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)(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.

ال شك أف اإلسالـ دين اخلَت كالنصيحة  ،حرض على النصيحة لكل شخص كاحلديث ادلشهور يف ىذا
الباب ىو قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ’’الدين النصيحة‘‘. 1
كحينما نريد أف نتكلم عن األسلوب الشرعي يف نصيحة الوالة كاحلكاـ ،فادلناسب يف ادلقاـ أكالن بياف
حقيقة النصيحة ،كحقيقة احلكم كالوالية مث نضم األسلوب الشرعي إىل نصيحة الوالة كاحلكاـ .
فنقوؿ :النصيحة معناىا لغةن كما قالو صاحب اللساف  :نصح الشىء خلص كالناصح اخلالص من
العسل قاؿ ابن األثَت  :النصيحة كلمة يعرب هبا عن مجلة ىي إرادة اخلَت للمنصوح لو -كأصل النصح
اخللوص كيقاؿ نصحت لو نصيحيت ...أل أخلصت كصدقت كاالسم النصيحة  2 .قاؿ معٌت النصيحة
هلل صحة اإلعتقاد يف كحدانيتو كإخالص النية يف عبادتو ،كالنصيحة لكتاب اهلل ىو التصديق لو كالعمل
مبا فيو كنصيحة رسولو التصديق بنبوتو كرسالتو كاإلنقياد دلا أمر بو كهنى عنو ،كنصيحة األئمة أف
3
يطيعهم يف احلق كال يرل اخلركج عليهم إذا جاركا كنصيحة عامة ادلسلمُت إرشادىم إىل ادلصاٌف.
كيف سلتار الصحاح  :ينصح لو بنصح بالفتح نيصحا بالضم كنصاحة  ...كاالسم النصيحة كالناصح
4
اخلالص من كل شىء كانتصح فالف قبل النصيحة.
 األستاذ الوشارك ورئيس قسن التفسير وعلوم القرآى ،كلية الدراسات اإلسالهية أصول الديي ،الجاهعة اإلسالهية العالوية
إسالم آباد ،باكستاى
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كقاؿ احلافظ يف فتح البارم شرح صحيح البخار م :قاؿ ادلازرل :النصيحة مشتقة من نصحت العسل
إذا صفيتو يقاؿ نصح الشىء إذا خلص كنصح لو القوؿ إذا أخلص لو.
قاؿ اخلطايب :النصيحة كلمة جامعة معناىا حيازة احلظ للمنصوح لو كىي من كجيز الكالـ بل ليس يف
الكالـ كلمة مفردة تستوىف هبا العبارة عن معٌت الكلمة كىذا اٌف ديث الدين النصيحة من األحاديث
اليت قيل فيها إهنا أحد أرباع الدين كشلن عده فيها اإلماـ زلمد بن أسلم الطوسى رمحو اهلل كقاؿ
النوكم :بل ىو كحده زلصل لغرض الدين كلو فالنصيحة هلل كصفو مبا ىو لو أىل كاخلضوع ظاىران
5
كباطنان كالرغبة يف زلابو بفعل طاعتو كالرىبة من مساخطتو بًتؾ معصيتو .
كقاؿ ابن بطاؿ  :معٌت ىذا الباب الدين النصيحة  ...أف النصيحة تسمى دينان كإسالمان كأف الدين يقع
على العمل كما يقع على القوؿ قاؿ  :كالنصيحة فرض حيزل فيو من قاـ بو كيسقط عن الباقُت
كاؿنصيحة الزمة على قدر الطاقة  .إذ علم الناصح أنو يقبل النصي حة كيطاع أمره كأمن على نفسو
ادلكركه كأما إف خشى األذل فهو يف سعة منها قاؿ أبوبكر اآلجرم كال يكوف ناصحان هلل كلرسولو
كألئمة ادلسلمُت كعامتهم إال من بدأ بالنصيحة لنفسق كاجتهد يف طلب العلم كالفقو ؿمعرؼ بو ما جيب
عليو كليعلم ،عداكة الشيطاف ككيف احلذر منو كيعلم قبح ما دتيل إليو النفس حىت خيالفها بعلم  .كقاؿ
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 كرلانبو ما
حرـ كأما النصيحة اليت ىي نافلة فو م إيثار زلبتو على زلبة نفسو ،كذلك أف يعرض أمراف أحدمها
لنفسو كاآلخر لربو فيبدأ مبا كاف لربو كيؤخر ما كاف لنفسو فهذه مجلة تفسَت النصيحة هلل الفرض منها
6
كالنافلة.
:

كقاؿ :النصيحة كلمة جامعة تتضمن قياـ الناصح للمنصوح لو بوجوه اخلَت إرادة كفعالن كقاؿ
كالنصيح ة ألئمة ادلسلمُت معاكنتهم على احلق كطاعتهم فيو كتذكَتىم بو كتنبيههم يف رفق كلطف
7
كرلانبة الوثوب عليهم كالدعاء ذلم بالتوفيق كحث األغيار على ذلك.
كيف فيض القدير :النصيحة كلمة جامعة معناىا حيازة احلظ للمنصوح كىي إرادة صالح حالو كختليصو
8
من اخللل كتصفيتو من الغش.
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كيف شرح األربعُت النوكية  ..كأما النصيحة ألئمة ادلسلمُت فمعاكنتهم على احلق كطاعتهم كأمرىم بو
كتنبيههم كتذكَتىم برفق كلطف كإعالمهم مبا عقلوا عنو كتبليغهم من حقوؽ ادلسلمُت كترؾ اخلركج
عليهم بالسيف كتأليف قلوب الناس لطاعتهم كالصالة خلفهم كاجلهاد معهم كأف يدعوذلم بالصالح.
كيف شرح حديث " :يا أبا ذر إين أراؾ ضعيفان كإىن أحب لك ما أحب لنفسي ال تأمرف على اثنُت كال
تولُت على ماؿ يتيم قاؿ السيوطي  :ناقالن عن القرطيب  :أل ضعيفان عن القياـ مبا يتعُت على األمَت من
مراعاة مصاٌف رعيتو الدنيوية ،ككجو ضعفو عن ذلك أف ا لغالب عليو كاف الزىد كاحتقار الدنيا كمن
9
ىذا حالو ال يعتٍت مبصاٌف الدنيا.
فالنصيحة معناىا طلب اخلَت للمنصوح بكل خلوص كصدؽ كخيتلف مصداقها باختالؼ ادلنصوح
فالنصيحة هلل كلرسولو كألئمة ادلسلمُت كعامتهم كل نصيحة ذلا مصداؽ مناسب ذلا.

وأما الحكم والوالية

فاملراد بو ما فرض اهلل تعاىل على أىل اإلدياف أف يكوف ذلم أمَت بعد ما ختم اهلل تعاىل النبوة على سيد
األنبياء عليو السالـ  .قاؿ تعاىل  " :ما ىكا ىف يزل َّم هد أىبا أىح ود ًمن ًرجالً يكم كلى ًكن رس ى ً
ُت
وؿ اللَّو ىك ىخ ىاَتى النَّبًيِّ ى
ى ى ى ْ ى ْ ى ْ ىي
ى
و ً
ً
يما " 10فاهلل تعاىل ختم النبوة مبحمد صلى اهلل عليو كسلم كلكن عمل النبوة
ىكىكا ىف اللَّوي ب يك ِّل ىش ْي ء ىعل ن
من الدعوة كاألمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر باؽ إىل يوـ القيامة  .فالنيب صلى اهلل عليو كسلم أقاـ يف
ادلظامل عنهم
ادلدينة ادلنورة أكؿ دكلة إسالمية كىو كاف يقوـ بأعماذلا من العدؿ بُت الناس كدفع
كىكذا ...كبعد كفاتو صلى اهلل عليو كسلم دتت البيعة أليب بكر مث لعمر مث لعثماف مث لعلي رضي اهلل
عنهم فاحلكم الذم يقره اإلسالـ إمنا ىو "اخلالفة" قاؿ اإلماـ كيل اهلل الدىلوم  :أعلم أنو جيب أف
يكوف يف مجاعة ادلسلمُت خليفة دلصاٌف ال تتم إال بوجوده كه م كثَتة جدان جيمعها صفتاف أحدمها ما
يرجع إىل سياسة ادلدينة أك ادلدف من ذب اجلنود اليت تغزكىم كتقهرىم ككف الظامل عن ادلظلوـ كفصل
القضايا كغَت ذلك .... ،كثانيهما ما يرجع إىل اهلل كذلك أف تنويو دين اإلسالـ على سائر األدياف ال
يتصور إال بأف يكوف يف ادلسلمُت خيلفة ينكر على من خرج من ادللة كمرتكب ما نصت على حترديو أك
ترؾ ما نصت على افًتاضو أشد اإلنكار..
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كال شك أف اخلالفة على منهاج النبوة كانت إىل آخر عهد اخللفاء الراشدين لتعريفهم مث انتقلت الوالية
من اخلالفة إىل ادللكية كإف كاف ادللك أك اإلمرباطور ادلسلم كاف يتسم ل باخلليفة كلكن احلق أحق أف
11
يقاؿ أف كلمة "اخلليفة" كاف استعماذلا غَت زللها.
كقاؿ الدكتور كىبة الزحيلي  :إف اختيار اخلليفة يتم أساسان ببيعة أكثر ادلسلمُت العامة بعد ترشيح أكؿ
النظر كالرأل أك أىل احلل كالعقد عمالن مببدأ الشورل قاعدة احلكم يف اإلسالـ كأمره ـ شورل بينهم أما
12
العهد السابق من اخلليفة فال يبعد أف يكوف رلرد ترشيح ال أثر لو إذا مل تنضم إليو البيعة العامة.
ىذا كاشًتط العلماء يف ادلرشح للخالفة أك لوالية للحكم أف يكوف ذا كالية تامة مسلمان حران ذكران بالغان
عاقالن كأف يكوف عدالن صاحب الديانة كاألخال ؽ الفاضلة فيجب أف يكوف صادؽ اللهجة ظاىر
األمانة عفيفان عن احملرمات ملتزمان بالواجبات الشرعية رلتنبان عن ادلنكرات كادلعاصي احملرمة  .كأف يكوف
صاحب الكفاية العلمية كيكوف لديو من العلم ما يؤدم إىل اإلجتهاد فيما يطرأ آمن نازؿ كأحداث
كأف يكوف الحصافة الرأل يف اؿقضايا السياسية كاحلربية كاإلدارية قاؿ ادلاكردم صاحب الرأل ادلفضى
13
إىل سياسة الرعية كتدبَت ادلصاٌف.
كالعلماء فسركا ىذا الشرط بأف يكوف ذا خربة كافية بشئوف الناس كأمور البالد كحاجات احلكم
14
كالسياسة.
قاؿ ادلاكردم  :كأف يكوف شجاعان جريئان كصاحب اخلربة ادلؤد ية إىل محاية الوطن كجهاد العدك كتطبيق
األحكاـ الشرعية ،ككذا سالمة احلواس كاألعضاء كمن نقص دينع من استيفاء احلركة كسرعة
15
النهوض.

النصيحة للوالي والحاكم

كمع كل ذلك ال شك إف احلاكم بشر ديكن أف خيطي فيما ال ينبغي لو أف خيطي فيو كال شك أف
خطاه يقع على حساب اؿ رعايا كالبلد كلها كرمبا يعمل احلاكم عمالن ال يكوف من شأف احلاكم أف
يعملو فهناؾ حاجة إىل نصيحة من قبل من يكوف لو النصيحة  .كىذه النصيحة تكوف من قبيل التعاكف
ً 16
على الرب كالتقول .قاؿ اهلل تعاىل " :ىكتىػ ىع ىاكنيوا ىعلىى الًْ ِّرب ىكالتَّػ ْقول ىكىال تىػ ىع ىاكنيوا ىعلىى ًْ
اإل ًْمث ىكالْ يع ْد ىكاف "
ى
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كذلك ألف الظركؼ احلاكية على احلاكم قد تؤدل بو إىل ذلك األخطاء كينقسم أثر ىذه الظركؼ عليو
إىل قسمُت فقد يطرأ على احلاكم ما يكوف مناقضان لصفتو احلاكمة ،كادلوت أك خلعو بنفسو مبعٌت
استقالتو عن احلكم أك تغَت بسبب نقص يف البدف كزك اؿ العقل أك نقص التصرؼ بأف يكوف أحد
أعوانو أك أقاربو جياىر بادلعصية كخيالف أحكاـ الشرع ،أك يقع احلاكم يف إسر العدك كادلسلموف ال
يقدركف على فكاكو منو ،كأمثاؿ ذلك فكل ذلك تنتج على عزؿ احلاكم من قبل من لو نصبو.
ىذا كيظهر من ذلك أف احلاكم يستمد سلطانو من الش عب كليس لو إدعاء األحقيو بتفويض من اهلل
تعاىل ،كإنو ليس معصومان عن اخلطأ فالشعب ذلا حق يف عزلو  .إذا كانت الظركؼ تتقاضى ذلك
كنصب حاكم آخر يستكمل مجيع الشركط اليت كضعها الشرع من ضركرة كجودىا يف احلاكم
اإلسالمي.
كلكنو قد يكوف احلاكم يف حالة صحية حسنة كجيتهد فيخطئ يف اجتهاده كىذا اخلطأ يكوف خطأ غَت
أساسم مبعٌت أنو ال ديس أصوؿ الشرع  .إذان كجب على الرعية كال سيما أصحاب العلم كالفضل منهم
ك بً ًْ
ْم ًة ىكالْ ىم ْو ًعظىًة
ع إً ىىل ىسبً ًيل ىربِّ ى
تقدًن النصح لو بأسلوب شرعي مناسب  :كما قاؿ تعاىل " ْاد ي
احلك ى
17
احلى ىسنى ًة ".....
ْ
قاؿ القرطيب  :أف يدعو إىل دين اهلل كشرعو بتلطف كلُت دكف سلاشنة كتعنيف كىكذا ينبغي أف يوعظ
18
ادلسلموف إىل يوـ القيامة.
كقاؿ الرازم  :كاعلم 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 كسلم أف الدين النصيحة  ...ألئمة ادلسلمُت كلكن الكالـ
ىنا ،يف األسلوب الشرعي الذم يكوف بو النصيحة ألئمة ادلسلمُت.
كىذا األسلوب خيتلف يف ناصح عن ناصح آخر ،ألف النصيحة إمنا ىي من قبل الناصح الذم قرر
أىل الفهم كالرأل كونو ناصحان فإف الشائعات يف حق احلكاـ يبثها الشيطاف كما كرد يف صحيح
مسلم :عن عامر بن عبدة قاؿ قاؿ عبداهلل إف الشيطاف ليتمثل يف صورة الرجل فيأيت القوـ فيحدثهم
باحلديث من الكذب فينصرفوف فيقوؿ الرجل منهم مسعت رجالن أعرؼ كجهو كال أدرل ما امسو
20
حيدث....
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كيف صحيح مسلم عن حفص بن عاصم رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كفى
21
بادلرء كذبان أف حيدث بكل ما مسع.
فإذا كاف الناصح على علم تاـ مبا ىو كاقع كليس فيو الكذب أك ادلبالغة فاآلف ننظر فيو .فنقوؿ:
- 1إف كاف الناصح شلن يسمع احلاكم قولو كيعتمد عليو فعليو أف يصدؽ أماـ احلاكم بكل ما ىو عنده
من العلم كاخلرب مبا كقع فيو احلاكم من اخلطأ كيكوف الدليل لو أف اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل
عنو كاف حيب أف ينصحو أحد من الصحابة فيما يتعلق حبكمو كأمره فركم أف عمر رضي اهلل عنو نبهو
علي رضي اهلل عنو يف ؽضية فقاؿ لوال قوؿ علي ذللك عمر كيقوؿ أعوذ باهلل من معضلة ليس ذلا أبو
22
حسن.
كال يلزـ من ىذا أف يكوف الناصح شلن ىو من مقريب اٌف اكم أك يكوف منػزلتو كمنػزلة علي أماـ عمر
رضي اهلل عنهما فقد توجد عدد من الصحابة أهنم دلا استنصحو احلكاـ من الصحابة أك غَتىم
نصحهم بكل جد كخلوص من غَت تردد كالركايات يف ىذا الباب أكثر من أف حتصى .
ككذلك إذا مل يكن ألحد مكانة عند احلاكم إال أنو يستنصحو مطلقان أك يف أمر خاص فعليو أف
ينصحو بكل حق ككاقع كال يراعى فيو احلاكم فيتكلم ببعض األمور كيسكت عن بعض بل عليو أف
يؤدم حق الناصح األمُت كينصحو مبا يرل لو كلعامة ادلسلمُت كللبلد.
كاألحاديث يف ىذا الباب كثَتة  :منها ما أخرجو البخارم يف باب ىل يبيع حاضر لباد "إذا استنصح
أحدكم أخاه فلينصح لو قاؿ احلافظ ىو طرؼ من حديث كصلو أمحد من حديث عطاء بن السائب
عن حكيم بن أيب يزيد عن أبيو حدثٍت أيب قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  :دعو الناس يرزؽ
23
اهلل بعضهم من بعض فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح لو.
كركل البخارم يف باب قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم الدين النصيحة هلل كلرسولو كألئمة ادلسلمُت
كلعامتهم ...قاؿ احلافظ ىذا احلديث آكرده ادلصنف ىنا ترمجة باب كمل خيرجو مسندان يف ىذا الكتاب
24
لكونو على غَت شرطو.
كأخرج مسلم عن دتيم الدارم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ الدين النصيحة قلنا دلن؟ قاؿ هلل
25
كلكتابو كلرسولو كألئمة ادلسلمن كعامتهم.
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قاؿ النوكم كأما النصيحة ألئمة ادلسلمُت فمعاكنتهم على احلق كطاع هتم فيو كأمرىم بو كتنبيههم
كتذكَتىم برفق كلطف كإعالمهم مبا عقلوا منو كمل يبلغهم من حقوؽ ادلسلمُت.
كاألحاديث يف ىذا الباب أكثر من أف حتصى كادلقصود أف الناصح الذم يعتمد عليو احلكاـ كالوالة
يتحمل مسئولية كبَتة إزاء الشعب كاألمة كالشرع اإلسالمي  .فإف كاف النا صح شلا ال عالقة لو باحلكاـ
أك الوالة أنو ناصح معركؼ بُت الناس كمسعتو جيدة لدل احلكاـ أم ضان كال يظهر من قولو كعملو أف
متلوث بعداء احلاكم الوايل بل إمنا يتكلم لوجو اهلل من غَت أل غرض منو فعليو أف ينصح احلاكم
كالوايل مبا يراه مناسبان حتت ضابطة أف الدين النصيح ة ،كإف يكوف سللصان يف نصحو بقوؿ نظيف من
غَت حتقَت كال تذليل ألحد.
ً
ً
ُت الن ً
بلْ ىع ْد ًؿ
َّاس أى ْف ىْحت يك يموا ًا
قاؿ اهلل تعاىل ’’إً َّف اللَّوى يىأْ يميريك ْم أى ْف تيػ ىؤُّددكا ْاأل ىىمانىات إً ىىل أ ْىىل ىها ىكإًذىا ىح ىك ْمتي ْم بىػ ْ ى
26
إً َّف اللَّو نًعً َّما يعًظي يكم بًًو إً َّف اللَّو ىكا ىف ىًمسيعا ب ً
ص نَتا‘‘
ى
ى
ن ى
ى ْ
قاؿ الطربم ادلراد ىنا كالة أمور ادلسلمُت كذكر ىذا عن زيد بن اسلم كشهر كمصعب بن
27
سعد كغَته .
كقاؿ إف اهلل بدأ بالوالة فأمرىم بقولو " إً َّف اللَّو يأْمريكم أى ْف تيػؤُّددكا ْاألىمانى ً
ات " مث أقبل علينا حنن فقاؿ " يىا
ى ى يي ْ ى
ى
28
َّ ً
ىطيعوا اللَّو كأ ً
ً
وؿ ىكأ ً
يكيل ْاأل ْىم ًر ًمْن يك ْم "
الر يس ى
ىط ييعوا َّ
ين ىآمنيوا أ ي ى ى
أىيػُّد ىها الذ ى
كقاؿ اآلؿكسي :كعن زيد بن أسلم كاختاره اًف يائي كغَته أف ىذا خطاب لوالة األمر أف يقوموا برعاية
الرعية كعملهم على موجب الدين كالشريعة  29كمجيع النصوص إىل أمر اهلل فيها بالنصيحة دليل على
ىذا فالناصح الذم ينصح الناس عليو أف ينصح احلكاـ كالوالة مبا فيو خَت ذلم يف الدنيا كاآلخرة.
- 2إذا كاف أحد يعرؼ أخطأ احلكاـ كالوالة أك حكمهم مبا ال يوافق كتاب اهلل كسنة رسوؿ صلى اهلل
عليو كسلم فعلى الناصح أيضان نصيحة احلاكم كاؿكايل كجيب أف تكوف بدايات النصيحة يف ضوء
ما قالو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  :فركل عن عياض بن غنم رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم من أراد أف ينصح لذل سلطاف بأمر فال يبدأ لو عالنية كلكن ليأخذ بيده
30
فيخلوا بو قبل منو فذاؾ كإال قد أدل الذم عليو.
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قاؿ العلماء كىذه من مقتضى احلكمة كمن غاية اإلخالص كالنصيحة فإف احلاكم إف كاف غَت غاؿ كال
احملركـ .فسوؼ ينظر يف نصيحتو كإرشادتو كأما إذا كانت النصيحة عالنية فاحلاكم رمبا بظنو سلالفة أمره
كإىانتو أماـ اخللق كمعلوـ أف النصيحة على رؤكس األشهاد فضيحة.

األسلوب الشرعي لنصيحة الوالة والحكام

كقد كضح شلا ذكرنا من أنواع النصيحة كالناصحُت أف الوالة كاحلكاـ يف حاجة إىل النصيحة فإف قوؿ
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم "الدين النصيحة " كلمة عامة شاملة لكل و
فرد من أفراد اجملتمع إال أف
النصيحة للحكاـ كالوالة جيب بأف تكوف أسل كب مسح اهلل تعاىل بو للناصحُت كللوالة كاحلكاـ  .ليس
ادلراد من الوالة كاحلكاـ الكفرة الذم حيكموف على الناس كفيهم األقليات اإلسالمية اليت تعيش بُت
ىؤالء الناس كحتت حكم ىؤالء الوالة كاحلكاـ ،كما أنو ليس ادلراد من الوالة كحلكاـ الذم حياربوف
ادلسلمُت كأىل اإلديا ف فهؤالء ليسوا شلن فرض اهلل تعاىل على الناصحُت نصيحتهم بل األمر يف حقهم
أف يرفع ادلسلموف لواء احلق كأف يعيشوا يف ىذه اجملتمعات كما ىو ينبغي ذلم كلكن الكالـ يف كالة
كحكاـ ادلسلمُت الذين يؤمنوف باهلل كرسولو إال أهنم قد حيصل منهم ما يدؿ على أهنم يف حاجة إىل
فصيحة .فال شك أف اهلل تعاىل جعل على ادلسلمُت السمع كالطاعة للوالة ادلسلمُت يف ادلنشط ادلكره،
كال شك أف اهلل تعاىل كلف ادلسلمُت أف ينصحوا ألئمة ادلسلمُت ،كيف حبثنا ىذا ذكرنا أف الناصح إما
أف يكوف لو مكانة عالية أماـ الوايل احلاكم كاحلاكم يستمع لو كحياكؿ أف م عمل بنصيحتو فإذا كاف
الناصح من أمثاؿ ىؤالء فعليو أف ينصح الوايل العامل بكل كضوح كبأف يذكر كل صغَت ككبَتة فإف اهلل
رمبا جيعل كلمتو ىذه موجبة دلا فيو خَت األمة ادلسلمة ،كاحلق أف مثل ىذا الناصح يتحمل ادلسئولية
الكبَتة على عاتقة إذا تأخر أك تكاسل أك جتاىل يف شلء من نصيحتو ،ألف مثلو كمثل من يشَت على
عا دلشورتو كىكذا.
الوايل كالوايل جيعل نفسو تب
أما إذا كاف أحد ال يكوف لو مكانة عالية أماـ احلاكم كالوايل إال أف مسعتو تكوف مسعتو ناصح مشفق
على الناس كأنو يتكلم بكلمة احلق من غَت أف يراعى أحدان كىذه السمعة لو تكوف عن د احلاكم أيضان
حبيث ال يشك احلاكم يف أنو ال يتكلم بلساف أعداءه ،فعليو أيضان أف ينصح احلاكم كما يراىا مناسبان
كأف يتكلم بكلمة احلق كيبلغ السلطاف مبا كاف عنده من نصيحة ككلمة خَت ،فإف احلاكم رمبا يرل فيو
خَتان لنفسو كشعبو كىو يعلم أف الناصح إمنا يريد بنصيحتو أكلو احلق كإبالغ كلمة اخلَت إىل احلاكم.
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أما إذا كاف الناصح مل يكن لو أل مكانة عند احلاكم كال يكوف معركفان بُت الناس كال عند احلاكم
حبسن النية كاخللوص فعليو أف ينصح كلكن مبا يكوف مناسبان لو كأف ال يقع ىو يف مصيبة مل يكن
مستعدان ذلا كاحلق أف ينصح احلاكم اؿ كايل مبا ىو مناسب لو كللحاكم أخذ احلديث ركاه أمحد عن
عياض بن غنم رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من أراد أف ينصح لذل سلطاف
31
بأمر فال يبدلو عالنية كلكن ليأخذ بيده فيخلو بو فإف قبل منو فذاؾ كإال فداء كيل الذم عليو.
علمان بأف الناصح ينبغي أف ينصح ؼديا يعلمو بالتثبت كاليقُت كال يثق باذلفوات كالشائ عات كال شك
أف ىذا دكر اذلفوات كالشائعات كقد يبث من أحد ما ىو عنو برئي كال يعلم عنو شيئان  .كال سيما
الشائعات ضد الوالة كاحلكاـ كثَتة جدان كذلك ألسباب منها أف مجعان كبَتان من الناس يعبًتكف أنفسهم
أحق من احلاكم الوايل هبذا األمر فكلما جيدكا فرصة ينتهزكهنا كيفسد مسعتو احلاكم الوايل أماـ الناس
كإف زمننا ىذا زمن ادليديا ادلرئية كادلسموعة فكل من يتكلم يف احلاكم شيئان جيب أف يكوف مستوثقان
عما يعلمو كيكوف األمر الذم يقدمو على احلاكم ادلسلم ثابتان كليان بدكف ريب فيو.
كعليو أف ينظر يف نتيجة عامة عن نصيحة فإف بعض النصائح تنتج على ما ال يكوف يف صاٌف الشعب
كاألمة بل ينقل الفساد من القليل إىل الكثَت كإىل ما ديكن عالجو إىل ما ال ديكن عالجو  .كاهلل أعلم
كعلمو أَت.
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