة  له ابلس    ال عالقةَ  ين  : الد   ذي يقول  ال   قول   وهذا يبني    بطالنَ 
م هم يف جتاراهتم وعقود   املنكر  هم ابملعروف وّنيهم عن ة، أمر  األم   املسلمني يف سياسة   سياسة   هذا ومبايعاهت 

ياسي ة فهو ضالٌّ من دين اإلسالم   ، فمن يقول  إن  الد  يَن ال عالقَة له هبذه األمور  االقتصادي ة والت  جاري ة  والس  
د ، ألن  ديَن اإلسالم  دين  شامل  كامل ، القرآن  تبيان  لكل   شيٍء.  مبط ل  أو ملح 

 


