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 األسلوب الشرعي في نصيحة الوالة والحكام

(Islamic Way of giving Advice to Governors and Rulers)  
 

زلمد سليم شاه 
 

Abstract 
 

The essence of the “Islamic shar┘’ah” consists of the idea that it is not enough to practice 

Islam in one's individual life but that the teachings of the Qur'an and those of the Sunnah 

of Prophet Muhammad (SAW) must also be implemented in their totality in the social, 

cultural, juristic, political, and the economic spheres of life. The basic tool for advancing 

of this prime objective is Da’wah or in other words taw┐╖┘ bi l-╒aqq “urging one another 

to the truth”. The following article explains the method of how to give advice to 

the authorities and ruling class of the Muslim society in accordance with the 

guidance perceived from the Islamic regulation. 
 

حرض على النصيحة لكل شخص واحلديث ادلشهور يف ىذا  ،الـ دين اخلَت والنصيحةال شك أف اإلس
‘‘الدين النصيحة’’          الباب ىو قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم 

1  . 

 

وحينما نريد أف نتكلم عن األسلوب الشرعي يف نصيحة الوالة واحلكاـ، فادلناسب يف ادلقاـ أواًل بياف 
 قة احلكم والوالية مث نضم األسلوب الشرعي إىل نصيحة الوالة واحلكاـ. حقيقة النصيحة، وحقي

النصيحة معناىا لغًة كما قالو صاحب اللساف: نصح الشىء خلص والناصح اخلالص من  :فنقوؿ
وأصل النصح  -العسل قاؿ ابن األثَت: النصيحة كلمة يعرب هبا عن مجلة ىي إرادة اخلَت للمنصوح لو

قاؿ معٌت النصيحة  2 لو نصيحيت... أى أخلصت وصدقت واالسم النصيحة.اخللوص ويقاؿ نصحت 
هلل صحة اإلعتقاد يف وحدانيتو وإخالص النية يف عبادتو، والنصيحة لكتاب اهلل ىو التصديق لو والعمل 
مبا فيو ونصيحة رسولو التصديق بنبوتو ورسالتو واإلنقياد دلا أمر بو وهنى عنو، ونصيحة األئمة أف 

  3 يف احلق وال يرى اخلروج عليهم إذا جاروا ونصيحة عامة ادلسلمُت إرشادىم إىل ادلصاحل.يطيعهم 
ينصح لو بنصح بالفتح ُنصحا بالضم ونصاحة... واالسم النصيحة والناصح    :ويف سلتار الصحاح

  4 اخلالص من كل شىء وانتصح فالف قبل النصيحة.

 

                                                 


الجاهعة اإلسالهية العالوية ،ر وعلوم القرآى، كلية الدراسات اإلسالهية أصول الديياألستاذ الوشارك ورئيس قسن التفسي 

 باكستاى ،إسالم آباد
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من نصحت العسل  النصيحة مشتقة :ي: قاؿ ادلازرىوقاؿ احلافظ يف فتح الباري شرح صحيح البخار 
 إذا صفيتو يقاؿ نصح الشىء إذا خلص ونصح لو القوؿ إذا أخلص لو. 

 

النصيحة كلمة جامعة معناىا حيازة احلظ للمنصوح لو وىي من وجيز الكالـ بل ليس يف  :قاؿ اخلطايب
ديث الدين النصيحة من األحاديث الكالـ كلمة مفردة تستوىف هبا العبارة عن معٌت الكلمة وىذا احل

اليت قيل فيها إهنا أحد أرباع الدين وشلن عده فيها اإلماـ زلمد بن أسلم الطوسى رمحو اهلل وقاؿ 
النووي: بل ىو وحده زلصل لغرض الدين كلو فالنصيحة هلل وصفو مبا ىو لو أىل واخلضوع ظاىراً 

  5 اخطتو بًتؾ معصيتو.وباطناً والرغبة يف زلابو بفعل طاعتو والرىبة من مس
 

معٌت ىذا الباب الدين النصيحة... أف النصيحة تسمى دينًا وإسالمًا وأف الدين يقع  :وقاؿ ابن بطاؿ
على العمل كما يقع على القوؿ قاؿ: والنصيحة فرض حيزى فيو من قاـ بو ويسقط عن الباقُت 

حة ويطاع أمره وأمن على نفسو علم الناصح أنو يقبل النصينصيحة الزمة على قدر الطاقة. إذ وال
ادلكروه وأما إف خشى األذى فهو يف سعة منها قاؿ أبوبكر اآلجري وال يكوف ناصحًا هلل ولرسولو 

رؼ بو ما جيب عيو واجتهد يف طلب العلم والفقو لوألئمة ادلسلمُت وعامتهم إال من بدأ بالنصيحة لنفس
قبح ما دتيل إليو النفس حىت خيالفها بعلم. وقاؿ  عليو وليعلم، عداوة الشيطاف وكيف احلذر منو ويعلم

ابن رجب يف شرح حديث الدين النصحية قاؿ زلمد بن نصر قاؿ بعض أىل العلم مجاع تفسَت 
النصيحة ادلفًتضو هلل ىي شدة العناية من الناصح باتباع زلبة اهلل يف أداءه ما افًتض عليو ورلانبو ما 

ي إيثار زلبتو على زلبة نفسو، وذلك أف يعرض أمراف أحدمها حـر وأما النصيحة اليت ىي نافلة فه
لنفسو واآلخر لربو فيبدأ مبا كاف لربو ويؤخر ما كاف لنفسو فهذه مجلة تفسَت النصيحة هلل الفرض منها 

  6 والنافلة.
 

 :وقاؿ: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قياـ الناصح للمنصوح لو بوجوه اخلَت إرادة وفعاًل وقاؿ
ة ألئمة ادلسلمُت معاونتهم على احلق وطاعتهم فيو وتذكَتىم بو وتنبيههم يف رفق ولطف والنصيح

  7 وحث األغيار على ذلك.ورلانبة الوثوب عليهم والدعاء ذلم بالتوفيق 
ويف فيض القدير: النصيحة كلمة جامعة معناىا حيازة احلظ للمنصوح وىي إرادة صالح حالو وختليصو 

  8 لغش.من اخللل وتصفيتو من ا
 



 

     2011يونيو -يناير األسلوب الشرعي في نصيحة الوالة والحكام         ۱، عدد ۲:جشاور اسالميكسپ
  

999 

 

ويف شرح األربعُت النووية.. وأما النصيحة ألئمة ادلسلمُت فمعاونتهم على احلق وطاعتهم وأمرىم بو 
وتنبيههم وتذكَتىم برفق ولطف وإعالمهم مبا عقلوا عنو وتبليغهم من حقوؽ ادلسلمُت وترؾ اخلروج 

 وأف يدعوذلم بالصالح. عليهم بالسيف وتأليف قلوب الناس لطاعتهم والصالة خلفهم واجلهاد معهم 
ويف شرح حديث: "يا أبا ذر إين أراؾ ضعيفًا وإىن أحب لك ما أحب لنفسي ال تأمرف على اثنُت وال 
تولُت على ماؿ يتيم قاؿ السيوطي: ناقاًل عن القرطيب: أى ضعيفًا عن القياـ مبا يتعُت على األمَت من 

لغالب عليو كاف الزىد واحتقار الدنيا ومن مراعاة مصاحل رعيتو الدنيوية، ووجو ضعفو عن ذلك أف ا
  9 ىذا حالو ال يعتٍت مبصاحل الدنيا.

 

فالنصيحة معناىا طلب اخلَت للمنصوح بكل خلوص وصدؽ وخيتلف مصداقها باختالؼ ادلنصوح 
 فالنصيحة هلل ولرسولو وألئمة ادلسلمُت وعامتهم كل نصيحة ذلا مصداؽ مناسب ذلا. 

 وأما الحكم والوالية
ما ختم اهلل تعاىل النبوة على سيد  راد بو ما فرض اهلل تعاىل على أىل اإلدياف أف يكوف ذلم أمَت بعدفادل

َما َكاَف زُلَمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَؿ اللَِّو َوَخاََتَ النَِّبيَُِّت األنبياء عليو السالـ. قاؿ تعاىل : "
فاهلل تعاىل ختم النبوة مبحمد صلى اهلل عليو وسلم ولكن عمل النبوة  10"ٍء َعِليًماوََكاَف اللَُّو ِبُكلِّ َشيْ 

من الدعوة واألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر باؽ إىل يـو القيامة. فالنيب صلى اهلل عليو وسلم أقاـ يف 
ادلظامل عنهم ادلدينة ادلنورة أوؿ دولة إسالمية وىو كاف يقـو بأعماذلا من العدؿ بُت الناس ودفع 

وىكذا... وبعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلم دتت البيعة أليب بكر مث لعمر مث لعثماف مث لعلي رضي اهلل 
عنهم فاحلكم الذي يقره اإلسالـ إمنا ىو "اخلالفة" قاؿ اإلماـ ويل اهلل الدىلوي: أعلم أنو جيب أف 

ي كثَتة جدًا جيمعها صفتاف أحدمها ما يكوف يف مجاعة ادلسلمُت خليفة دلصاحل ال تتم إال بوجوده وى
يرجع إىل سياسة ادلدينة أو ادلدف من ذب اجلنود اليت تغزوىم وتقهرىم وكف الظامل عن ادلظلـو وفصل 
القضايا وغَت ذلك،.... وثانيهما ما يرجع إىل اهلل وذلك أف تنويو دين اإلسالـ على سائر األدياف ال 

رتكب ما نصت على حترديو أو فة ينكر على من خرج من ادللة ويلييتصور إال بأف يكوف يف ادلسلمُت خ
 ترؾ ما نصت على افًتاضو أشد اإلنكار..
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وال شك أف اخلالفة على منهاج النبوة كانت إىل آخر عهد اخللفاء الراشدين لتعريفهم مث انتقلت الوالية 
ى باخلليفة ولكن احلق أحق أف من اخلالفة إىل ادللكية وإف كاف ادللك أو اإلمرباطور ادلسلم كاف يتسم

  11 يقاؿ أف كلمة "اخلليفة" كاف استعماذلا غَت زللها.
 

الدكتور وىبة الزحيلي: إف اختيار اخلليفة يتم أساسًا ببيعة أكثر ادلسلمُت العامة بعد ترشيح أوؿ  وقاؿ
م شورى بينهم أما النظر والرأى أو أىل احلل والعقد عماًل مببدأ الشورى قاعدة احلكم يف اإلسالـ وأمرى

  12 العهد السابق من اخلليفة فال يبعد أف يكوف رلرد ترشيح ال أثر لو إذا مل تنضم إليو البيعة العامة.
ىذا واشًتط العلماء يف ادلرشح للخالفة أو لوالية للحكم أف يكوف ذا والية تامة مسلمًا حراً ذكراً بالغاً 

ؽ الفاضلة فيجب أف يكوف صادؽ اللهجة ظاىر عاقاًل وأف يكوف عداًل صاحب الديانة واألخال
األمانة عفيفًا عن احملرمات ملتزمًا بالواجبات الشرعية رلتنبًا عن ادلنكرات وادلعاصي احملرمة. وأف يكوف 
صاحب الكفاية العلمية ويكوف لديو من العلم ما يؤدي إىل اإلجتهاد فيما يطرأ آمن نازؿ وأحداث 

قضايا السياسية واحلربية واإلدارية قاؿ ادلاوردي صاحب الرأى ادلفضى وأف يكوف الحصافة الرأى يف ال
  13 إىل سياسة الرعية وتدبَت ادلصاحل.

 

والعلماء فسروا ىذا الشرط بأف يكوف ذا خربة كافية بشئوف الناس وأمور البالد وحاجات احلكم 
  14والسياسة.

 

ية إىل محاية الوطن وجهاد العدو وتطبيق قاؿ ادلاوردي: وأف يكوف شجاعًا جريئًا وصاحب اخلربة ادلؤد
األحكاـ الشرعية، وكذا سالمة احلواس واألعضاء ومن نقص دينع من استيفاء احلركة وسرعة 

  15النهوض.

 

 حاكمالنصيحة للوالي وال
ومع كل ذلك ال شك إف احلاكم بشر ديكن أف خيطي فيما ال ينبغي لو أف خيطي فيو وال شك أف 

رعايا والبلد كلها ورمبا يعمل احلاكم عماًل ال يكوف من شأف احلاكم أف خطاه يقع على حساب ال
يعملو فهناؾ حاجة إىل نصيحة من قبل من يكوف لو النصيحة. وىذه النصيحة تكوف من قبيل التعاوف 

  16" اإْلِمثِْ َواْلُعْدَوافِ  َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالتػَّْقَوى َواَل تَػَعاَونُوا َعَلى على الرب والتقوى. قاؿ اهلل تعاىل: "
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وذلك ألف الظروؼ احلاوية على احلاكم قد تؤدى بو إىل ذلك األخطاء وينقسم أثر ىذه الظروؼ عليو 
إىل قسمُت  فقد يطرأ على احلاكم ما يكوف مناقضًا لصفتو احلاكمة، كادلوت أو خلعو بنفسو مبعٌت 

اؿ العقل أو نقص التصرؼ بأف يكوف أحد استقالتو عن احلكم أو تغَت بسبب نقص يف البدف كزو 
سر العدو وادلسلموف ال إأعوانو أو أقاربو جياىر بادلعصية وخيالف أحكاـ الشرع، أو يقع احلاكم يف 

 يقدروف على فكاكو منو، وأمثاؿ ذلك فكل ذلك تنتج على عزؿ احلاكم من قبل من لو نصبو. 

 

عب وليس لو إدعاء األحقيو بتفويض من اهلل ىذا ويظهر من ذلك أف احلاكم يستمد سلطانو من الش
تعاىل، وإنو ليس معصومًا عن اخلطأ فالشعب ذلا حق يف عزلو. إذا كانت الظروؼ تتقاضى ذلك 
ونصب حاكم آخر يستكمل مجيع الشروط اليت وضعها الشرع من ضرورة وجودىا يف احلاكم 

 اإلسالمي. 
 

فيخطئ يف اجتهاده وىذا اخلطأ يكوف خطأ غَت  ولكنو قد يكوف احلاكم يف حالة صحية حسنة وجيتهد
ذًا وجب على الرعية وال سيما أصحاب العلم والفضل منهم ي مبعٌت أنو ال ديس أصوؿ الشرع. إأساس

ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة  تقدًن النصح لو بأسلوب شرعي مناسب: كما قاؿ تعاىل "
  17....."احلََْسَنِة 

 

قاؿ القرطيب: أف يدعو إىل دين اهلل وشرعو بتلطف ولُت دوف سلاشنة وتعنيف وىكذا ينبغي أف يوعظ 
  18 ادلسلموف إىل يـو القيامة.

 

وقاؿ الرازي: واعلم أف ىذه ادلباحث تدؿ على أف اهلل أدرج يف ىذه اآلية ىذه األسرار العالية الشريفة 
  19 مع أف أكثر اخللق كانوا غافلُت عنها.

 

أما احلاكم فقد أمر الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم أف الدين النصيحة... ألئمة ادلسلمُت ولكن الكالـ 
 ىنا، يف األسلوب الشرعي الذي يكوف بو النصيحة ألئمة ادلسلمُت. 

وىذا األسلوب خيتلف يف ناصح عن ناصح آخر، ألف النصيحة إمنا ىي من قبل الناصح الذي قرر 
أىل الفهم والرأى كونو ناصحًا فإف الشائعات يف حق احلكاـ يبثها الشيطاف كما ورد يف صحيح 
مسلم: عن عامر بن عبدة قاؿ قاؿ عبداهلل إف الشيطاف ليتمثل يف صورة الرجل فيأيت القـو فيحدثهم 
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باحلديث من الكذب فينصرفوف فيقوؿ الرجل منهم مسعت رجاًل أعرؼ وجهو وال أدرى ما امسو 
20حيدث....

 

 

ويف صحيح مسلم عن حفص بن عاصم رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كفى 
  21 بادلرء كذباً أف حيدث بكل ما مسع.

 فإذا كاف الناصح على علم تاـ مبا ىو واقع وليس فيو الكذب أو ادلبالغة فاآلف ننظر فيو. فنقوؿ: 

 

ويعتمد عليو فعليو أف يصدؽ أماـ احلاكم بكل ما ىو عنده  إف كاف الناصح شلن يسمع احلاكم قولو -1
من العلم واخلرب مبا وقع فيو احلاكم من اخلطأ ويكوف الدليل لو أف اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل 
عنو كاف حيب أف ينصحو أحد من الصحابة فيما يتعلق حبكمو وأمره فروي أف عمر رضي اهلل عنو نبهو 

ذللك عمر ويقوؿ أعوذ باهلل من معضلة ليس ذلا أبو  ضية فقاؿ لوال قوؿ عليق علي رضي اهلل عنو يف
.حسن

 22
  

 

أماـ عمر  اكم أو يكوف منػزلتو كمنػزلة عليوال يلـز من ىذا أف يكوف الناصح شلن ىو من مقريب احل
رضي اهلل عنهما فقد توجد عدد من الصحابة أهنم دلا استنصحو احلكاـ من الصحابة أو غَتىم 

 حهم بكل جد وخلوص من غَت تردد والروايات يف ىذا الباب أكثر من أف حتصى. نص

 

وكذلك إذا مل يكن ألحد مكانة عند احلاكم إال أنو يستنصحو مطلقًا أو يف أمر خاص فعليو أف 
ينصحو بكل حق وواقع وال يراعى فيو احلاكم فيتكلم ببعض األمور ويسكت عن بعض بل عليو أف 

 مُت وينصحو مبا يرى لو ولعامة ادلسلمُت وللبلد. يؤدي حق الناصح األ

 

واألحاديث يف ىذا الباب كثَتة: منها ما أخرجو البخاري يف باب ىل يبيع حاضر لباد "إذا استنصح 
أحدكم أخاه فلينصح لو قاؿ احلافظ ىو طرؼ من حديث وصلو أمحد من حديث عطاء بن السائب 

قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: دعو الناس يرزؽ عن حكيم بن أيب يزيد عن أبيو حدثٍت أيب 
  23اهلل بعضهم من بعض فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح لو.

 

وروى البخاري يف باب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم الدين النصيحة هلل ولرسولو وألئمة ادلسلمُت 
باب ومل خيرجو مسندًا يف ىذا الكتاب  ولعامتهم... قاؿ احلافظ ىذا احلديث آورده ادلصنف ىنا ترمجة

  24 لكونو على غَت شرطو.
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وأخرج مسلم عن دتيم الداري عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ الدين النصيحة قلنا دلن؟ قاؿ هلل 
  25 ولكتابو ولرسولو وألئمة ادلسلمن وعامتهم.

 

تهم فيو وأمرىم بو وتنبيههم قاؿ النووي وأما النصيحة ألئمة ادلسلمُت فمعاونتهم على احلق وطاع
 وتذكَتىم برفق ولطف وإعالمهم مبا عقلوا منو ومل يبلغهم من حقوؽ ادلسلمُت. 

 

واألحاديث يف ىذا الباب أكثر من أف حتصى وادلقصود أف الناصح الذي يعتمد عليو احلكاـ والوالة 
صح شلا ال عالقة لو باحلكاـ يتحمل مسئولية كبَتة إزاء الشعب واألمة والشرع اإلسالمي. فإف كاف النا

ضًا وال يظهر من قولو وعملو أف أو الوالة أنو ناصح معروؼ بُت الناس ومسعتو جيدة لدى احلكاـ أي
لوث بعداء احلاكم الوايل بل إمنا يتكلم لوجو اهلل من غَت أى غرض منو فعليو أف ينصح احلاكم مت

ة، وإف يكوف سللصًا يف نصحو بقوؿ نظيف من والوايل مبا يراه مناسبًا حتت ضابطة أف الدين النصيح
 غَت حتقَت وال تذليل ألحد. 

 

اْلَعْدِؿ ِإفَّ اللََّو يَْأُمرُُكْم َأْف تُػَؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإىَل أَْىِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَػُْتَ النَّاِس َأْف حَتُْكُموا بِ ’’قاؿ اهلل تعاىل
يًعا َبِصَتًا ِإفَّ اللََّو نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبوِ    26‘‘ِإفَّ اللََّو َكاَف مسَِ

قاؿ الطربي ادلراد ىنا والة أمور ادلسلمُت وذكر ىذا عن زيد بن اسلم وشهر ومصعب بن 
  27سعد وغَته.

 

يَا  " " مث أقبل علينا حنن فقاؿِإفَّ اللََّو يَْأُمرُُكْم َأْف تُػَؤدُّوا اأْلََمانَاتِ  وقاؿ إف اهلل بدأ بالوالة فأمرىم بقولو "
  28" أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ 

يائي وغَته أف ىذا خطاب لوالة األمر أف يقوموا برعاية وسي: وعن زيد بن أسلم واختاره اجلوقاؿ اآلل
أمر اهلل فيها بالنصيحة دليل على ومجيع النصوص إىل  29الرعية وعملهم على موجب الدين والشريعة

 ىذا فالناصح الذي ينصح الناس عليو أف ينصح احلكاـ والوالة مبا فيو خَت ذلم يف الدنيا واآلخرة.

 

إذا كاف أحد يعرؼ أخطأ احلكاـ والوالة أو حكمهم مبا ال يوافق كتاب اهلل وسنة رسوؿ صلى اهلل  -2
وايل وجيب أف تكوف بدايات النصيحة يف ضوء عليو وسلم فعلى الناصح أيضًا نصيحة احلاكم وال

ما قالو الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم: فروى عن عياض بن غنم رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل 
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صلى اهلل عليو وسلم من أراد أف ينصح لذى سلطاف بأمر فال يبدأ لو عالنية ولكن ليأخذ بيده 
  30 فيخلوا بو قبل منو فذاؾ وإال قد أدى الذي عليو.

 

قاؿ العلماء وىذه من مقتضى احلكمة ومن غاية اإلخالص والنصيحة فإف احلاكم إف كاف غَت غاؿ وال 
. فسوؼ ينظر يف نصيحتو وإ شادتو وأما إذا كانت النصيحة عالنية فاحلاكم رمبا بظنو سلالفة أمره ر احملرـو

 وإىانتو أماـ اخللق ومعلـو أف النصيحة على رؤوس األشهاد فضيحة. 

 

 سلوب الشرعي لنصيحة الوالة والحكاماأل
وقد وضح شلا ذكرنا من أنواع النصيحة والناصحُت أف الوالة واحلكاـ يف حاجة إىل النصيحة فإف قوؿ 
الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم "الدين النصيحة" كلمة عامة شاملة لكل فرٍد من أفراد اجملتمع إال أف 

وب مسح اهلل تعاىل بو للناصحُت وللوالة واحلكاـ. ليس النصيحة للحكاـ والوالة جيب بأف تكوف أسل
ادلراد من الوالة واحلكاـ الكفرة الذي حيكموف على الناس وفيهم األقليات اإلسالمية اليت تعيش بُت 
ىؤالء الناس وحتت حكم ىؤالء الوالة واحلكاـ، كما أنو ليس ادلراد من الوالة وحلكاـ الذي حياربوف 

ف فهؤالء ليسوا شلن فرض اهلل تعاىل على الناصحُت نصيحتهم بل األمر يف حقهم ادلسلمُت وأىل اإلديا
أف يرفع ادلسلموف لواء احلق وأف يعيشوا يف ىذه اجملتمعات كما ىو ينبغي ذلم ولكن الكالـ يف والة 
وحكاـ ادلسلمُت الذين يؤمنوف باهلل ورسولو إال أهنم قد حيصل منهم ما يدؿ على أهنم يف حاجة إىل 

صيحة. فال شك أف اهلل تعاىل جعل على ادلسلمُت السمع والطاعة للوالة ادلسلمُت يف ادلنشط ادلكره، ن
وال شك أف اهلل تعاىل كلف ادلسلمُت أف ينصحوا ألئمة ادلسلمُت، ويف حبثنا ىذا ذكرنا أف الناصح إما 

عمل بنصيحتو فإذا كاف أف يكوف لو مكانة عالية أماـ الوايل احلاكم واحلاكم يستمع لو وحياوؿ أف ي
الناصح من أمثاؿ ىؤالء فعليو أف ينصح الوايل العامل بكل وضوح وبأف يذكر كل صغَت وكبَتة فإف اهلل 
رمبا جيعل كلمتو ىذه موجبة دلا فيو خَت األمة ادلسلمة، واحلق أف مثل ىذا الناصح يتحمل ادلسئولية 

على  ىء من نصيحتو، ألف مثلو كمثل من يشَتالكبَتة على عاتقة إذا تأخر أو تكاسل أو جتاىل يف ش
 دلشورتو وىكذا.  عاالوايل والوايل جيعل نفسو تب

 

أما إذا كاف أحد ال يكوف لو مكانة عالية أماـ احلاكم والوايل إال أف مسعتو تكوف مسعتو ناصح مشفق 
د احلاكم أيضاً على الناس وأنو يتكلم بكلمة احلق من غَت أف يراعى أحدًا وىذه السمعة لو تكوف عن

حبيث ال يشك احلاكم يف أنو ال يتكلم بلساف أعداءه، فعليو أيضًا أف ينصح احلاكم كما يراىا مناسباً 
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وأف يتكلم بكلمة احلق ويبلغ السلطاف مبا كاف عنده من نصيحة وكلمة خَت، فإف احلاكم رمبا يرى فيو 
 أولو احلق وإبالغ كلمة اخلَت إىل احلاكم. خَتاً لنفسو وشعبو وىو يعلم أف الناصح إمنا يريد بنصيحتو 

 

أما إذا كاف الناصح مل يكن لو أى مكانة عند احلاكم وال يكوف معروفًا بُت الناس وال عند احلاكم 
حبسن النية واخللوص فعليو أف ينصح ولكن مبا يكوف مناسبًا لو وأف ال يقع ىو يف مصيبة مل يكن 

وايل مبا ىو مناسب لو وللحاكم أخذ احلديث رواه أمحد عن مستعدًا ذلا واحلق أف ينصح احلاكم ال
عياض بن غنم رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من أراد أف ينصح لذى سلطاف 

  31 بأمر فال يبدلو عالنية ولكن ليأخذ بيده فيخلو بو فإف قبل منو فذاؾ وإال فداء ويل الذي عليو.

 

عات وال شك يما يعلمو بالتثبت واليقُت وال يثق باذلفوات والشائأف ينصح ف علمًا بأف الناصح ينبغي
أف ىذا دور اذلفوات والشائعات وقد يبث من أحد ما ىو عنو برئي وال يعلم عنو شيئاً. وال سيما 
الشائعات ضد الوالة واحلكاـ كثَتة جدًا وذلك ألسباب منها أف مجعًا كبَتًا من الناس يعبًتوف أنفسهم 

من احلاكم الوايل هبذا األمر فكلما جيدوا فرصة ينتهزوهنا ويفسد مسعتو احلاكم الوايل أماـ الناس  أحق
وإف زمننا ىذا زمن ادليديا ادلرئية وادلسموعة فكل من يتكلم يف احلاكم شيئًا جيب أف يكوف مستوثقاً 

 ريب فيو. على احلاكم ادلسلم ثابتاً كلياً بدوف  عما يعلمو ويكوف األمر الذي يقدمو

 

وعليو أف ينظر يف نتيجة عامة عن نصيحة فإف بعض النصائح تنتج على ما ال يكوف يف صاحل الشعب 
واألمة بل ينقل الفساد من القليل إىل الكثَت وإىل ما ديكن عالجو إىل ما ال ديكن عالجو. واهلل أعلم 

 وعلمو أَت.
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