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  ام المسلمينصيحة لحّكالّن

  - أصولها ومقاصدها وأساليبها- 

  جامعة باتنة/ قوميديالذوادي . د

مةمقد  
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خري األنبياء واملرسلني، وعلى آله 

واتبع سـنته إىل يـوم    بني الطاهرين، وعلى من اقتفى أثرهوأصحابه وأزواجه الطي
  ..أما بعد .الدين

م الصـالة  األنبياء علـيه وسنة ، الدعاةووظيفة روح الدعوة إىل اهللا،  النصيحة
  .وال املسلمني، جمتمعات وأفراداوالسالم، ومعقد الصالح واإلصالح ألح

على القلوب، وليست سلطانا ماديـا علـى    سلطان أديب -يف حقيقتها- وهي
وهي  وهي من حماسن اإلسالم، ومن أسس التكافل األديب بني املسلمني،. األفعال

ـ قاعدة  -وحاضرنا ومستقبلنا يف تارخينا- لألمـة   ضـاري د البنـاء احل من قواع
  ..سالميةاإل

خصوصا يف هـذه اآلونـة   ، األمة اإلسالمية حتتاج إليه مما النصيحة موضوعو
بالذات، مع أن واجب النصح مطلوب على مدار الزمـان، واتسـاع املكـان،    

   .واختالف األحوال
، اال املتعلـق باحلكـام   -يف حاضرنا-وللنصيحة جماالت كثرية، لعل أوالها 

علية النصح يف هذا اجلانب، وهليمنته على سائر اجلوانب األخرى، من حيـث  فال
امللـوك  «: قول اإلمام أيب احلسن املاوردي رمحه اهللا يف يظهر ذلكاألمهية واألثر، 

أوىل الناس بأن دى إليهم النصائح، وأحقهم بأن خيولوا بـاملواعظ، إذ كـان يف   
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ففـي نصـيحة   «: ويف قوله. »يةصالحهم صالح الرعية، ويف فسادهم فساد الرب
. )1(»..السلطان نصيحة الكافة، ويف نصيحة الكافة، هداية إىل مصلحة العامل بأسره

ـا فـيمأل   ىلقوذلك حق، فرب كلمة من ناصح أمني ت إىل ذي سلطان فيعمل 
  ..األرض خريا وعدال وسلما

ا جيعل النصيحة للحكام من أشد فروع النصيحة حساسية، وأكثرها تعقيدا، ممو
اخلوض فيه، لوال ما فيه من خري عميم، ومصلحة عامـة، وجمـال    يهابالباحث 

رحب للتحاور والتواصل، بني أهل املشورة من العلماء واخلرباء وأهل السـلطان  
وال خيفى ما يثمره ذلك من أثر طيب .. الذين بأيديهم األمر والنهي والقرار الفاعل

  .اتمع، وعلى الدولة واألمةعلى احلاكم واحملكوم، وعلى الفرد و
تفعيل النصيحة للحكام يف واقعنا، لما يترتب على استجابتهم  -اليوم- ويتأكد
مـن   اعوجاجهم عن ينشأ مالوتتفيؤ ظاللَه األمةُ كلُّها،  عام،صالح  للنصح من

 أخطاء تصحيح يف فعال أثرولما للنصيحة من . فساد عام تتجرع مرارته األمة كلُّها
  .واملخاطر يف املستقبل املزالق وجتنب السرياضي، لتقومي امل

لذلك وجب تأمـل   من ملك أهليته؛ال حيسنه إال فن دقيق للحكام والنصيحة 
واألسـاليب  واملنطلقات األصيلة، الصحيحة  املفاهيمالنصوص الشرعية الستنباط 

تغريات الكثرية القومية، والضمانات الكفيلة بنجاح النصيحة يف واقعنا الراهن ذي امل
  .املتشابكة

ر اخللفاء واألمـراء الصـاحلني   يا كان يف تارخينا اإلسالمي الطويل ويف سمولَ
م ما ينري الطريق ويسدد األقدام، كان البدمن دراسة بعض من النمـاذج   وجتار

 وما أكثر تلك النماذج الرائعة، اليت. وحتليلها الستثمارها يف واقعنا املعاصر واألمثلة

                                 
 .34نصيحة امللوك، ص) 1(
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  .تتجسد فيها املفاهيم واألصول واملقاصد واألساليب الشرعية

، فأوهلا الوقوف على حقيقة النصيحة وأهداف هذا البحث واضحة من عنوانه
عموما، مث الوقوف على حقيقة النصيحة للحكام وأصوهلا الشـرعية ومقاصـدها   

  ..وأساليبها احلكيمة، ومثراا الطيبة

وكشف شبهات طاملا خيمت على  ،هيمتصحيح مفاومن أهداف هذا البحث 
عقول بعض من شبابنا، فنأت م مينة أو يسرة، وحادت م عن سبيل الوسـطية  
واالعتدال، وأنتجت أزمات معرفية حادة، وشذوذا فكريا وسلوكيا غريبا، دون أن 

  .تثمر خريا أو جتدي نفعا

ملبحـث  ا مث، قدمـة مب بدأت خطةانتهجت  الوصول إىل هذه األهدافوحملاولة 
ا، أصوهل يف املبحث الثاينمفهوم النصيحة للحكام وحكمها وأمهيتها، مث  يف األول

رد يف : اخلامسأساليبها مع مناذج تطبيقية، مث  يف الرابعمقاصدها، مث يف  الثالثمث 
  .نتائج وتوصيات يف خامتة، مث شبهات وتصحيح مفاهيم

يحة، وهي إرادة اخلري النص بروحفقد كتبت هذه الورقات يف النصيحة .. وبعد
وقد غلب رجاء منفعة هذا البحث عنـاءه،  ي املصلحة العامة، وحب احلق، وحتر

التوفيق والسداد يف بلـوغ  فهان التعب، وذلّ الصعب، وإين ألرجو من اهللا الكرمي 
أن يتقبله عمال خالصا لوجه الكرمي، املقصود، ونيل رضا املعبود، سبحانه وتعاىل، و

  .آمني. يف الدنيا واآلخرةوأن ينفعين به 
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  مفهوم النصيحة للحكام وحكمها وأمهيتها: املبحث األول
  .مفهوم النصيحة يف اللغة والشرع: أوال

  :على معنيني أصليني مها) نصح(تحيلنا مصادر اللغة يف مادة  - 1
 النـون «:  قال ابن فارس رمحه اهللا: مة بني الشيئني واإلصالح هلمااملالَء -أ 

: الناصح ذلك أصلُ، هلما وإصالحٍ شيئني بني مةمالَء على يدلُّ أصلٌ واحلاء والصاد
   .)1(»اخلَياط
 مـا  يتخلَّله ال الذي اخلالص وهو: ومنه ناصح العسل :اخللوص والنقاء -ب 
 القلب ناصح ،الصدر نقي :اجلَيب ناصح ورجل.. الغش نقيض والنصح .)2(يشوبه

  .)3(فيه غش ال

  :العالقة بني املعاين اللغوية األصلية وجمازات االستعمال - 2
وربط علماؤنا بني املعاين اللغوية األصلية وما استعملت فيه مادة النصـح مـن   

ـ أيلم شعث  الناصح أن: جمازات؛ فبينوا من رجوع النصح إىل معىن اخلياطة  هخي
لُبالنصح كما تم املنكـأن  : التوبة النصوح وقالوا يف. طريف الثوب] اإلبرة[ حةص

  .)4(الذنب ميزق الدين والتوبة ختيطه

                                 
 .435، ص5جـ ،بن فارسالمعجم مقاييس اللغة، ) 1(
 لسـان و ،494لراغب األصـبهاين، ص لواملفردات يف غريب القرآن، . 435، ص5معجم مقاييس اللغة، البن فارس، جـ) 2(

 .615، ص2، جـمنظور بنال ،العرب
 .615، ص2، ولسان العرب، البن منظور، جـ435، ص5معجم مقاييس اللغة، البن فارس، جـ: انظر: انظر) 3(
 .138، ص1فتح الباري شرح صحيح البخاري، جـ) 4(
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التوبة النصوح هي اخلالصة من «: ومن رجوع النصح إىل اخللوص والنقاء قالوا
فإن العبد إمنا يعود إىل الذنب لبقايا يف نفسه،  ؛كل غش، وإذا كانت كذلك كائنة

  .)1(»توبة النصوحفمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة مل يعد إىل الذنب، فهذه ال
  :النصيحة يف االستعمال الشرعي - 3

نرغب ههنا يف سرد مجلـة منـها،   النصيحة تنوعت عبارات العلماء يف حد ،
  .الستنباط العناصر احملددة حلقيقتها الشرعية

قال بعض أهل « :رمحه اهللا) ه294ت(حممد بن نصر املروزي  قال اإلمام -  أ
 .)2(»عناية القلب للمنصوح له كائناً من كانهي جماع تفسري النصيحة : العلم

|  {  M : ، يف قولهوهذا يذكّر مبا وصف اهللا تعاىل به نبيه حممدا 
  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~

  «  ª  ©    ̈L   ]128، التوبة[.  
 كلمة النصيحة«: رمحه اهللا )ه388ت(اخلطايب  أبو سليماناإلمام  وقال -ب 

يعبا ر أن ميكن وليس ،له للمنصوح اخلري إرادة هي لةمج عن يعاملعىن هذا رب 
 اَألثري وتابعه يف هذه العبارة ابن .)3(»غريها معناها وجتمع حتصرها واحدة بكلمة

  .)4(يف النهاية) ه606ت(اجلزري 
          النصح حتـري فعـل   « :رمحه اهللا) ه502ت(األصبهاين  الراغبوقال  -ج 

  .)5(»صاحبه أو قول فيه صالح

                                 
 .57، ص16جـجمموع فتاوى ابن تيمية، ) 1(
  .79، البن رجب احلنبلي، صجامع العلوم واحلكم) 2(
  .125، ص4جـ ،لخطايبلشرح سنن أيب داود،  معامل السنن،) 3(
 .142، ص5، جـالبن األثريالنهاية يف غريب احلديث واألثر، ) 4(
  .494املفردات يف غريب القرآن، ص  )5(
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 كلمـة  النصـيحة « :رمحه اهللا) ه643ت( الصالح بن عمرو أبو وقال - د
  .)1(»وفعال إرادة اخلري بوجوه له للمنصوح الناصح قيام تتضمن جامعة

 شـوائب  من ةالني إخالص«: رمحه اهللا )ه671ت(القرطيب اإلمام  وقال - ه
نصحت : أن يقال فصحأن األ ونبه رمحه اهللا إىل. »الغش خبالف املعاملة، يف الفساد

 Mc  bL  :تعــاىل اهللا قــالكمــا  لــه، متابعــة للقــرآن الكــرمي،
  .)2(]62:األعراف[

ن منها احملددات اآلتيةولنا أن نتأمل التعريفات السابقة، لنتبي:  
اتفقت عبارات العلماء على أن كلمة النصيحة جامعة ملعاين اخلري، بدًءا من  -أ 

  .لعملي لوجوه اخلري والنفع للمنصوح له يف األقوال واألفعالاإلرادة، إىل التحري ا
وعبر العلماء بعناية القلب، وإرادة اخلري، وحتري الفعل أو القول، حماولةً  -ب 

إىل مدلول كلمة النصيحة، إدراكا منهم لعمق معناهـا ودقتـه    -بدقة-للوصول 
  .ومشوله
خلري من قول أو فعل؛ بل ويف عبارة الراغب ال تقف النصيحة عند إرادة ا -ج 

  .تتعدى إىل التحري ملصلحة املنصوح له
 »..إخالص النية من شوائب الفساد يف املعاملة«: ويف قول اإلمام القرطيب -د 

تعبري عن جانب اخللوص والصفاء والنقاء يف منطلق النصيحة األول الذي هو النية، 
جمانبة الغش املنـايف ملقصـود   واليت هي توجه القلب إىل قصد نفع املنصوح له، و

  . النصيحة
وبناًء على هذا التحليل ميكن استثمار جهود علمائنا يف ضبط معـىن النصـيحة   

                                 
 .80بن رجب احلنبلي، صالجامع العلوم واحلكم، ) 1(
ـ     :انظر. نص ابن فارس على صحة العبارتنيو. 234، ص7جـاجلامع ألحكام القرآن، ) 2( ، 5معجـم مقـاييس اللغـة، جـ

 .435ص
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النصيحة إخالص القلب يف قصد اخلري للمنصوح، وحتري : لنركب تعريفا فنقول
  .مصلحته بالقول والفعل

ما ينفعه ويدفع ب إىل على القول الذي فيه تنبيه للمخاطَ ةحييكثر إطالق النصو
  .)1(رعنه الضر

  :أشباه وفروق - 4
إذا دققنا يف معىن النصيحة فإننا نصل إىل أا تفارق األمر باملعروف والنهي  - أ

إذ لألمـر بـاملعروف   . عن املنكر، ولو أا تتالقى معه يف معىن اإلصالح عموما
 تغيري املنكـر  والنهي عن املنكر سلطان مادي، كما هو جلي يف احلسبة مثال، ويف

مراحل ووسائل متدرجة حسب القدرة، تبدأ بالقوة املادية املانعة والرادعة، وتنتهي 
سلطانا  أما النصيحة فال تعدو أن تكون. باإلنكار القليب الذي هو أضعف املطلوب

  .، إذ ليس فيها إلزام للمنصوح لهأدبيا
اليت حقيقتها األمر أوسع من جمال احلسبة،  -يف تقديري-وجمال النصيحة  - ب

باملعروف إذا ظهر تركه والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله، والنصيحة من وجه آخر 
أمشل من مطلق األمر باملعروف والنهي عن املنكر أيضا؛ ألا تزيد على التوجيه إىل 
الصالح بالتوجيه إىل األصلح، كما يف إبداء املشورة الذي هو صورة من النصيحة، 

صر على حتصيل املصلحة وتعطيل املفسدة، بل يتعدى إىل حتصيل األصلح فإنه ال يقت
: طه مـثال وليس هكذا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإنّ من ضواب. واَألوىل

على حترميها، دون املختلف فيها، يشهد هلذا قول اإلمام سفيان  إنكار األفعال املتفق
لف فيه، وأنت لرجل يعمل العمل الذي اختإذا رأيت ا«: بن سعيد الثوري رمحه اهللا

  .)2(»ترى غريه فال تنهه

                                 
 .194، ص8جـلإلمام حممد الطاهر بن عاشور، والتنوير،  التحريرتفسري : انظر) 1(
  .368، ص6، جـأليب نعيم حلية األولياء، )2(
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ـ ومن هنا قرر علماؤنا أن للنصيحة حدا تنتهي إليه، وهو تبليـغ النصـح    ج
بالرفق، إذا أنس الناصح من املنصوح له قبوال، وإال وقف عند البالغ، وتولّى، دون 

  .)1(الوصول إىل حد اإلنكار العنيف
  .يحة للحكام يف استعمال الشرع واصطالح العلماءمعىن النص: ثانيا

  :مطالعة أقوال العلماء الكثرية يف تفسري النصيحة للحكام تبِني عن احلقائق اآلتية
لـزوم  (بلفظ  عرب اإلمام القرطيب وقد :احلق ومعاونتهم عليه يفطاعتهم  - 1

وط بأن يكـون يف  ، مما جيعل الطاعة مبدأً ينبغي التزامه، وهو مبدأ مشر)2()الطاعة
ويتبع طاعتهم يف احلق عدم اخلروج املسـلّح علـيهم ولـو    . احلق أو يف املعروف

 وأن احلق يف يطيعهم أن املؤمنني ألئمة والنصيحة«: جاروا، قال اخلطايب وابن األثري
ووافقهما اإلمام القرطيب رمحه اهللا، . )3(»جاروا إذا بالسيف عليهم اخلروج يرى ال

وينتفي العنف عن النصيحة بالرفق واللطف، قال ابن . )4(اجلَور وإن مل يذكر حال
 ،فيـه  وطاعتهم احلق على معاونتهم املسلمني ألئمة والنصيحة«: رجب رمحه اهللا

وإدراكا من العلماء لعبء التكـاليف  . )5(»ولطف رفق يف وتنبيههم به وتذكريهم
 إعانتـهم «للحكام واملسؤوليات امللقاة على احلكام جعلوا من مضمون النصيحة 

على ما ح6(»لوا القيام بهم(. 
ويقوم مقام لزوم اجلماعة يف زماننا احملافظة على الوحدة  :)7(اجلماعة لزوم - 2

كما عبر عنها اإلمام ابن تيميـة رمحـه اهللا، يف    »النصيحة العامة«وهي . الوطنية
                                 

 .39، ص2مسلم، جـ وشرح النووي على صحيح. 129، ص1جـ، بن بطالال، يالبخار صحيحشرح : انظر) 1(
 .227، ص8جـللقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ) 2(
 .142، ص5واألثر، جـ احلديثالنهاية يف غريب : وانظر .125، ص4سنن أيب داود، جـ شرحمعامل السنن ) 3(
 .227، ص8لقرطيب، جـل أليباجلامع ألحكام القرآن، ) 4(
 .80أمحد بن رجب احلنبلي، ص جامع العلوم واحلكم، أليب الفرج عبد الرمحن بن )5(
 .138، ص1فتح الباري شرح صحيح البخاري، جـ، و80لطرطوشي، صلسراج امللوك،  )6(
 .138، ص1فتح الباري شرح صحيح البخاري، جـ: انظر )7(
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مجع الكلمة «اعة ويتبع لزوم اجلم .)1(اخلاصة لكل واحد منهم بعينهمقابل النصيحة 
لما يف هذا التأليف من املصـلحة العامـة   . )2(»عليهم ورد القلوب النافرة إليهم

 عبـاس  ابنالراجحة على املفسدة اخلاصة الالحقة بالبعض، يشري إىل هذا حديث 
 فإنه ؛عليه فليصرب يكرهه شيئا أمريه من رأى من( : النيب عن ،عنهما اهللا رضي

  .)3()جاهلية ميتة مات إال ماتف شربا اجلماعة فارق من
 :عن مصاحل املسلمني وحقوقهم تنبيههم عند الغفلةإىل احلق و إرشادهم - 3

وسد خلتـهم   ..«: ابن حجر ، وزاد)5(، والقرطيب)4(ذكر ذلك اإلمام الطرطوشي
  .)6(»عند اهلفوة

 :قال احلافظ ابن حجـر رمحـه اهللا  : م باليت هي أحسنلعن الظ دفعهم - 4
ومنه نفهم أن دفع . )7(»نصيحتهم دفعهم عن الظلم باليت هي أحسنومن أعظم «

الظلم من أبرز وجوه النصح، كما نفهم األسلوب الشرعي يف ذلك وهو أن يكون 
  .باليت أحسن، أي بالرفق واللطف واللني

فإنّ ذلـك مـن   . )8(بالصالح والتوفيق، وسائر أوجه اخلري: هلم الدعاء - 5
خيار أئمتكم الذين (: قول النيب بني الراعي والرعية، ل مستلزمات العالقة الرائقة

اإلمـام   عنروي ، و)9(..)حتبوم وحيبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم

                                 
 .11، ص4جـجمموع فتاوى ابن تيمية، : انظر) 1(
 .138، ص1لبخاري، جـفتح الباري شرح صحيح ا، و80ص، سراج امللوك، أليب بكر الطرطوشي )2(
  .2588، ص6، جـ6646: ، رقم)تنكروا أمورا بعدي سترون(  النيب قولأخرجه البخاري، كتاب الفنت، باب  )3(
 .80لطرطوشي، صلسراج امللوك، ) 4(
 .227، ص8لقرطيب، جـلاجلامع ألحكام القرآن، ) 5(
 .138، ص1فتح الباري شرح صحيح البخاري، جـ) 6(
 .138، ص1رح صحيح البخاري، جـفتح الباري ش) 7(
 .80احلنبلي، صالبن رجب جامع العلوم واحلكم، ، و38، ص2جـ شرح اإلمام النووي على صحيح اإلمام مسلم،) 8(
 .1481، ص3، جـ 1855  :، رقمباب خيار األئمة وشرارهم، كتاب اإلمارة، عن عوف بن مالك، أخرجه مسلم) 9(
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 ألنّ لسلطان،ل ا لدعوت مستجابة دعوة يل كانت لو« :قوله  حنبل بن أمحد
لبيهقـي  وقال اإلمام ا .)1(»فسادمها فساده ويف والعباد، البالد صالح صالحه يف

 والرشاد بالصالح الدعاء من له وأكثر للسلطان فانصح :عثمان أبو قال«: رمحه اهللا
 تدعو أن وإياك ،بصالحهم العباد صلح صلحوا إذا فإم ،واحلكم والعمل بالقول
 بالتوبـة  هلـم  ادع ولكن ،املسلمني على البالء ويزداد شرا فيزدادوا باللعنة عليهم

  .)2(»املؤمنني عن ءالبال فريتفع الشر فيتركوا
ومن الواضح البين أن ما ذكروه من معاين النصيحة ال يكون أبدا على احلصر، 

أن النصيحة تنحصـر يف  بكالمهم روا وإمنا عب ظنعن املصاحل الكربى، وعليه فال ي
فإنه يدخل فيها مصاحل كثرية، فقد ذكر أبو بكر الطرطوشي رمحه اهللا . هذه األوجه

 ـم،  السـوء  يريـد  ممـن  وحتذيرهم جهلوا مالم ع تعليمهم«: فضال عما سبق
 ومن« :اهللا رمحه اخلطاىب قالو. )3(»..الرعية يف وسريم اهلمعم بأخالق وإعالمهم
 وارغي ال وأن... إليهم الصدقات وأداء معهم واجلهاد خلفهم الصالة هلم النصيحة

وال من يقع منه الفساد كشف أح«: وزاد ابن حجر. )4(»..عليهم الكاذب بالثناء
 وحب ،وعدهلم ورشدهم صالحهم حب ..«: وزاد ابن رجب. )5(»من أتباعهم

 عز اهللا طاعة يف إعزازهم وحب ..عليهم األمة افتراق وكراهة عليهم األمة اجتماع
  .)6(»...وجل

ونفهم من هذا كلّه مشول النصيحة جلوانب عدة من املصاحل الكربى العائدة على 
  .يةاحلاكم والرع

                                 
 .51، البن مجاعة، صسالماإل أهل تدبري يف األحكام حترير )1(
 منصـور  بـن ا             سعيد بن إمساعيل بنهو سعيد  :وأبو عثمان .498، ص9جـ ،لبيهقيشعب اإلميان، أليب بكر ا) 2(

 .66ـ62، ص14سري أعالم النبالء، جـ: انظر). ه298ت( ،اإلسالم شيخ القدوة، الواعظ احملدث اإلمام احلريي،
 .80لطرطوشي، صلسراج امللوك، ) 3(
 .38، ص2شرح اإلمام النووي على صحيح اإلمام مسلم، جـ )4(
 .215، ص6فتح الباري شرح صحيح البخاري، جـ) 5(
 .، بتصرف باحلذف80، صجامع العلوم واحلكم) 6(
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  .للحكام النصيحةحكم : ثالثا
 والنصـيحة «النصيحة على العموم فرض كفاية، قال اإلمام ابن بطال رمحه اهللا 

 الطاقة قدر على الزمة والنصيحة الباقني، عن ويسقط به، قام من فيه جيزئ فرض
 إن وأمـا . املكروه نفسه على نموأَ أمره، طاعوي صحهن قبلي أنه الناصح علم إذا

  .)1(»منها عةس يف فهو ألذىا يخش
 عنـدهم،  واملرتلة اجلاه قدر على هي«: وأما النصيحة للحكام، فقال ابن بطّال

ـ  أن فحسـبه  نفسه على خشي فإذا ينصحهم، أن فعليه همرض من أمن فإذا ريغي 
 ويزيدهم يغشهم فإنه عليهم، يدخل فال نصحهم على يقدر ال أنه علم وإن بقلبه،

  .)2(»..فتنة
ذا نفهم أن النصيحة للحكام ال تتاح لكل واحد من الناس، وال يف كل ومن ه

ولـذلك   ؛األحوال، فهي فن دقيق من فنون اإلصالح ال يقتدر عليه إال بأهليـة 
بن سعيد الثوري رمحه اهللا على من دخل على احلكام دون أهليـة،   سفياناعترض 

الفهم، كيف يكون فتنة ويل ملن دخل عليهم إذا مل يكن كبري العقل، كثري «: فقال
  .)3(»عليهم وعلى األمة؟

للمنصوح له، أو حق مستحب له، فالوجوب يف  حق واجبوالنصيحة للحكام 
أو حبسب حـال  .. حال االستنصاح مثال، واالستحباب يف حال املبادرة بالنصح

أنه  عن عمر بن اخلطاب ف.. املنصوح له، أو حبسب موضوع النصيحة، وهكذا
  .)4(»النصيحة بالغيب، واملعاونة على اخلري: رعية إن لنا عليكم حقاأيتها ال«: قال

  
                                 

 .39، ص2ونقله عنه اإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم، جـ. 129، ص1شرح صحيح البخارى، البن بطال، جـ) 1(
 .131، ص1جـالبن بطال،  شرح البخاري) 2(
 .88، ص7جـسري أعالم النبالء، اإلمام الذهيب، ) 3(
 .1281: ، باب احللم والعفو، رقم602، ص2عن سلمة بن شهاب العبدي، جـرواه هناد بن السري يف الزهد  )4(
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  .أمهية النصيحة للحكام: رابعا
  :تأخذ النصيحة للحكام أمهية بالغة، لألسباب اآلتية

بأصول اإلسالم وقواعده الكربى ومقاصـده   -عموما-اقتران النصيحة  - 1
  الـنيب  بايعت(: قال  اهللا عبد بن جريرالعليا، نفهم ذلك جليا من حديث 

    قال أبو حـامت حممـد    .)1()مسلم لكل والنصح الزكاة وإيتاء الصالة إقامة على
 النصـيحة  لـزوم  العاقل على الواجب«: رمحه اهللا )ه354ت(بن حبان البسيت ا

  املصطفى إذ ؛معا والفعل والقول باإلضمار هلم اخليانة وترك ،كافة للمسلمني
 وإيتاء الصالة إقامة مع مسلم لكل النصح أصحابه من بايعه من على يشترط كان

  .)2(»الزكاة
يوم استخلف، إذ  ومن سنة اخللفاء الراشدين املهديني ما ورد يف خطبة علي 

 والنصيحة ،زكاتكم وأداء ،صالتكم وإمتام ،دينكم قوام إىل فافزعوا..«: قال
 من ورسوله به اهللا أمر وما«: وهلذا قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا. )3(»..إلمامكم

 الصلوات عليه جيب كما ..اإلنسان على واجب ومناصحتهم األمور والة طاعة
  .)4(»البيت وحج والصيام والزكاة اخلمس

كوا معقد الصالح حلال األمم والدول واتمعات واألفراد، قال اإلمام  - 2
 إصـالح  يف تعاىل اهللا إىل ترغب أن رعية كل على فحقيق«: الطرطوشي رمحه اهللا

 العباد صالح صالحه يف فإنّ دعائها، بصاحل وختصه نصحها له تبذل وأن السلطان،

                                 
، أخرجه مسلمو ،31ص، 1، جـ57: رقم) الدين النصيحة: (يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب قول النيب  البخاريأخرجه ) 1(

 .75، ص1، جـ56رقم  ،باب بيان أن الدين النصيحة ،اإلميان كتاب
 .194ص أليب حامت حممد بن حبان البسيت،روضة العقالء ونزهة الفضالء،  )2(
 .47، صبن قتيبة الدينوريالاإلمامة والسياسة، ) 3(
 .ري باحلذفيس ، بتصرف191، ص9جـ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، الفتاوىجمموع ) 4(
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وسبق من كالم القاضي املـاوردي   .)1(»والبالد العباد فساد فساده ويف والبالد،
هداية إىل  نصيحة الكافة، ويف نصيحة الكافة ففي نصيحة السلطان«: رمحه اهللا قوله

: صنفان األمر وأولو«: وقال اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا. )2(»..سرهمصلحة العامل بأ
  .)3(»الناس صلح صلحوا إذا الذين وهم والعلماء األمراء
كون احلكام حمل اقتداء من الرعية، ولعل تلك الكلمة السائرة من قدمي إىل  -  3

واقع هلا ماهلا من التحقق يف  »الناس على دين ملوكهم«: يومنا هذا، والقائلة
إمنا العامة ألنّ ؛امللوك طباع نتيجة الرعية طباع أن«رون الناس؛ فإن احلكماء يقر 

 منهم يتعلمون فإم ؛بالكرباء اقتداء أعينهم وتضيق الفساد ويركبون ينتحلون
  .)4(»طباعهم ويلزمون

 عند العراق مغامنُ إليه ملح ملا  اخلطاب بن عمر أن رويويشهد هلذا ما 
 جعل ،النفيسة اجلواهر من فيها ما ورأى كسرى كنوز من أصاب اوم افتتاحها

عوف بن الرمحن عبد له فقال .ألمني هذا أدى الذي إن« :ويقول منها بيتعج 
 مؤديا دمت فما ،أمناؤك وهم اهللا أمني أنت ،املؤمنني أمري يا بذلك أخربك أنا :

 األشعري موسى أيب عامله إىل  كتبو. )5(»رتعوا رتعت ومىت أدوها لألمانة
) :به سعدت من الوالة أسعد فإنبعد،  أما شقيت من الوالة أشقى وإن ه،رعيت 
  .)6()بك يقتدون عمالك فإن والتبسط فإياك. رعيته به

                                 
  .48لطرطوشي، صلسراج امللوك، ) 1(
  .34صأليب احلسن املاوردي، نصيحة امللوك، ) 2(
  .214ـ213السياسة الشرعية البن تيمية، ص) 3(
 .50، صالغزايل حامد، أليب امللوك نصيحة يف املسبوك الترب )4(
  .13ـ12ص ،)ه630(الشافعي  أليب عبد اهللا القلعي ذيب الرياسة وترتيب السياسة،) 5(

االختيار  سنن البيهقي الكربى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب: أخرجه اإلمام البيهقي بطوله، انظر واألثر عن عمر بن اخلطاب 
 .50، ص1وهو يف حلية األولياء أليب نعيم، جـ. 357، ص6، جـ12812:، رقميف التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع

  .22ص، للغزايلالترب املسبوك، ) 6(
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  أصول النصيحة للحكام: املبحث الثاين
تظهر األصول اليت بل غري القليل للمفـاهيم اللغويـة   نيت عليها النصيحة بالتأم

  :شرعية الواردة فيها، وأمههاوالنصوص ال
  .وجوب االستنصاح والنصح: األصل األول

االستنصاح طلب النصح، وبذل النصح واجب على املستنصح، ومن أراد اهللا به 
خريا من احلكام أمال قلبه إىل حب النصيحة من أهل املشورة، واالحتياط بالبطانة 

  .الصاحلة الناصحة
 إن ،صـاحلا  وزيرا هل جعل خريا به اهللا ادفأر منكم عمال يلو من( : قال
  .)1()أعانهوإن ذكر  رهذكّ نسي

والشك أن مقصود االستنصاح هو حتقيق الصالح الذي يبدأ بأفراد احلكـام،  
ومن شواهد ذلك يف تارخينا . وينتهي يف أثره بالصالح العام ألحوال األمة أو الرعية

يا أبا حازم، «: مة بن دينار التابعيقول اخلليفة سليمان بن عبد امللك أليب حازم سل
تدعون عنكم الصلَف، وتمسكون باملروءة، وتقِسـمون  : كيف لنا أن نصلح؟ قال

  .)2(»بالسوية، وتعدلون يف القضية

علماؤنا يف ما كتبوا حول نصيحة احلكام على أن من صفات احلاكم وقد نص :
ونصحوا احلاكم . )3(»..حلنيالصا من املوعظة ومساع الناصحني النصح من قبول«

                                                                            
 رضي اهللا عنهم،أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، عن سعيد بن أيب بردة، كتاب الزهد، باب زهد الصحابة  واألثر عن أيب موسى 

 .94، ص7، جـ34442:رقم
، وأبـو  159، ص7، جـ4204: أخرجه النسائي يف سننه عن عائشة رضي اهللا عنها، كتاب البيعة، باب وزير اإلمام، رقم) 1(

وصـححه  . 146، ص2، جـ2932:  سننه بلفظ قريب، كتاب اخلراج والفيء واإلمارة، باب يف اختاذ الوزير، رقمداود يف
 .881، ص1، جـ489: الصحيحة، رقم األحاديث الشيخ األلباين، يف سلسلة

 .234، ص3حلية األولياء، أليب نعيم، جـ) 2(
 .5ـ4صلقلعي، لذيب الرياسة وترتيب السياسة، ) 3(
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نصيحتهم يسمع أن وحب العلماء وحضورهم عنده على يكون حريصا  بأن
 ىعل يثنونو الدنيا على حيرصون الذين السوء علماء من وحذروا. )1(هاويقبل

 احلرام، ووبيل احلطام خبث من هيدي يف فيما طمعاً هرضا ويطلبون هونويغر ،احلاكم
  .)2(واحليل باملكر شيئاً منه ليحصلوا

أصـل  من حقوق األخوة اإلسالمية،  حق عامووجوب النصح بعد االستنصاح 
               منـها  فـذكر  ،)سـت  سـلم امل على سلمامل حق(: قال  النيب حديث ذلك

  .)3()له فانصح استنصحك وإذا(

من استنصحه احلكام من أهل الرأي واملشورة، فال جيوز لـه أن  ف: قال علماؤنا
  .)4(نصيحةال عنهميطوي 

، وهي حق خاص ألويل األمر، كما دل عليه حديث متيم بن أوس الـداري  
 عـز ، هللا: قـال  اهللا؟ رسول يا ملن: قلنا ثالثًا، النصيحة الدين( :قال  النيب أنَّ

  .)5()وعامتهم ،املسلمني وألئمة، ولرسوله، وكتابه، وجلَّ
  .النصيحة واجب متبادل وتفاعل مستمر: األصل الثاين

  ، أن الـنيب بني الراعي والرعية، فعن أيب هريرة والنصح واجب متبادل
تعبدوه وال  أنيرضى لكم ، ويسخط لكم ثالثا، ثالثا لكم يرضى اهللا إنّ(: قال

وأن تناصـحوا مـن واله اهللا   ، وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا ،تشركوا به شيئا

                                 
 .7الدرة الغراء يف نصيحة السالطني والقضاة واألمراء، حممود بن إمساعيل بن إبراهيم اجلذبيت، ص: رانظ )1(
 .15لجذبيت، صلوالدرة الغراء  ،18، صالترب املسبوك، للغزايل: انظر )2(
 .1704، ص4، جـ2162: ، كتاب السالم، باب من حق املسلم للمسلم رد السالم، رقمعن أيب هريرةأخرجه مسلم، ) 3(
 .71ص لقلعي،لذيب الرياسة وترتيب السياسة، : انظر) 4(
 .74، ص1، جـ55: ، باب بيان أن الدين النصيحة، رقماإلميانكتاب  ،مسلم أخرجه) 5(
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وال خيفى ما  .)1()ؤالويسخط لكم قيل وقال وإضاعة املال وكثرة الس ،أمركم
من الداللة على التفاعل املتبادل الدائم املستمر ) بوزن املفاعلة(يف التعبري باملناصحة 

  .بني الطرفني
ومما يدل داللة مباشرة على كون النصيحة الشرعية متبادلة بني الراعي والرعيـة  

رعيه اهللا ما من عبد يست: (ي احلاكم عن الغش للرعية الوارد يف حديث النيب 
  .)2()رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة

  .ألهل الفضل والصالح االستشارة: األصل الثالث
من أعظم أنواع النصـح أن  «مما يؤصل للنصيحة للحكام قاعدة الشورى، فإنّ 

 نبيه ا أمر تعاىل اهللا فإن ؛املشاورة عن األمر لويل غىن الو .)3(»ينصح ملن استشاره
 تعاىل فقال : M ?  >  =L   ]البصري  احلسن قال .]159:آل عمران

 بـذلك  يسـنت  أن أراد ولكـن  مشـاورم  عن غنيا  النيب كان« :رمحه اهللا
  .)4(»امكّاحلُ

 ما« :اهللا رمحه أنس بن مالك قال لالستبداد، وترك لالسترشاد النصيحة طريقو
 أن من خري وتندم تستشري نَأل: وقيل .)5(»رشدهم إىل اهللا هداهم إال قوم تشاور
 ومفتاحا بركة بابا واملناظرة املشاورة« :رمحه اهللا ابن حبان قالو. )6(وتسلم تستبد
 ،السبيل وقصد احلق وليلزم ،بالرأي وليجتهد ،بالنصيحة فليشر استشري من ،رمحة

  .)7(»النصيحه وبذل اخليانه بترك كنفسه املستشري وليجعل

                                 
 .990، ص2، جـ1796: أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب الكالم، باب ما جاء يف إضاعة املال وذي الوجهني، رقم) 1(
 .1459، ص3، جـ142: ل بن يسار، كتاب اإلمارة، باب فضل اإلمام العادل وعقوبة اجلائر، رقمأخرجه مسلم، عن معق) 2(
 .81احلنبلي، ص البن رجبجامع العلوم واحلكم،  )3(
 .85ص لقلعي،لذيب الرياسة وترتيب السياسة، ) 4(
 .92ص لقلعي،ل ،ذيب الرياسة) 5(
 .93ص لقلعي،، لذيب الرياسة) 6(
 .193ـ192ء ونزهة الفضالء، أليب حامت حممد بن حبان البسيت، صروضة العقال) 7(
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  .فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر :األصل الرابع
ومن أصول النصيحة للحكام النصوص الشرعية الواردة يف موضوع األمر 

M   k  j  i   h  g  f  :كقوله تعاىلباملعروف والنهي عن املنكر، 
p  o  n      m  lq    u  t  s  rL                  

  ].104،ل عمرانآ[
املنكر يعد تشريعا للتكافل األديب بني أفراد اتمع  واألمر باملعروف والنهي عن

مما يعد حراسة .. كلّه، وتوزيعا عادال للمسؤولية املشتركة بني احلكام والشعوب
M  b  a: ملصاحل الدين والدنيا معا، كالذي يعرب عنه قوله تعاىل

e  d   cf       k  j  i  h  gL ]71:التوبة[.  
مثل القائم على : (حديث السفينة، عن النيب  وكما يعرب عنه بدقة ووضوح

حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعالها 
وبعضهم أسفلها فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم 

رادوا فإن يتركوهم وما أ .لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا :فقالوا
  .)1()هلكوا مجيعا وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا

  مقاصد النصيحة للحكام: املبحث الثالث
  :يف ذاا حكامالنصيحة لل مقصوديةمتهيد حول 

مقاصد األحكام يف الشريعة اإلسالمية هي أرواحها، وال ميكن احلـديث عـن   
ملقاصد الدقيقة الكامنة وراءها، واالنصيحة دون حماولة استبطان املعاين العميقة هلا، 

التـأليف واخللـوص    -كما سـبق -مع أن ذلك ظاهر من امسها، فهي يف اللغة 
  .والصفاء، وإرادة اخلري للمنصوح بالقول والفعل

                                 
 .882، ص2، جـ2361: ، رقمهل يقرع يف القسمة أخرجه البخاري، عن النعمان بن بشري، كتاب الشركة، باب )1(
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ولقد أدرك أسالفنا مقاصد النصيحة للحكام وقوة تأثريها فتتـابعوا يف تـأليف   
لنا التاريخ تراثا واسعا مما يتعلـق  الرسائل املوجهة إىل اخللفاء واألمراء، حىت حفظ 

ه تعطينا صورة واضحة عن طبيعة العالقة األخوية بني بالنصيحة للحكام، ومطالعت
العلماء واحلكام، والثمار الطيبة اليت نتجت عن التوأمة الروحية والصداقة العميقـة  

  .بني العلم والسياسة، على مدى قرون طويلة من تارخينا السياسي
احلياة يف توجيه  يرى الدور البارز للعلماء مع احلكاموراق التاريخ ومن يتصفح أ

واخلروج ا من املآزق من خالل التواصـل   ،السياسية واالجتماعية واالقتصادية
نصيحة احلكام من أهم كانوا يؤمنون أن كما يرى فاعلية العلماء الذين  بالنصيحة،

  .الوظائف الدينية املنوطة م
اهللا يرضـى   إنّ: (دليل على ما نرمي إليه، فإن قول النيب  وإذا كان البد من

يـدل داللـة    )1()وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم(.. :وذكر منها ،)لكم ثالثا
  .مباشرة على مقصودية النصيحة

وإذا كان الصالح مقصودا يف الشرع، فإن النصيحة وعاء للمصـاحل الشـرعية   
 اجلملـة  يف النصح«: كي معبرا عن هذا املعىنالكثرية، يقول اإلمام الطرطوشي املال

  .)2(»واألمانة الصالح به الذي الشيء فعل
إذا صح أن تنـدرج  : خر فنقولآوميكن أن نستدل على غرضنا أيضا من طريق 

، فإن )3(الوسائل يف املقاصد، فال ضري يف اندراج وسائل الوسائل يف املقاصد أيضا
يب احلكام، ووسيلة وسيلته نصح احلكام العدل مثال مقصد حقيقي، ووسيلته تنص

        التـابعي األحنـف    إذا جاروا، يتأكد هذا املعىن إذا قرأنا يف تراثنا العريق مثل قول

                                 
 .8سبق خترجيه، ص) 1(
 .80لطرطوشي، صلسراج امللوك، ) 2(
 .73، ص1عبد السالم، جـ قواعد األحكام يف مصاحل األنام، للعز بن: انظر) 3(
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 الـوزراء  ينفـع  وال واألعـوان،  بالوزراء إالّ السلطان أمر يتم ال«: بن قيس ا
  .)1(»والعفّة بالرأي إالّ والنصيحة املودة تنفع وال والنصيحة، باملودة إالّ واألعوان

إن من مقاصد احلكم يف اإلسالم إقامة العدل، الذي هو أسـاس  : نقول ن مثّوم
امللك، والذي بإقامته تتحقق مصاحل األمة العاجلة واآلجلة، نقرأ هذه املصـاحل يف  

رمحه اهللا  ،)ه673ت(املوصلي  احلدادكالم نفيسٍ من كتاب اجلوهر النفيس البن 
، العبـاد  ويأمن البالد لتعمر، السياسة يف العدل الرياسة وصف من فإنّ«: إذ يقول

 أداء على وتقوى الرعية، وتنتعش، السداد فقو على األمور وجتري، الفساد لحويص
–فكل هذه املقاصد اليت هي مصاحل حقيقـة وسـيلتها    .)2(»..الشرعية الفرائض
ه املصاحل البد هلم من نصب احلكام، وحىت ال خيرج احلكام عن حياطة هذ -الشك

أعوان، وهنا تأيت النصيحة لتكون سندا للحكام حىت ال خيرجوا مـن العـدل إىل   
  .. اجلور، وحىت ال ختتل مصاحل الدين والدنيا مجيعا

وأظن أن هذا القدر كاف يف الداللة على مقصودية النصيحة يف ذاـا، فـإذا   
  .امنة وراء هذا املقصد الكبريعرفنا ذلك فلنبحث عن املقاصد الشرعية اجلزئية الك

  .الناصح مقاصد: أوال
بأن يتعبـد الناصـح هللا تعـاىل بفعـل     : إخالص القصد لوجه اهللا تعاىل - 1

  .النصيحة
 يقول اإلمـام  . وإخالص القصد يف العناية باملنصوح له واإلشفاق عليه - 2

ذلك اآلخر ما ضر اآلخر، ساء  النصيحة أن يسوء املرَء وحد«: بن حزم رمحه اهللا
3(»ه ما نفعه، سر اآلخر أو ساءهأم مل يسؤه، وأن يسر(.  

                                 
 .95، ص4سري أعالم النبالء، اإلمام الذهيب، جـ )1(
 .119ـ118صاملعروف بابن احلداد املوصلي، اجلوهر النفيس يف سياسة الرئيس، حممد بن منصور بن حبيش، ) 2(
 .42، صالظاهري حزم بن، الالنفوس مداواة يف والسري األخالق )3(
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.. عيب  الناصحوأما إذا كان مراد وتنقُّ املنصوح لهبذلك إظهار   ـه وتبـينيص
ه اهللا  ما يف داخال قصده مناقضا لقصد النصح، وكان سعيهه كان ه وقصورِجهلذم

أحتب أن خيربك : وقيل لبعض السلف ..اهلمز واللمز منتعاىل يف كتابه وتوعد عليه 
فـالتوبيخ والتعـيري بالـذنب    . إن كان يريد أن يوخبين فال: أحد بعيوبك؟ فقال

املؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك «: بن عياض رمحه اهللا قال الفضيلان، مذموم
 والتعيري ،النصح يقترن به السترفالنصح والتعيري، وهو تفريق دقيق حقا بني  .»ويعير

 إذا الناصـح  وعالمة«: رمحه اهللا تعاىل ابن حباناإلمام  قالو .)1(يقترن به اإلعالن
  .)2(»عالنية ينصحه أن هنيش أراد من وعالمة ،اسر ينصحه أن له املنصوح زينة أراد

قال اإلمام ابن رجب  :عن املنصوح له] الضررأو العيب [إزالة املفسدة  - 3
فإن الناصح ليس له غرض يف إشاعة عيوب مـن  «: رمحه اهللا يف ضبط هذا املقصد

الفـاجر ال  « :وقال رمحه اهللا. »ينصح له وإمنا غرضه إزالة املفسدة اليت وقع فيها
إمنا غرضه يف  ،غرض له يف زوال املفاسد وال يف اجتناب املؤمن للنقائص واملعايب

ومقصوده فهو يعيد ذلك ويبديه  ،جمرد إشاعة العيب يف أخيه املؤمن وهتك عرضه
ليـدخل عليـه الضـرر يف     ،ه للناسئتنقص أخيه املؤمن يف إظهار عيوبه ومساو

  .)3(»الدنيا
  .النصيحة مقاصد: ثانيا

  :احلق إظهار - 1
ألن  ،كلُّهم جممعون على قصد إظهار احلق الذي بعث اهللا به رسوله ؤنا علما

فون بأن اإلحاطـة  وأن تكون كلمته هي العليا، وكلُّهم معتر ،ه هللايكون الدين كلّ

                                 
 .17ـ16الفرق بني النصيحة والتعيري، البن رجب احلنبلي، ص: هذا الكالم يف تفصيلانظر ) 1(
 .197صونزهة الفضالء، البن حبان،  العقالء روضة) 2(
 .18بني النصيحة والتعيري، البن رجب احلنبلي، ص الفرق) 3(
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عاه أحد مـن  ه من غري شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم وال ادبالعلم كلّ
فلهذا كان أئمة السلف امع على علمهم وفضـلهم   ؛املتقدمني وال من املتأخرين

ويوصون أصحام وأتباعهم بقبول  ،يقبلون احلق ممن أورده عليهم وإن كان صغرياً
يف مهور النساء وردت املرأة بقوله  كما قال عمر ..وهلماحلق إذا ظهر يف غري ق

ــاىل !  "  #  $  %  &  '   )  M : تعـ
-  ,  +  *  )L   ]فرجع عن قوله وقال]20:النساء ، : أصابت

  .)1(كل أحد أفقه من عمر :وروي عنه أنه قال .امرأةٌ ورجلٌ أخطأ
  :االعتدالالعالقة بني احلاكم واحملكوم على التوازن و إقامة - 2

 : كما يف قوله تعـاىل  يف عالقة احلكام بالرعية،أقام اهللا تعاىل التوازن واالعتدال 
M     ̧ ¶  µ    ́ ³  ²  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª    ©

¹º  ¿   ¾  ½  ¼    »À    Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä           Ã  Â    Á
Ð  Ï   Î  Í  ÌÑ    Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò               Û

ß  Þ  Ý  Üà  å  ä  ã  â  áL]59- 58، اآليتان النساء[.  

متوجهة إىل والة األمـر بـأداء األمانـة     -آية األمراء هي اليت –فاآلية األوىل 
، كما يقـول  »جماع السياسة العادلة، والوالية الصاحلة«، ومها واحلكم بالعدل

 -اليت ميكن أن نسميها آيـة الرعيـة  -ية ، واآلية الثان)2(اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا
  .متوجهة إىل الرعية بالطاعة املشروطة بطاعة اهللا تعاىل

 طالب أيب بن علي يف العالقة بني احلاكم واحملكوم قولُ ر عن ذلك التوازنيعبو
 :»على وجب ذلك فعل فإذا؛ األمانة ويؤدي، بالعدل حيكم أن اإلمام على حق 

                                 
 .9ـ8الفرق بني النصيحة والتعيري، البن رجب احلنبلي، ص: انظر) 1(
 .12ي والرعية، صالسياسة الشرعية يف إصالح الراع) 2(
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  .)1(»..بطاعته أمر مث، والعدل األمانة بأداء أمرنا تعاىل اهللا نّأل؛ يطيعوه أن املسلمني
  :إمناء احلب والود بني احلاكم واحملكوم - 3

خيـار  (: وندرك مقصد إمناء احلب والود بني الراعي والرعية من قول النيب 
أئمتكم الذين حتبوم وحيبونكم، ويصلون عليكم وتصلون علـيهم، وشـرار   

 فوصـف(..)2( . م ويبغضونكم، وتلعنوم ويلعنـونكم أئمتكم الذين تبغضو
والتقارب والتناغم، وهو  وطٌناخلريية لألمة م والتحاب روح  -الشك-مبدى التواد

  .النصيحة كما عرفناها
وإذا متت النصيحة على حقيقتها وبشروطها وأساليبها، أمثرت التآلف والتآخي 

 وصـفنا  ما نعت على كانت إذا يحةالنص« :رمحه اهللا ابن حبان قالواالنسجام، 
  .)3(»األخوة حق وتؤدي األلفة تقيم
  :التواؤم ونفي التزاحم حتقيق - 4

التواصل بالنصح حيقق التواؤم بني احلاكم واحملكوم الذي هو مقصود شـرعا،  
لدخوله حتت مقصد األخوة اإلسالمية، كما ينفي التزاحم على املكاسب املاديـة  

، اليت يوسعها الفصام احلاكموبني العامل الكثرية  اتفجوال سدواحلظوظ العاجلة، وي
اهلامشي الذي ال وجهة له إال حظوظ النفس وأطماعهـا غـري    والصراع املفتعل

من مصاحلهم  ما ينفع الناسبني الناصح واملنصوح له على تعاون ال احملدودة، ويثمر
  .اخلاصة والعامة

  

                                 
 .259، ص5لقرطيب، جـلاجلامع ألحكام القرآن، ) 1(
 .5سبق خترجيه، ص )2(
 .197روضة العقالء ونزهة الفضالء، البن حبان، ص) 3(
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  :اهلادف حتقيق أهداف احلوار البناء والنقد - 5
التواصل بالنصيحة شكل من أشكال احلوار البناء والنقد اهلادف، واحلوار النافع 
بني احلاكم واحملكوم، وتقليب وجهات النظر السـتخراج األصـلح مـن اآلراء    

كسر يو ات،عزز العالق، مما يلمسؤولنيلالنقد اهلادف على تربية املواطن واألفكار، و
، شر األمن الفكريالراعي والرعية، وينشفافية بني ال ، ويشيعحواجز الرهبة واحلذر

د من الغلو واالحنراف أو خيفف من حدما، وينشر الثقة وحسن الظن، ويثمر وحي
االستقرار السياسي واالجتماعي، وغري ذلك من املصاحل العامة اليت حتتاج إليها أمتنا 

  .اليوم يف مشارق األرض ومغارا
  :قوق املغفول عنهاباملصاحل واحل التذكري - 6

معاونتهم على ما تكلفوا القيام به يف : النصيحة لألئمة«: قال اإلمام الطرطوشي
  . )1(»تنبيههم عند الغفلة وإرشادهم عند اهلفوة

 يـدلنا  :خصال بأربع فليصحبنا بناصح نم :» العزيز عبد بن عمروخطب 
 عندنا يغتابن وال ،سرا نال يفش وال ،إلينا يصل ال من حاجة إلينا ويرفع عيوبنا على
  .)2(»اأحد
  :قطع الطريق على تضليالت املتملقني - 7

من مقاصد النصيحة للحكام إمناء اخلري إليهم؛ ألنّ هناك من ينمي إليهم الشر من 
وما .. املنافقني واملتزلفني والغاشني، أو من يسمون اليوم أصحاب النفاق السياسي

                                 
 .80سراج امللوك، ص )1(
  .74ص لقلعي،، لذيب الرياسة) 2(

وأقواله على أبـواب   أيب حفص عمر بن اخلطاب  مسند أمري املؤمننيواألثر عن عمر بن عبد العزيز أخرجه احلافظ ابن كثري يف 
 يرفع إلينا حاجـة مـن ال   ،من صحبنا فليصحبنا خبمس وإال فال يقربنا :أيها الناس«: بلفظ. 699-698، ص2، جـالعلم

 ض فيمـا ال وال يغتابن عندنا الرعية وال يعتر ،ال يهتدى إليه ويدلنا على اخلري على ما ،ويعيننا على اخلري جبهده ،يستطيع رفعها
 .»يعنيه
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 وأكثـر «: قال أبو حامد الغزايل رمحه اهللا.. ئفةذلك إال لتحقيق مكاسب مادية زا
. الشهوات من مرادهم إىل ليصلوا احليل يستنبطون فإم شهوام، خدمة يف الناس

 فيلقونه عنده الظلم نونوحيس الوايل يغرون الدنيا من نصيبهم ألجل العمال وكذلك
  .)1(»أعراضهم إىل ليصلوا النار يف

أيب سـعيد  ناصحني على كفة املتملقني، فعـن  كفة ال تغليبواملقصود هنا هو 
بطانة تأمره  ؛إال له بطانتان خلف خليفةٌما است( :قال عن النيب ،  اخلدري

واملعصـوم مـن عصـم     ،وبطانة تأمره بالشر وحتضه عليه، باخلري وحتضه عليه
  .)2()اهللا

عن ما روي وإمنا يعصم اهللا من قرب الناصحني واحتاط من الغاشني، مثال ذلك 
 شهاب، ابن يا«:فقال امللك، عبد بن الوليد علىأنه دخل  الزهري شهاب بن حممد

 اهللا أنَّ حدثونا: قال املؤمنني؟ أمري يا هو وما: قال الشام؟ أهل به حيدثنا حديث ما
 عليه يكتب ومل احلسنات، له كتب رعية عبدا استرعى إذا -وتعاىل تبارك-

 ليس خليفةٌ أم اهللا، إىل أقرب خليفةٌ أنبِي ؤمنني،امل أمري يا كَذَبوا: قال السيئات،
 فيه، تشك ال مبا - املؤمنني أمري يا -  أحدثك فأنا: قال خليفة، نيب بل: قال بنبِي؟
M     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É : داود لنبيه تعاىل اهللا قال

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÚ    á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û
å  ä  ã  â     è  ç  æL ]وعيد فهذا املؤمنني، أمري يا، ]26:ص 

 عن ليغروننا الناس إنَّ: الوليد فقال! ؟نيب غري خبليفة ظنك فما خليفة، لنيب اهللا
  .)3(»ديننا
  

                                 
 .22الترب املسبوك، ص) 1(
 .2438، ص6، جـ6237: رقمأخرجه البخاري، كتاب القدر، باب املعصوم من عصم اهللا، ) 2(
 .27، للطرطوشي، صسراج امللوك) 3(
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  أساليب النصيحة للحكام مع مناذج تطبيقية: املبحث الرابع
  :متهيد

خلصـني يف  ما أحوج احلكام إىل من ينصحهم بإخالص وصدق، وما أحوج امل
لتفادي العشوائية يف إسداء النصح، وجتنـب   نصيحة احلكام إىل األسلوب احلكيم،

لتغلب على معوقات قبـول النصـيحة،   النتائج العكسية اليت تترتب على ذلك، وا
: كالكرب والعجب والعناد، والعزة باإلمث، وغري لك، قال ابـن حبـان رمحـه اهللا   

  .)1(»برأيه املعجب من النصيحة قبول ترك يوجد ما وأكثر«
  :ومما ميكن أن نذكره من أساليب يف نصيحة احلكام

  .حال املنصوح له، ومدى استعداده لتقبل النصح معرفة: أوال
وخصوصا عند مبادرة الناصح بالنصيحة، فاملبادرة بالنصيحة حتتاج إىل تنبه أكثر 

ـ    بعض واحتراز أشد، ولعل ذلك هو  :الما عناه ابن حبان رمحـه اهللا حـني ق
وأما عند طلب النصيحة فالغالـب أن الطالـب ال   . )2(»بالتهمه حماطة النصيحة«

  .يطلبها إال وبه استعداد الستقباهلا
، لسماع النصيحة هئـومدى يالنفسي  هجوحتسس وفهم حال املنصوح له، و

. ذلك يعني على حسن اختيار األسلوب والوسيلة كلّ ؛وتقدير موضوع النصيحة
 ذلك ناوكلّ الرجل، أيها اعلم«: يء من هذا اإلمام الطرطوشي فيقوليشري إىل ش

 ،األشغال بكثرة قةمستغر أا إال كباراً كانت وإن امللوك عقول أن الرجل،
 األسرار، مكامن يف ويتغلغل األفكار، تلك على جلَّيتو ما املوعظة من فتستدعي

                                 
 .196روضة العقالء ونزهة الفضالء، البن حبان، ص )1(
 .196روضة العقالء ونزهة الفضالء، البن حبان، ص )2(
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  .)1(»والران الصدأ ذلك قلويص واألقفال، ةاألكن تلك ويفك ،األستار تلك فريفع
اخلليفة  قالويدخل يف هذا فهم نفسيات األمراء، إلدراك مداخل النصح، 

 والتعرض السر وإفشاء امللك يف الطعن :ثالثا إال شيء كل حتتمل امللوك« :املأمون
للحيا « :بعمر خيتص كان وقد عنهما اهللا رضي اهللا عبد بنهال العباس وقال .»مر 
بين يدنيك الرجل هذا أرى يإن ال :خبالل موصيك يوإن له تفشني ال و اسرختونن 
  .)2(»نصيحة عنه تطو وال ،أحدا عنده تغتابن وال ،عهدا له

  .بالنصيحة اإلسرار: ثانيا
الستر والنفور من الفضح، ومقصود السرية يف النصح  طرت النفس على حبفُ

لنصيحة، سدا ملداخل الشيطان، مراعاة حال النفس هذه، وهو املبدأ املعروف يف ا
ا ال مثباإل له العزةُ وحىت ال تأخذ املنصوحا نفسيوخصوصا احلكام؛ فإنّ فيهم علو ،

 :قـال  بكرة  أيبيرضون معه باإلهانة، وقد نستأنس للداللة على هذا حبديث 
  .)3()من أهان سلطان اهللا يف األرض أهانه اهللا(: يقول مسعت رسول اهللا 

 .لمس مقصودية االحترام والتوقري ملنصب السلطان ومكانته ومهابتهومن هذا ن
 السلطان عظموا ما خبري الناس يزال ال«: اهللا رمحه التستري اهللا عبد بن سهل قال

 أفسد ذين استخفوا وإذا وأخراهم، دنياهم اهللا أصلح هذين عظموا فإذا؛ والعلماء

                                 
 .6ص ،لطرطوشيلراج امللوك، س) 1(
  .69ـ68ص لقلعي،ل ،ذيب الرياسة) 2(

باب ما على السلطان من منع أخرجه البيهقي يف سننه الكربى، كتاب قتال أهل البغي، باب  واألثر عن العباس بن عبد املطلب 
رواه الطرباين وفيه جمالد : يقال ابن حجر اهليتم. 167، ص8، جـ16455:، رقمالناس عن النميمة وترك األخذ بقول النمام

: ، رقمجممع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الوصايا، باب وصية العباس : انظر. بن سعيد وثقه النسائي وغريه وضعفه مجاعة
 .400، ص4جـ7128

ـ   هوحسن .502، ص4، جـ 2224  :، رقمأبواب الفنت عن رسول اهللا الترمذي، يف سننه،  أخرجه )3(  لةاأللبـاين يف سلس
 .375، ص5، جـ2297: ، رقمالصحيحة األحاديث
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  .)1(»وأخراهم دنياهم
رمحه  ابن رجب يل السلف رضي اهللا عنهم، يقول اإلمامواإلسرار بالنصيحة سب

وكان السلف يكرهون األمر باملعروف والنهي عن املُنكَر على هذا الوجـه،  «: اهللا
هذا من عالمـات   ويحبون أن يكون سراً فيما بني اآلمر واملأمور، فإنّ] أي علنا[

نصح له، وإمنا غرضه إزالة الناصح ليس له غرض يف إشاعة عيوب من ي النصح، فإنّ
  .)2(»املفسدة اليت وقع فيها

ومن كالم اإلمام ابن رجب نفهم مقصود النصيحة الذي هو إزالة املفسدة، وهو 
املقصد الذي يراعى من أجله حال املنصوح وتوقري شخصه واحترامه وعدم تعريضه 

أو املفسدة املأمور  لالستفزاز والفضح، كما يراعى وجه املصلحة املأمور باستجالا
  .باستدفاعها

وإذا كان دوران النصيحة على ذلك املقصد، فإن واقع التطبيق يستدعي اإلسرار 
 إذاحوال اليت حيسن فيها اإلسرار بالنصيحة مـا  ومن األيف حال والعلن يف حال، 

 العيبكان  أو عموم الناس، إىلغري متعد  املنصوح لهعلى  قاصرا اخلطأ كان ضرر
منشور، فهذا موضع إسرار ال إعالن، جريا على الستر املطلوب حلال غري  مستوراً
  .املؤمنني
يه يكون اإلسرار بالنصيحة أصال، غري أن احلاجة قد تبدو يف اإلعالن ا، لوع

          على مجلة أحوال تترجح املصلحة يف اإلعالن، يقول اإلمام ولذا نص علماؤنا 
 الصدقات على واألمناء والشهود الرواة جرح وأما«: ابن مفلح احلنبلي رمحه اهللا

 منهم رأى إذا عليهم الستر حيل وال احلاجة، عند فيجب وحنوهم واأليتام واألوقاف

                                 
 .260، ص5لقرطيب، جـلاجلامع ألحكام القرآن، ) 1(
 .17بني النصيحة والتعيري، البن رجب احلنبلي، ص الفرق) 2(
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 وهذا الواجبة، النصيحة من بل احملرمة، الغيبة من هذا وليس أهليتهم، يف يقدح ما
  .)1(»عليه جممع
وينفر من التشـهري وفضـح   أن تستر عليه عيوبه وأخطاؤه،  إنسان حيب كلّو

النصيحة يتوافق مع الفطرة السليمة، ومن هنا كانت العيوب والنقائص، وذلك ما 
، برغبة الناصـح يف فضـحه   له وإشعار له استفزاز للمنصوحألا ، ةمثر بالالعلنية 

قال ابن حجر . ؛ مما جيعله يأخذ موقفًا مضاداالنفسطبع الدفاع عن سيطر عليه في
 قـال ولذلك  .)2(»اإلنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل«: رمحه اهللا

 وعظـه  ومـن  ،هنوزاَ نصحه فقد سرا أخاه وعظ من«: رمحه اهللا الشافعي اإلمام
  .)3(»..وشانه فضحه فقد عالنية

يف نصيحة احلكام قوله  هودليلعام،  ههذا األسلوب هو الغالب يف النصيحة بوج
 :)ان بأمر، فال يبد له عالنية، ولكن ليأخذ بيـده،  من أراد أن ينصح لسلط

  .)4()فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإال كان قد أدى الذي عليه له
 عنومن التطبيق العملي هلذا األسلوب لدى الصحابة رضي اهللا عنهم ما روي 

 ال يأن أترون فقال مه؟فتكلّ عثمان على تدخل أال :له قيل« أنه  زيد بن أسامة
 أحب ال أمرا أفتتح أن دون ما وبينه بيين فيما كلمته لقد واهللا م؟كُعمسأُ إال أكلمه

   .)5(»فتحه من أول أكون أن

                                 
 .254، ص1اآلداب الشرعية، البن مفلح، جـ) 1(
 .314، ص13فتح الباري شرح صحيح البخاري، جـ) 2(
 .24، ص2شرح صحيح مسلم، جـ) 3(
ـ 15333: رقـم  ،من حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي اهللا عنهما، مسند املكيني ،رواه أمحد يف مسنده )4( ، 24، جـ

وصححه األلبـاين يف  . 521، ص2، جـ1097: يف السنة، باب كيف نصيحة الرعية للوالة، رقموابن أيب عاصم . 48ص
 .273، ص2، جـظالل اجلنة

، مسلم، واللفظ له، كتاب 1191، ص3، جـ3094:لق، باب صفة النار وأا خملوقة، رقمأخرجه البخاري، كتاب بدء اخل )5(
 .2290، ص4، جـ2989:حديث رقم ،ويفعله املنكر عن وينهى يفعله وال باملعروف يأمر من عقوبة بابالزهد والرقائق، 
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والباب الذي خشي فتحه هو باب اإلنكار على األئمة عالنية، خشية أن تفترق 
مراد أسامة أنه ال يفتح باب ااهرة بالنكري : قال القاضي عياض رمحه اهللا.. الكلمة
ملا خيشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سراً، فذلك أجـدر   ،اإلمامعلى 

  .)1(بالقبول
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما، أنه سئل عن أمر السلطان باملعروف ويه عن 

  .)2(»إن كنت فاعال والبد ففيما بينك وبينه«: املنكر، فقال
ال جهراً، وبتعريض  وإذا نصحت فانصح سراً«: ويقول اإلمام ابن حزم رمحه اهللا

  .)3(»من التصريح بد ال تصريح، إال أن ال يفهم املنصوح تعريضك، فال
وقد تتحقق االستجابة منذ البداية بالتذكري والنصح اخلفي، فيغين ذلك عن النقد 

  ).اإلنكار(العلين 
ويف عصرنا احلاضر ظهرت وسائل كثرية إليصال النصيحة للحكام، وإلبـداء  

ونشر النقد السياسي، وكل ذلك البد له مـن ضـبط، ليحقـق     الرأي املعارض،
مقاصد النصح وجينبنا املراوحة يف املكان، والدوران يف احللقات املفرغة، والصدام 

  .الذي تضيع معه مقاصد الشرع ومصاحل اخللق
  .العواطف النبيلة استثمار: ثالثا

أ املنصوحفْجوخيطئ من ي الدفاع عن نفسهه سينتقل إىل له بالتخطئة، ألن ..
املنصوح له يفكر بعقله طاملا  أنّ ويثور عنده العناد وشهوة االنتصار للنفس؛ ذلك

ه يتصرف بعواطفه الثائرة إذا غزوناه من الداخل، أي بإثارة العواطف النبيلة، لكن

                                 
 .52، ص13فتح الباري، جـ: انظر )1(
  .81صبن رجب احلنبلي، الواحلكم،  العلومجامع  )2(

، 37307:رقم من كره اخلروج يف الفتنة وتعوذ عنهاأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب الفنت، باب  واألثر عن ابن عباس 
 .470، ص7جـ

  .45، صاألخالق والسري) 3(
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والعواطف الثائرة تغطي على العقل يف النهاية، فال يتصرف . حنن استثرناها فيه
فقلما يعمل العقل ويفكر بشكل منطقي حال ثورة املشاعر . ءصاحبه كالعقال

 :باهللا املستضيءللخليفة  وعظه يف يومارمحه اهللا  اإلمام ابن اجلوزي قال. والعواطف
 أُقدم وأنا عليك، خفت ،سكت وإِن منك، خفت ،تكلّمت إن املؤمنني، أمري يا«

 أنتم: القائل قول من خير هللا،ا اتقِ: الناصح فقول منك، خويف على عليك خويف
  .)1(»لكم مغفور بيت أهل

ويساعد على اخلروج من الصدام العاطفي أسلوب االستفهام يف النصيحة، ألنه 
خيفف من وطأا على العواطف، وال حيجب عمل العقل، بل يثري عمـل العقـل   

  .. وتفكريه

ضعه ي القابل، ومعرفة وجهة نظر الشخص امل يفيد يفكما أن أسلوب االستفهام 
   .ينسب إليه اخلطأ بشكل قطعييف موقف حمرج أو 

  .بالنصح واالحتياط يف التخطئة للمنصوح له التواضع: رابعا
وأن ال يشعره بـالتكرب والتعـايل    ؛له ملنصوحال يتعاىل على ا أن للناصح ينبغيف

 مـن  بالنصـيحة  بأوىل الناصح ليس«، فـاللوم أو السخرية، أو االام عليه، أو
  .)2(»له املنصوح

بنا املواقـف العكسـية    واالحتياط يف التخطئة للمنصوح له مهمه جينجدا، ألن
احملرجة حني يتضح لنا أننا مل نكن نتصور املوضوع على حقيقته، أو أنّ وجهة نظر 

                                 
 .372، ص21النبالء، جـ أعالمسري ) 1(
 .195روضة العقالء ونزهة الفضالء، البن حبان، ص )2(
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لعلك خمطئ يف وجه نصحك، «: قال اإلمام ابن حزم رمحه اهللا .املنصوح له أصح
  .)1(»خطئك، وبترك الصواب فتكون مطالباً بقبول

  .بالنصح عدم اإللزام: خامسا
عدم اإللزام عنصر مهم من عناصر احلقيقة الشرعية للنصيحة، وقد سبق أن قلنا 

من واجب الناصح أن ينصح غريه، ولكن ليس إن للنصيحة سلطانا أدبيا ال ماديا، ف
م يف رعيتـه،  ليس من حقه، بل هو حق للحاك هذا مبا ينصحه به؛ ألنّ اإللزام له

 إال نصـح  ذي كـل  على ليس«، فـوالناصح دال على اخلري، وليس بآمر بفعله
فإن اشترط قبول النصح فقد جتاوز وظلم،  .)2(كما قال ابن حبان رمحه اهللا »اجلهد

وال تنصح على شرط القبول منك، فإن تعـديت هـذه   « :ابن حزم رمحه اهللا قال
 أمانـة  ة وملـك، ال مـؤدي حـق   الوجوه، فأنت ظامل ال ناصح، وطالب طاع

3(»ةوأخو(.  
 ا ال تصل أبدا إىل حدا تنتهي إليه، مما جيعلنا نفهم أهذا يؤكد  أن للنصيحة حد

بل هو موضوع آخر ينبغي  ،اإلنكار، وأن اإلنكار شيء خارج عن النصيحة كلّيا
  .أن ندرسه باستقالل

  .يف اخلطاب فالتلطّ: سادسا
ألنّ النصيحة ؛ ب أن خيتار الناصح حلو الكالم وخفيفهمعىن التلطف يف اخلطا

مرة على النفوس، أشبه ما تكون بالدواء املر يغلّف بغالف حلو حىت يستساغ، قال 
 وهي .)4(»..العزم أولو إال يقبلها ال ةرم النصيحة جرعة أن واعلم«: الطرطوشي

                                 
 .49ص ،والسري األخالق) 1(
 .196روضة العقالء ونزهة الفضالء، البن حبان، ص )2(
 .45، صوالسري األخالق) 3(
 .81ـ80لطرطوشي، صلسراج امللوك، ) 4(
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 ،للنصح مستثقلة لنفوسوا«: على النفوس، قال اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا ثقيلة
 منه مستوحش النصح: وقيل؛ )1(»هواها وافق ما إىل مائلة ،أهله عن نافرة

  .)2(ومألوف
ويف النفس كرب ترى به الناصح منتقصا، واملوجه شائنا، كما أنّ يف النفس ترفعا 

 ن عصمه اهللا من مجوح نفسه وجنوحها أوقفها علىوم. ترى به املنصوح له وضيعا
 عـن  الرجوعحىت يرى  مطلق األشخاص، من احلق وقبول ،صاإلخالو الصدق
  .كماال اخلطأ

ويف القرآن الكـرمي   .للنصح بالكالم احلسن ميهد أنومن التلطف يف النصيحة 
M     Ê  É  :إشارة إىل حسن التمهيد، فقد قال اهللا تعاىل لنبيه داود عليه السالم

Î  Í  Ì  ËL ]قبل أن يقول له ]26:ص : M Ð  Ï   Ò     Ñ
  Õ  Ô  ÓL ]ومن السنة النبوية قول الرسول  .]26:ص : عن ابن عمر

) :3()نعم الرجل عبد اهللا لو كان يصلي من الليل(.  
ومن التلطف يف النصح تضمني النصيحة الكالم الرقيق واألدب الرفيـع، وقـد   

           : اشتهرت على ألسنة الناصحني للحكام يف تارخينا ايد عبـارات لطيفـة منـها   
حسن التلطف يف وذلك من  .وغري ذلك)... أصلح اهللا األمري(و ،)يا أمري املؤمنني(

  .)4(دعى لقبوله النصيحةأخماطبة السلطان ليكون 
ـ السلطان ال ي« :قال ابن حجر: ومن التلطف االستئذان يف اخلطاب ال إب خاطَ

فترك ذلك والغلظة له قـد   ،عترض به عليهي والسيما إذا كان يف أمرٍ ،بعد استئذانه
إظهار احلب وإبداء ومن التلطف  .)5(»ثارة نفسه ومعاندة من خياطبهيكون سببا إل

                                 
 .81لطرطوشي، صلسراج امللوك، ) 1(
 .195روضة العقالء، ص: عجز بيت، ملنصور بن حممد الكريزي، ذكره ابن حبان يف )2(
 .378، ص1، جـ1070: ، أبواب التهجد، باب فضل قيام الليل، رقمعمر  أخرجه البخاري يف صحيحه، عن ابن) 3(
 .42، ص4فتح الباري شرح صحيح البخاري، جـ) 4(
 .43، ص4فتح الباري شرح صحيح البخاري، جـ) 5(
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  .، لتأنس نفس املنصوح له للناصحالود بإخالص
  .واللني يف النصيحة الرفق: سابعا

بالرفق واللني يدخل الناصح إىل قلب املنصوح له، ويأنس املنصوح له للناصح، 
 :عليهمـا السـالم   وهـارون  ملوسى اهللا تعاىل قال وقدينهما، وتزول الوحشة ب

M{  z      y  xL ]هذا األسلوب كان منفِّرا ال  وإذا أخطأ الناصح. ]44:طه
فإن خشنت كالمك يف النصيحة فـذلك  «: مبشرا، قال اإلمام ابن حزم رمحه اهللا

قال رسول و. ]44:طه[ M{  z      y  xL: إغراء وتنفري، وقد قال اهللا تعاىل
  .)2(»)1()وال تنفروا: (اهللا 

 له عرض إذ بالبيت يطوفوحكي أن اخلليفة هارون الرشيد رمحه اهللا كان 
 :فقال .يل فاحتمله ظلَغ فيه بكالم أكلمك أن أريد يإن املؤمنني أمري يا :فقال رجل

 مين شر هو من إىل منك خري هو من اهللا بعث قد ،كرامة وال عني نعمة وال ال
إشارة إىل قوله تعاىل ملوسى وهارون عليهما السالم . )3(ليناً قوال له يقول أن مرهفأ

  .]44، طه[   M  ¡  �       ~     }  |   {  z      y  xL : يف دعوة فرعون
، أن رسول رضي اهللا عنهاعن عائشة، ف -ال شك-والرفق أسلوب شرعي مثمر 

فق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي يا عائشة إن اهللا رفيق حيب الر(: قال اهللا 
ولنا أن نتصور سعة العطاء الربـاين  . )4()على العنف، وما ال يعطي على ما سواه

جزاء وفاقا على الرفق؛ فإذا كان الناصح يسعى إىل قبول النصح، .. وتنوعه ومشوله
 وحتقيق أهداف النصيحة ومثراا، فليدرك أنّ العطاء الرباين جزاء التخلق بـالرفق 

  ..يشمل كل ذلك
                                 

 .38، ص1، جـ69: البخاري عن أنس، كتاب العلم، باب فضل العلم، رقم أخرجه) 1(
 .49، صاألخالق والسري) 2(

 .218، صالدينوري بكر يب، ألالعلم وجواهر لسةاا )3(
 .2003ص ،4جـ.  2593  :رقم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق، يف صحيحه مسلمأخرجه ) 4(
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: والرفق يف النصح يزِين املنصوح له، والعنف يشينه، وذلك واضح من قوله 
اهللا يقول عبد  .)1()ما كان الرفق يف شيء إال زانه، وما نزع من شيء إال شانه(

من أخيه شيئاً يأمره يف  كان من كان قبلكم إذا رأى الرجلُ«: رمحه اهللا بن املبارك
أحد هؤالء خيرق بصاحبه، فيستغضـب أخـاه،    مره ويه، وإنّرفق، فيؤجر يف أ

  .)2(»ويهتك ستره
  .يف النصيحة عند احلاجة التشديد: ثامنا

لنصيحة لوالة األمر حسب احلاجة، وحسب املصلحة قد يحتاج إىل التشديد يف ا
 على دخل  اخلوالين مسلمأن أبا «ومن أمثلة ذلك ما روي . واملفسدة وميزاما

 .األمري أيها قل :له فقيل .األجري أيها عليكم السالم :فقالرضي اهللا عنهما  معاوية
 فقال .مسلم أبا يا السالم وعليك ،يريد مبا أعلم فإين مسلم أبا دعوا :معاوية فقال
 فإن ،رعيته عن هسائل أجره ورب إال رعية يرعاست راع ليس أنه اعلم :مسلم أبو

 يف ووضعها آخرها على أوهلا ورد سرااكُ ربوج ربااج وهنأ مرضاها ىداو كان
 .ذلك من أنت من فانظر ،هيوفِّ مل وإال ،أجره اهوفّ املاء من وصفو الكأل من فنأُ

  .)3(»ذلك على األمر مسلم أبا يا اهللا يرمحك :معاوية فقال
  :وأعتقد أن استعمال هذا األسلوب قائم إىل عاملني اثنني

يد مبا يتوافق مع املصـلحة املقصـود اجتالـا    مدى احلاجة إىل التشد :األول
  .واملفسدة املقصود استدفاعها واملوازنة بينهما

بيعة العالقة بني الناصح واملنصوح له ومدى القرب بينهما، فإنه ملـا  ط :والثاين
                                 

 .2004ص ،4جـ.  2594  :رقم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق، مسلم يف صحيحه أخرجه )1(
 .196البن حبان، ص ونزهة الفضالء، العقالءروضة  )2(
 .القطـران  وهـو  باهلناء طالها جرباا هنأ ومعىن .17والسياسة الشرعية، البن تيمية، ص ،43ص لقلعي،، لذيب الرياسة) 3(

  .43ص ذيب الرياسة وترتيب السياسة، أليب عبد اهللا القلعي، :انظر. قبلُ عرت مل إذا ،فنأُ روضة :ويقال
 .125، ص2ين يف حلية األولياء، أليب نعيم، جـواألثر عن أيب مسلم اخلوال



 ).أصولها ومقاصدها وأساليبها(النصيحة لحكام المسلمين 

  )]2013- 1434 جويلية( سداسالعدد ال[مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية    49

كان بني العلماء واحلكام األوائل قرب شديد، سببه ما كان عليه حكام األمس من 
وما كان عليه علماء األمس من جرأة حكيمة يف احلق، هذا  تقدير واحترام للعلماء،

كلّه قرب املسافة بني الناصح واملنصوح له، متاما كما تقرب املسـافة بـني األخ   
وابنـه  ) الناصـح (، أو بـني األب  )املنصوح له(وأخيه األصغر ) الناصح(األكرب 

ك ما ال يكون بـني  ، فيكون بينهما من اللّوم والعتاب والشدة يف ذل)املنصوح له(
  .غريهم

  .ختير الزمان واملكان واحلال: تاسعا
 متاماً ،وإرشاده نصحه إلسداء واملناسبة والزمان املكان يتخري أن الناصح على
أيأيت : رمحه اهللا سئل مالك بن أنس، الالئقة والعبارات األسلوب يتخري مثلما

إذا رجا أن يسمع «: ؟ فقالإىل السلطان فيعظه وينصح له ويندبه إىل اخلري الرجلُ
وإذا كان ذلك الرجاء مرتبطا أساسا مبدى استعداد  .)1(»منه، وإال فليس ذلك عليه

املنصوح له لسماع النصح وتقبله، فال يغينب عن أذهاننا أن نتخري الظرف املناسب 
  .أيضا

  .اإلجياز يف املوعظة: عاشرا
مبناها، املركـزة املشـبعة يف    وفائدة اإلجياز التخفيف، فإن العبارة الوجيزة يف

معناها، العميقة يف مغزاها تغين عن كثرية الكالم وطويله، ورب تلميح أغىن عـن  
  .التصريح، ورب كناية كفت عن التوضيح

 يف حجه وقت يف مبكة ،بن مروان امللك عبد على رباح أيب بن عطاء دخل
: حممد أبا يا: وقال السرير، على معه وأجلسه عليه، فسلم إليه فقام خالفته،

املؤمنني أمري يا: قال ؟ كحاجت !فتعاهده رسوله، وحرم اهللا، حرم يف اهللا قات 
 الس، هذا جلست م فإنك ،واألنصار املهاجرين أوالد يف اهللا قوات بالعمارة،

                                 
 .284، ص21التمهيد البن عبد الرب، جـ) 1(
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م الثغور، أهل يف اهللا قواتوحدك فإنك املسلمني، أمور وتفقد املسلمني، حصن فإ 
 بابك، دوم تغلق وال عنهم، تغفل فال بابك، على فيمن اهللا قوات عنهم، املسؤول

 سألتنا إمنا! حممد أبا يا: وقال امللك عبد عليه فقبض وقام، ض مث أفعل،: له فقال
 خرج، مث حاجة، خملوق إىل مايل: قال حاجتك؟ فما قضيناها، وقد غريك، حوائج

  .)1(»لسؤددا وأبيك هذا الشرف، وأبيك هذا: امللك عبد فقال
فكم حوت هذه النصيحة من مصاحل الدين والدنيا، وكم مشلت من إصالحات 

  !على ما فيها من الوجازة.. دينية واجتماعية وسياسية وعسكرية
 آدم عهد من: قال .عظين«: له فقال العزيز عبد بن عمر جملس قالبة أبو حضرو
. ميوت خليفة أول تأن: فقال. زدين: فقال. سواك خليفة يبق مل هذا وقتنا إىل

 من فإىل معك يكن مل وإن ؟ختاف فممن معك اهللا كان إن: فقال. زدين: فقال
  .)2(»قلت ما حسيب: قال ؟تلتجىء

: وطلب اخلليفة هارون الرشيد الفضيل بن عياض للموعظة، فما زاد عل أن قال
، فبلغت موعظتـه مـن الرشـيد    »عليك همكلِّ اخللق حساب الوجه، حسن يا«

  .)3(مبلغا
  .الوعظ باملوت والتذكري باآلخرة: عشرحادي 

وهلذا األسلوب أمهيته وقوة تأثريه، فاملوت هو الواعظ الذي ليس دونه حاجب 
  .وال منه هارب، وله تذعن قلوب اجلبابرة

                                 
 .85ـ84، ص5سري أعالم النبالء، جـ) 1(
 .20صللغزايل، الترب املسبوك، ) 2(
 .461، ص15أعالم النبالء، جـ سري) 3(
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 .حازم أبا يا عظْين«: له فقال حازم، أبا استحضر امللك عبد بن سليمان حج ملا
 وهو قبلك، كان من مبوت إالَّ إليك يصلْ مل األمر هذا إنَّ املؤمنني، أمري يا: قال

 أن عن عظمته يف كرب نزه املؤمنني، أمري يا: قال مث إليك، صار ما مبثل منك خارج
  .)1(»أمرك حيث يفقدك أو اك، حيث يراك
 منت إذا«: حازم أبو له فقال املوعظة حازم أبا يوماً العزيز عبد بن عمر سألو
 مصر عليه وأنت املوت يأتيك أن أحببت ما وكلّ ،كرأس حتت املوت فضع

 منك املوت كان فرمبا فاجتنبه، عليه وأنت املوت يأتيك أن تريد ال ما وكلّ فالزمه،
  . )2(»قريباً

  :املثمرة للنصيحةمناذج 
إذا طالعنا بعض النماذج للنصيحة املثمرة يف تارخينا السياسي نستطيع أن نلمس 

من كان أهال للنصيحة، ممن حتققت فيه املقاصد وتوفرت سر النجاح الذي يعطاه 
  .فيه الشروط واألساليب

بن عبد امللك رمحه اهللا صـاحلا، إذ حلّـت    سليمانكان اخلليفة األموي  - 1
الربكات يف أول خالفته وآخرها، فلقد أضاف إىل صالحه واهتمامه مبصاحل الدين 

ن سريين رمحه اهللا مبتدأ خالفتـه  والدنيا قبول النصيحة من غريه، فوصف اإلمام اب
 واختتمهـا  الصـالة،  بإحياء خالفته افتتح ،سليمان اهللا يرحم«: ومنتهاها، فقال

ونتأكد بأنّ ذلك كان مثرة للنصيحة إذا علمنا من سريته أنه  .)3(»عمر باستخالفه
كان طالب وعظ وحكمة، كثري االسة ألهل العلم والنصح، كأيب حازم سـلمة  

                                 
 .30ص ،لطرطوشيلسراج امللوك، ) 1(
 .21صللغزايل، الترب املسبوك، ) 2(
 .128، ص9سري أعالم النبالء، جـ) 3(
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ه ربك أن يـراك  يا أمري املؤمنني نز«: رمحه اهللا، وقد كان من مواعظه لهبن دينار ا
فبكى سليمان بكاء شديدا فقال له رجل مـن   .حيث اك أو يفقدك حيث أمرك

اهللا تعاىل أخذ على  اسكت فإنّ :أسأت إىل أمري املؤمنني قال له أبو حازم :جلسائه
العلماء ميثاقهم ليبين1(»نهه للناس وال يكتمون(.  

 ،وعظ جمالسكان لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي رمحه اهللا  -  2
 وهو مرة التفت. والعامة واألعيان والعلماء والوزراء واألمراء امللوك حيضرها كانو
 تكلمت إن املؤمنني، أمري يا: فقال املستضيء اخلليفة ناحية إىل وعظه جملس يف

 لك خري »اهللا اتقِ«: لك القائل قول وإنّ عليك، خفت سكت وإن منك، خفت
 إذا: يقول اخلطاب بن عمر كان ،»لكم مغفور بيت أهل إنكم«: لكم قوله من

 ال يوسف كان املؤمنني، أمري يا ،.الظامل فأنا أغريه فلم ظلم أنه يل عامل عن بلغين
 الرمادة عام بطنه يضرب عمر وكان اجلائع، ينسى ال حىت القحط زمن يف يشبع

 الناس، بصخي حىت مسينا وال مسنا عمر ذاق ال واهللا تقرقري ال أو قرقري: ويقول
  .)2(الفقراء من خلقًا وكسا احملابيس وأطلق كثري، مبال وتصدق املستضيء فبكى

واملتأمل يف هذه النصيحة اليت جاءت يف ثوب املوعظة يلحظ عوامل النجـاح  
  :اآلتية
ع من الناصح، حيث كان اخلليفة املستضـيء  استعداد املنصوح له للسما -أ 

  .يغشى بنفسه جمالس ابن اجلوزي رغبة يف مساع مواعظه
  .»يا أمري املؤمنني«التلطف بنداء  -ب 
وهو املدخل الصحيح لقلـوب  . االعتداد مبكانة اخلليفة وتعظيمه وإجالله -ج 

  .منك خفت تكلمت إن: حيث مهد ملوعظته بقوله. األمراء وامللوك
                                 

 .19ـ18لجذبيت، صل ،الدرة الغراء )1(
 .74، ص9البداية والنهاية، البن كثري، جـ) 2(
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 وإن: إبداء حب اخلري للمنصوح له، واإلشفاق عليه، من خـالل قولـه   -د 
عليك خفت سكت.  

. اإلخالص للمنصوح مبواجهته باحلق دون الغش له بالثناء اخلداع الغـرار  - ه
 كـم إن«: لكم قوله من لك خري »اهللا قِات«: لك القائل قول وإن: من خالل قوله

  .»لكم مغفور بيت أهل
ري األنبياء واملرسلني، واخللفاء الراشدين، واألمراء الصـاحلني،  التذكري بس -و 

  .لالقتداء م والسري على طرائقهم
ولذلك كلّه جاءت نصيحته بالثمار اليانعة، وعادت باملصاحل الكبرية على الراعي 

هللا وللحق، وعادت على الرعيـة   والرعية، فقد أمثرت يف الراعي اتعاظا وخشوعاً
  .الرفاه االقتصادي، واالنعتاق من السجون، والتحرر من القيودبالرخاء املادي و

 زائرا املدينة فدخل احاجاخلليفة املهدي  قدم ومائة وستني سبع سنةيف  - 3
 أهل إىل اإلحسان على هفحض ،بن أنس  مالكاإلمام  عليه فدخل ، النيب لقرب

 أهال هؤالء أفليس ؤمننيامل أمري يا« :قال مث ،أهلها وفضل بفضلها وحدثه ،املدينة
 يا واهللا بلى :املهدي فقال ؟» اهللا رسول جوار وعلى عليها الصرب على عانواي أن
 مث ،جيده فلم شيئا األرض من ليأخذ يده ومد .هذا مثل إال أجد ال حىت اهللا عبد أبا

 أمرك يطاع أن أهل فأنت ،الرشد على وحضضت وبررت فيهم صدقت :قال
وأمر ،ألف مخسمائة عندهم والبيت مال أبيات خبمسة له رفأم .قولك سمعوي 

 املدينة أهل على يقسموا عليهم ويعتمد م يثق رجاال تالمذته من خيتار أن مالكا
 بيوت أهل مث ،وعثمان وعمر بكر أيب بيت وأهل  اهللا رسول بيت أهل ويؤثرون
 عامهم املدينة هلأ فأغىن ففعل بإحسان اتبعوهم الذين مث ،واألنصار املهاجرين

 .)1(ذلك

                                 
 .324، ص2جـ ،بن قتيبةالاإلمامة والسياسة، ) 1(
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فقد كانت هذه النصيحة ترشيدا لتوزيع الثروات بالعدل واإلنصاف، على من مل 
  .يكن احلاكم منتبها هلم من أهل احلق والفضل

  لحكاملنصيحة الرد شبهات وتصحيح مفاهيم حول  :املبحث اخلامس
يظهر من كالم العلماء يف مفهـوم النصـيحة    :والطاعةالنصيحة  - أوال

للحكام السابق أن عنصر الطاعة داخل يف مفهوم النصيحة، فمـا حـدود هـذه    
  الطاعة؟

M  È  Ç : تعاىل اهللا لوقاملسلمني بآية األمراء، وهي  حكاموجبت طاعة 
Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL   ]وردت فقد. ]59:النساء 

، سلمنيامل أمراء، وأولو األمر يف اآلية هم  رسوله وطاعة تعاىل بطاعتهمقرونة 
 جيب: اآلية الكرمية قال العلماءواستدالال ذه . )1(العلم أهل أكثربذلك فسرها 

 ممعصيته هلم جيوز وال ،موطاعته ممتابعته ويلزمهم ،ة أويل األمرحمب اخللق على
  .)2(مومنازعته

وأكّدت السنة النبوية وجوب طاعة احلكام بأحاديث صحيحة مجة، منها علـى  
عليك السمع والطاعة يف عسرك ويسـرك ومنشـطك   : (سبيل املثال قوله 

  .)3()ومكرهك وأثرة عليك
مبا ورد يف أحاديث أخرى منها  ؛ بل مقيدةٌغري أن هذه الطاعة ليست مطلقةً

وبقاعدة محل املطلق على املقيد نفهم . )4()إمنا الطاعة يف املعروف: (قوله 
 أن أحاديث أخرى نفهم وبالنظر إىلبوضوح أن طاعة احلاكم يف املعروف واجبة، 

 سائر يف واجبة طاعته تكون أن عن بذلك خيرج مل جار وأ فسق إذا السلطان

                                 
 .15ص لقلعي،ل ،ذيب الرياسة: انظر) 1(
 .43صللغزايل، الترب املسبوك، ) 2(
 .1467، ص3، جـ1836: ، رقموجوب طاعة األمراء يف غري معصيةب اإلمارة، باب أخرجه مسلم عن أيب هريرة، كتا )3(
 .1469، ص3، جـ1840: ، رقموجوب طاعة األمراء يف غري معصيةأخرجه مسلم عن أيب هريرة، كتاب اإلمارة، باب  )4(
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على املرء املسلم السمع والطاعة فيما (: ، كقوله فيها معصية ال اليت األحكام
  .)1()فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة ؛أحب وكره إال أن يؤمر مبعصية

فهل ار املنكر والطاعة، أو بني اإلنكار واالستقرار، وثَم موازنة دقيقة بني إنك
يد من الزع ن االنضواء حتت ظل الطاعة يعين عدم اإلنكار؟ وهل إنكار املنكر يعين

  ؟طاعةال
 عن رسول اللّـه   تلك موازنة شرعية يبينها مثل حديث عوف بن مالك 

، وال ترتعوا يـدا  وإذا رأيتم من والتكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عمله..: (قال
  .)2()من طاعة

إنه يسـتعمل علـيكم   : (أنه قال ، عن النيب وعن أم سلمة، زوج النيب 
أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من 

وهلـذا  . )3()ال، ما صلوا: (يا رسول اهللا، أال نقاتلهم ؟ قال: ، قالوا)رضي وتابع
اخلروج املسلح على احلكام إذا بدا منهم جور أو هضم لشـيء  قال العلماء حبرمة 

من احلقوق مما ال يعم فساده، وال يستشري ضرره، واستثنوا حال مـا إذا ظهـر   
  .)4(اجلور والظلم والغشم من احلاكم، ومل يرتجر بالقول

وعليه فالطاعة املشروطة مبا سبق ترتبط ارتباطا متينا مبصاحل عامة، كمصـلحة  
  .السياسي واألمين واالجتماعياالستقرار 

احلق أن النصـيحة للحكـام    :للحكام والنقد السياسي النصيحة - ثانيا
باملعاين اليت حددناها تفارق ما يعرف اليوم بالنقد السياسي، فالنصيحة شيء فريد 

                                 
 .1469، ص3، جـ1839: ، رقموجوب طاعة األمراء يف غري معصيةأخرجه مسلم عن ابن عمر، كتاب اإلمارة، باب ) 1(
 .1481، ص3، جـ1855: ، رقمباب خيار األئمة وشرارهم، كتاب اإلمارةعن عوف بن مالك، أخرجه اإلمام مسلم ) 2(
، باب وجوب اإلنكار على األمراء يف ما خيالف باب خيار األئمة وشرارهم، كتاب اإلمارةعن أم سلمة، أخرجه اإلمام مسلم  )3(

 .1481، ص3، جـ1854: الشرع، رقم
 .25، ص2شرح النووي على صحيح مسلم، جـ )4(
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خمتلف عن النقد السياسي الذي هو إبداء العيوب صراحة، ونشرها عرب وسـائل  
 األنصار كسب إىلنوعة، الذي كثريا ما يكون دف السعي اإلعالم واالتصال املت

  ..شىت سياسية أغراض تحقيقل شعبيةال اعدوقال وتوسيع، واملؤيدين
  :للحكام واإلنكار العلين النصيحة - ثالثا

يلزم أن نفرق بني النصيحة اليت ينبغي أن تكون سرا، واإلنكار الذي يكـون يف  
أنـه    اهللا رسول عن،  اخلدري سعيد أيباألصل علنا، كما دل عليه حديث 

 يسـتطع  مل فإن فبلسانه يستطع مل فإن بيده فليغريه منكرا منكم رأى من(: قال
ومنطقي أنّ النصيحة مرحلة من اإلصالح سابقة  .)1()اإلميان أضعف وذلك فبقلبه

أفضل اجلهاد كلمة عدل : (لإلنكار العلين، الذي يدل عليه حديث رسول اهللا 
  .)2()ن جائرعند سلطا

  
  
  
  
  

                                 
 .69، ص1، جـ49: أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، رقم) 1(
، 4344: ، كتاب املالحم، باب األمر والنهي، رقمداود سنن أيب: أخرجه أصحاب السنن عن أيب سعيد اخلدري، انظر مثال) 2(

 .886، ص1، جـ491: ، رقمالصحيحةاألحاديث ة لاأللباين يف سلس شيخصححه الو ،527، ص2جـ
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  ةــخامت
  )أهم نتائج البحث(

، بني احلاكم واحملكـوم  منهج شرعي متكامل للتواصل حكامللالنصيحة  - 1
  .والتعاونواحملبة والتراحم،  على قيم العدل والقسطوإلقامة العالقة بينهما 

قيمـة حضـارية،   فريضة شرعية، وعندنا حنن املسلمني  للحكامالنصيحة  - 2
 والرفقاصل املثمر بني الراعي والرعية، تقوم على قيم اإلخالص والصدق وأداة للتو

  .واحلب
بني رعايـة احلقـوق وأداء    أهم وسائل حتقيق التوازن النصيحة للحكام - 3

  .احلاكم واحملكوم ق العالقة بنييثالواجبات، وتو
 التضييق علـى احلريـات  من يف بعض البالد اإلسالمية اليوم يعاين الناس  - 4

من اإلجحاف باملال العام، والفساد املستشري يف األنظمة احلاكمة،  من، وملختلفةا
مما يسـتدعي تفعيـل وسـائل    . بالفقر والبطالة واجلهل واملرض الشعوبخنق و

 .املنضبطة بأصوهلا ومقاصدها وأساليبهاالشرعية اإلصالح، اليت منها النصيحة 
احلـاكم  قوم العالقـة بـني   من مقاصد النظام السياسي يف اإلسالم أن ت - 5

والتعاون، والتناسق والتنـاغم، ال علـى التنـاقض     والتحاب التوادعلى واحملكوم 
  .والتنازع

إما الغلو يف التقديس وإما اجلفاء  ؛نيطرفعلى الناس يف عالقام باحلكام  - 6
احد الو الوطناملثمر بني أبناء التعاون التعايش الصادق والوسط يف  واحلق ،والتفريط

  .خصوصا، وبني أبناء األمة اإلسالمية عموما
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النصيحة مرحلة من اإلصالح سابقة لإلنكار العلين الذي لـه مربراتـه    - 7
لذلك ينبغي التمييز بينهما يف املفهوم واال واألسـاليب،   .وضروراته وموازناته

اصـد  حىت نتجنب الغلو يف اإلنكار والتجاوز ألساليب النصح املثمر ومناقضة املق
  .الشرعية للنصيحة

فن دقيق من اإلصالح ال حيسنه كل أحد من الناس، وال للحكام النصيحة  - 8
  . لذلك ينبغي االحتياط التام يف ممارسته .يقدر عليه إال من كان أهال له

  
  

  .واهللا ويلّ التوفيق
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   قائمة املراجع
  )فيةمرتبة على حروف املعجم، دون اعتبار لـ أل التعري(

 الظاهري حزم بن أمحد بن علي حممد أليب ،النفوس مداواة يف والسري األخالق ـ 1
  .م1979/ه1399بريوت،  – اجلديدة اآلفاق دار، )ه456ت(

 شعيب: قيق، الشهري بابن مفلح، حتاملقدسي مفلح بن حممد اهللا عبدل ،الشرعية اآلداب ـ 2
  .م1999 ،ه1419، 3، طبريوت – الرسالة مؤسسة، القيام عمرو ،األرناؤوط

، )ه276ت(الدينوري  بن قتيبة، أليب حممد عبد اهللا بن مسلم والسياسة اإلمامة ـ 3 
 .م1997/ه1418الكتب العلمية ـ بريوت، دار خليل املنصور، : حتقيق
علي  :، حتقيق)ه774ت(الدمشقي  بن كثري إمساعيلالفداء  أليب ،البداية والنهاية ـ 4
  .م1988/ه1408، 1ط، اث العريبدار إحياء التر، شريي
 الطوسي الغزايل حممد بن حممد حامد، أليب امللوك نصيحة يف املسبوك الترب ـ 5

  .م1988/ ه1،1409ت، طبريو العلمية، الكتب دار، الدين مشس أمحد:، حتقيق)ه505ت(
  اهللا سعد بن إبراهيم بن حممد اإلسالم شيخ، لاإلسالم أهل تدبري يف األحكام حترير ـ 6

 – الثقافة ار، دأمحد املنعم عبد فؤاد. د :حتقيق، )ه733ت(، صخر بن علي بن مجاعة بنا
  . م1988/ه1408الدوحة، 

 – سحنون دار، عاشور بن الطاهر حممدالعالمة  لشيخل، تفسري التحرير والتنوير ـ 7
  .م1997، تونس
بن حممد بن عبد الرب  عمر يوسف بن عبد اهللا يبملا يف املوطأ من األسانيد، أل التمهيد ـ 8

 -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ، نشر )ه463ت(بن عاصم النمري القرطيب ا
  .ه1387 –املغرب 

 القلعيحممد بن علي بن احلسن  اهللا عبد يب، ألالسياسة وترتيب الرياسة ذيب ـ 9
 ،الزرقاء – املنار مكتبة، 1، طعجو مصطفىو ،يوسف إبراهيم: حتقيق، )ه630(الشافعي 

   .األردن
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 دار، احلنبلي رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الفرجأليب ، واحلكم العلوم جامع ـ 10
  .ه1408 ،1ط، بريوت –املعرفة

، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اجلامع ألحكام القرآن ـ 11
لبخاري، دار عامل الكتب، هشام مسري ا: ، حتقيق)ه671ت(، القرطيباخلزرجي مشس الدين 

  .م2003/ه1423الرياض، طبعة 
املعروف بابن احلداد  يف سياسة الرئيس، حممد بن منصور بن حبيش، اجلوهر النفيس ـ 12

  . م1996الرياض  /مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة ،)ه673(املوصلي 
 بهايناألص اهللا عبد بن أمحد نعيم يبأل، األصفياء وطبقات األولياء حلية ـ 13

  .ه1405، 4، طبريوت – العريب الكتاب دار ،)ه430ت(
 إبراهيم بن إمساعيل بن حممود، واألمراء والقضاة السالطني نصيحة يف الغراء الدرة ـ 14
  .م1996/ه1417 ،الرياض - الباز مصطفى نزار مكتبة، اجلذبيت
 ييحم حممد: قيقحت، البسيت حبان بن حممد، أليب حامت الفضالء ونزهة العقالء روضة ـ 15
  .م1977/ه1397 بريوت، - العلمية الكتب دار، احلميد عبد الدين

دار ، عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي: حتقيق، ناد بن السري الكويف، هلالزهد ـ 16
  .ه1406، 1ط، الكويت –اخللفاء للكتاب اإلسالمي 

املالكي  طرطوشيال، أليب بكر حممد بن حممد بن الوليد الفهري سراج امللوك ـ 17
  .م1872/ه1289مصر،  –، من أوائل املطبوعات العربية )ه520ت(

، الرياض –مكتبة املعارف ، األلباينحممد ناصر الدين ، الصحيحةاألحاديث سلسلة  ـ 18
  .م1995/ه1415
حممد ناصر الدين : ، حتقيق وختريج)287ت( السنة البن أيب عاصم الشيباين ـ 19
  .ه1400 ،1ط، بريوت –المي املكتب اإلس، األلباين
، البيهقيأمحد بن احلسني بن علي بن موسى  أليب بكر، ،سنن البيهقي الكربى ـ 20
  .م1994 – 1414مكة املكرمة،  -مكتبة دار الباز ، حممد عبد القادر عطا: حتقيق
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حممد حميي الدين : حتقيق، سليمان بن األشعث السجستاين األزدي سنن أيب داود ـ 21
    .دار الفكر، طبعة يدعبد احلم
أمحد حممد  :، حتقيقحممد بن عيسى الترمذي السلمي أيب عيسى، سنن الترمذي ـ 22
  .بريوت –دار إحياء التراث العريب  شاكر،
طبعة دار  ابن تيمية،لشيخ اإلسالم يف إصالح الراعي والرعية،  السياسة الشرعية ـ 23
  .املعرفة

 عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايماز الدين أيب إلمام مشسل سري أعالم النبالء، ـ 24
، 9ط مؤسسة الرسالة بريوت،شعيب االرنؤوط، : حتقيق ،)ه748ت( الذهيب

  .م1993/ه1413
 البكري بطال بن امللك عبد بن خلف بن علي احلسن يب، ألالبخارى صحيح شرح ـ 25
  .م2003/ه1423 ،2، طالرياض – الرشد مكتبة، إبراهيم بن ياسر متيم أبو ، حققهالقرطيب
 الزرقاين يوسف بن الباقي عبد بن مدحمل ،مالك اإلمام موطأ على الزرقاين شرح ـ 26

  .ه1411بريوت، – العلمية الكتب دار، )ه1122ت(
          املنهاج شرح صحيح مسلم : على صحيح اإلمام مسلم، املسمى شرح النووي ـ 27

بريوت،  –، دار إحياء التراث العريب النوويرف بن مري بن احلجاج، أليب زكريا حيىي بن شا
  .ه1392، 2ط

أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسروجِردي  شعب اإلميان، ـ 28
عبد العلي عبد . ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه د)ه458ت( البيهقياخلراساين، 

 –تار أمحد الندوي، مكتبة الرشد خم: احلميد حامد، أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه
  . م2003/ه1423، 1الرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، ط

اجلامع الصحيح املختصر، أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل : ، املسمىصحيح البخاري ـ 29
، 3بريوت، ط –مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامة . د: البخاري اجلعفي، حتقيق

  .م1987/ه1407
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حممد : ، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، حتقيقصحيح مسلم ـ 30
  .بريوت –فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريب 

، املكتب األلباينيف ختريج السنة البن أيب عاصم، حممد ناصر الدين ظالل اجلنة  ـ 31
  .م1993/ه1413، 3بريوت، ط –اإلسالمي 

 العسقالينشرح صحيح البخاري، أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر  فتح الباري ـ 32
  .ه1379بريوت،  -الشافعي، دار املعرفة 

، تعليق علي حسن )ه798ت(احلنبلي البن رجب  الفرق بني النصيحة والتعيري ـ 33
  .م1988/ه1409، 2عمان، ط –علي عبد احلميد، دار عمار 

مع الصغري، لزين الدين حممد املدعو عبد الرؤوف بن تاج شرح اجلا القدير فيض ـ 34
، 1ط –بريوت  -، دار الكتب العلمية )ه1031ت( املناويالعارفني بن علي 

  .م1994/ه1415
بن عبد السالم حممد عز الدين عبد العزيز  ، أليبيف مصاحل األنامقواعد األحكام  ـ 35
  .دار املعارف بريوت، يطيحممود بن التالميد الشنق :حتقيق، )ه660( السلمي
، بريوت – صادر دار، املصري األفريقي منظور بن مكرم بن حممد، العرب لسان ـ 36
  .األوىل الطبعة

القاضي  الدينوري، أليب بكر أمحد بن مروان بن حممد االسة وجواهر العلم ـ 37
  .م2002/ه1423، 1بريوت، ط –املالكي، دار ابن حزم 

الفتاح أبو  عبد: حتقيق، النسائي أمحد بن شعيب أليب عبد الرمحن، اتىب من السنن ـ 38
  .م1986/ه1406، 2، طحلب –مكتب املطبوعات اإلسالمية ، غدة

، دار الفكر، بريوت، نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد ـ 39
  .ه1412
 احلراين تيمية بن احلليم عبد أمحد باس، أليب العتيمية ابن اإلسالم شيخ فتاوىجمموع  ـ 40

جممع امللك فهد لطباعة ، النجدي العاصمي قاسم بن حممد بن الرمحن عبد :قيق، حت)ه728ت(
  .م1995/ه416املصحف الشريف، املدينة النبوية، 
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مؤسسة ، شعيب األرنؤوط: حتقيق، الشيباين أمحد بن حنبل أيب عبد اهللامسند اإلمام  ـ 41
  .م1999/ه1420، 2طوت، بري – الرسالة
مسند أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وأقواله على أبواب  ـ 42

عبد : ق يق، حت)ه774ت(الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي  ، أليبالعلم
  .م1991/ه1411، 1، طاملنصورة، ار الوفاء، داملعطي قلعجي

، الكويف بن أيب شيبةبكر عبد اهللا بن حممد ، أليب ثاراملصنف يف األحاديث واآل ـ 43
  .ه1409، 1، طالرياض –مكتبة الرشد ، كمال يوسف احلوت: حتقيق

البسيت  اخلطايبشرح سنن أيب داود، أليب سليمان أمحد بن حممد  ،معامل السنن ـ 44
  .م1932/ه1351، 1حلب، ط –، املطبعة العلمية )ه288(

عبد السالم : بن زكريا، حتقيق بن فارساحلسني أمحد  أليب ،معجم مقاييس اللغة ـ 45
  .م1979/ه1399حممد هارون، دار الفكر، 

 بالراغب، املعروف حممد بن احلسني القاسم يب، ألالقرآن غريب يف املفردات ـ 46
  . بريوت –حممد سيد كيالين، دار املعرفة : ، حتقيق)ه502ت(األصبهاين، 

حممد فؤاد عبد ، اهللا األصبحي مالك بن أنس أبو عبد، الليثي رواية حيىي، موطأ مالك ـ 47
  .مصر –دار إحياء التراث العريب  ،الباقي

: ، حتقيق)ه450ت( املاوردي، أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب نصيحة امللوك ـ 48
  .م1983/ه1403، 1الكويت، ط –خضر حممد خضر، مكتبة الفالح 

ثر، أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري، املعروف يف غريب احلديث واأل النهاية ـ 49
بريوت،  -طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية : ، حتقيقبابن األثري

  .م1979/ه1399
   


