(الوصااي النبوية يف التعامل مع والة األمور)
خالد بن ضحوي الظفريي
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ِ
ِ
إ َّن احلَ ْم َد َّّلِلََْ ،ن َم ُدهُ َونَ ْستَعينُهُ َونَ ْستَ ْغف ُرهَُ ،ونَعُوذُ بهلل م ْن ُش ُروِر أَنْ ُفسنَا َوم ْن َسيئَات أ َْع َمالنَاَ ،م ْن يَ ْهده هللاُ
ض َّل لَه ،ومن ي ْ ِ
ِ
فَ ََل م ِ
يك لَهَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
ي لَهَُ ،وأَ ْش َه ُد أَن َّّل إِلَهَ إَِّّل هللاُ َو ْح َدهُ َّل َش ِر َ
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ
ُ ََ ْ ُ
ُ
ضل ْل فَ ََل َهاد َ
َّ ِ
اّلِلَ َح َّق تُ َقاتِِه َوَّل ََتُوتُ َّن إَِّّل َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن. 
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
َوَر ُسولُهََُ  ،ي أَيُّ َها الذ َ
ِعبَ َاد هللاِ:
جيب أن نعلم أن هللا سبحانه قد أرشدان إىل كل خري ،ووضح لنا نبينا  طرقه وأبوابه ،وحذران هللا ورسوله
من كل ما يؤدي إىل ذهاب ديننا وإخَلل أمننا ودنياان ،ومن أعظم الوصاَي اليت تكاثرت فيها النصوص
وتعددت فيها األدلة والشواهد :قضيةُ عَلقتنا مع وّلتنا إن عدلوا أو جاروا ،وأن األخذ هبذه النصوص هو
عنوان السعادة وسبيل األمن واهلدايةَ ،نن أيها اإلخوة الكرام لسنا مبنأى عن كثري من هذه البلدان اليت وقع
فيها اإلخَلل يف هذا الباب فخرجوا على حكامهم أو وّلة أمورهم بدعوى إنكار املنكر أو رد املظامل أو أخذ
احلقوق املسلوبة أو اإلصَلح السياسي فكان ماذا؟ النتيجة -عباد هللا -ذهاب األمن واألمان ،ذهبت دَيرهم
وأعماهلم وأمواهلم وأعراضهم ،فَل للدين نصروا ،وّل للدنيا حازوا ،فخسروا الدنيا واآلخرة ،يقول شيخ اإلسَلم
ابن تيمية« :ولعله ّل يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان؛ إّل وكان يف خروجها من الفساد ما هو
مارا ،كم
أعظم من الفساد الذي أزالته» ،فقلب طرفك يف تلك البلدان اليت أصبحت سر ًاب بعد أن كانت ع ً
بَلدان كحال تلك البلدان ،ليصلوا فقط إىل غرضهم السياسي
َتىن أعداء اإلسَلم وحسدة األوطان أن تكون ُ

أو حصوهلم للكراسي ،ولو على ظهور آّلف بل مَليني من القتلى ،ولو مشوا يف حبار من دماء األمةّ ،ل
يهمهم ذلك بقدر أمهية انتصار أحزاهبم أو وصوهلم إىل سدة احلكم والرائسة ،فَ ِس ْر أيها املسلم على طريق
السنة ،واقتد بسلفك الصاحل ،وّل تكن إ َّمعة تسري خلف سراب هؤّلء ،فيكون لك يد يف ذهاب استقراران
وأماننا ،وانتشار الفوضى وحلول الدمار.
عباد هللا:
تدبر معي هذه الوصاَي النبوية ،وانظر يف حال مدعي اإلصَلح والزاعمني ُماربة الفساد ،هل هم موافقون
لسم ِع والطَّاع ِة لِ ْلَئِ َّم ِة ِبملعر ِ
هلذه الوصاَي أم ضدها وحرب عليها ،فقد َكا َن رس ُ ِ
ِ
ث
وفَ ،وََيُ ُّ
ول هللا  يُوصي ِب َّ ْ َ َ
َُ
َْ ُ
الص ِب علَى جوِرِهم ،وي ر ِغب ِيف إِ ْكر ِام ِهم وتَوقِ ِريِهم ،والد ِ
َّصيح ِة إِلَي ِهم ِب ِلرفْ ِق و ِ
ِ ِ ِ
الس ِر َم َع
َ َْْ ْ َ َ
ُّعاء َهلُْمَ ،وتَ ْوجيه الن َ ْ ْ
َ
َعلَى َّ ْ َ َ ْ ْ َ َُ ُ
اح َدةً ،فَمن ََتَ َّس ِ ِ ِ
ِ ِ
وب علَي ِهم ،ح ََّّت ي ُكو َن املسلِمو َن ي ًدا و ِ
ِ
َخ َّل بِ َش ْي ٍء
َ
ص َاَي َسل َم َو َغن َمَ ،وَم ْن أ َ
الو َ
َْ
جَْ ِع ال ُقلُ َ ْ ْ َ َ
ُْ ُ َ َ
ك هبَذه َ
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يد الع ِفي رس َ ِ
ِ
ِ
ب هللاِ،
ول هللا  فَ َق َالََ :ي نَِ َّ
مْن َها َخ َ
اب َو َغ ِرَم ،فَ َع ْن َوائ ِل بْ ِن ُح ْج ٍر  قَ َالَ :سأ ََل َسلَ َمةُ بْ ُن يَِز َ ُْ ُّ َ ُ

ض َعْنهُُُ ،ثَّ
وان َح َّق ُه ْم َوَيَْنَ عُ َ
ت َعلَْي نَا أ َُمَراءُ يَ ْسأَلُ َ
ت إِ ْن قَ َام ْ
أ ََرأَيْ َ
ض َعْنهُُُ ،ثَّ َسأَلَهُ فَأ َْعَر َ
وان َح َّقنَا ،فَ َما َتْ ُم ُرَان؟ فَأ َْعَر َ
ِ
س ،فَ َق َال رس ُ ِ
اْسعوا وأ ِ
ث بْ ُن قَ ْي ٍ
َطيعُوا؛ فَِإََّّنَا َعلَْي ِه ْم َما
َسأَلَهُ ِيف الثَّانِيَ ِة أ َْو ِيف الثَّالثَِة ،فَ َج َذبَهُ األَ ْش َع ُ
َُ
ول هللا َ ُ َْ « : 
ِ
ِ
[رَواهُ ُم ْسلِم].
ُحلُوا َو َعلَْي ُك ْم َما ُح ْلتُ ْم» َ
ِ
ِ ِ
لص ِب علَي ِهم ،وعلَى طَ ِ
ك ِمن املصلَح ِة ِ ِ ِ ِ
ني؛
َ
َولََق ْد أ ََمَر  أ َُّمتَهُ ِب َّ ْ َ ْ ْ َ َ
الع َّامة ل ْل ُم ْسلم َ
اعت ِه ْم ِيف املَْع ُروف؛ ل َما ِيف ذَل َ َ َ ْ َ َ
اْلَِْري َشر؟
اّلِلِ إِ َّان ُكنَّا بِ َش ٍر فَ َجاءَ ا َّّلِلُ ِبٍَْري فَنَ ْح ُن فِ ِيه ،فَ َه ْل ِم ْن َوَرا ِء َه َذا ْ
تََ :ي َر ُس َ
ول َّ
فَ َع ْن ُح َذيْ َفةَ  قَ َال :قُ ْل ُ
ِ
ِ
ك الش ِ
اْلَِْري َشر ؟قَ َال« :نَ َع ْم».
ك ْ
ت :فَ َه ْل َوَراءَ ذَل َ
تَ :ه ْل َوَراءَ ذَل َ
َّر َخ ْري؟ قَ َال« :نَ َع ْم» .قُ ْل ُ
قَ َال»:نَ َع ْم« .قُ ْل ُ
قُ ْلت َ :كيف؟ قَ َال «:ي ُكو ُن ب ع ِدي أَئِ َّمة َّل ي هت ُدو َن ِهب َداي وَّل يست نُّو َن بِسن َِّيت ،وسي ُق ِ
وهبُْم
وم في ِه ْم ِر َجال قُلُ ُ
ُ َ َ َ َْ
ََْ
ُ ْ َ
َْ
ُ َ ََ ُ
َ
اّلِلِ إِ ْن أَدرْك ِ
ِ
قُلُوب الشَّي ِ
ني ِيف جثْم ِ
اط ِ
ان إِنْ ٍ
يع
َصنَ ُع ََي َر ُس َ
ول َّ
ت ذَل َ
تَ :كْي َ
َْ ُ
فأ ْ
س ،قَ َال :قُ ْل ُ
ُ َ
ك؟ قَ َال« :تَ ْس َم ُع َوتُط ُ
َُ
ك ،فَ ْ ِ
لِ ْل َِم ِري ،وإِ ْن ض ِرب ظَهرَك وأ ِ
[رَواهُ ُم ْسلِم] ،واعجب بعد ذلك ملن يلزم أهل السنة
ُخ َذ َمالُ َ
اْسَ ْع َوأَط ْع» َ
َ ُ َ ُْ َ
بقوله( :جاعة اْسع وأطع ،وإن جلد ظهرك) وهذا من اّلستهزاء بلسنة ،فقائلها والناصح للمة هبا هو

املصطفى  ،لعلمه أن بْلروج على الوّلة ،الفاسد العريض ،والفوضى العارمة.
ص ِ ِ
ص وِرفْ ٍق ولِ ٍ ِ
ِِ
يما
ني ،نَ َ
يحة س ِريَّة ف َ
وأما مناصحة الوّلة فلم يهمل بيان طريقتها نبينا  ،فتَ ُكو ُن ِب ْخ ََل ٍ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِعيَّ ِة َعلَى َوِِل أ َْم ِرَها فَتَ ْخ ُر َج
وب َّ
بَْي نَ َ
ك َوبَْي نَ ُه ْمَّ ،ل َعلَى املََل َوِيف الن ََّد َواتَ ،و َعلَى املَنَاب ِر َوال َقنَ َوات ،فَتَ ْمتَل َئ قُلُ ُ
ِ
ِ
َّم َار َواملِ َح َن؛ فَ َع ْن ِعيَ ِ
ول هللاِ َ « : م ْن أ ََر َاد
اض بْ ِن َغْن ٍم  قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
َعلَْي ِه ،فَيَ ُجَّر ذَل َ
ك البَ ََلءَ َوالْف ََ
تَ ،والد َ
أَ ْن ي ْنصح لِس ْلطَ ٍ
ان ِِب َْم ٍر فَ ََل يُْب ِد لَهُ َع ََلنِيَةًَ ،ولَ ِك ْن لِيَأْ ُخ ْذ بِيَ ِدهِ فَيَ ْخلَُو بِِه ،فَإِ ْن قَبِ َل ِمْنهُ فَ َذ َاكَ ،وإَِّّل َكا َن قَ ْد أَ َّدى
َ ََ ُ
ِ
ِ
ص َّح َحهُ األَلْبَ ِانُّ] ،وقال عبدهللا بن أيب أوىف  لسعيد بن جهان« :وَيك َي
[رَواهُ ا ِإل َم ُام أ ْ
َحَ ُد َو َ
الَّذي َعلَْيه لَهُ» َ

ابن جهان ،عليك بلسواد األعظم ،عليك بلسواد األعظم ،إن كان السلطان يسمع منك فأته يف بيته ،فأخبه
مبا تعلم فإن قبل منك ،وإّل فدعه فإنك لست ِبعلم منه» ،فالواجب عليك أداء النصيحة السرية ملن يقدر

عليها ،فإن مل يقبل فإن هللا مل يكلفك بفضحه والتشهري به ونشر ذلك على مواقع التواصل والندوات والقنوات،
إظهارا لشجاعتك وفتَل لعضَلتك .فاحذر َي عبدهللا من كل ما هو سبيل لنشر الدمار والفوضى ،واعرف ما
حرب ومسعر ٍ
أنت فيه من النعم ،وانظر إىل من ح ِرمها من البلدان ،وّل تكن فتيل ٍ
فتنة .واحلمد هلل رب
ُ
َ
َ
العاملني.
اخلطبة الثانية
ول هللاِ ،وعلَى آلِِه و ِ ِ
الس ََلم َعلَى رس ِ
ِ ِ
ْ
احلَ ْم ُد َِّّلِلَِ ،و َّ
ََ
ََ
الص ََلةُ َو َّ ُ
َُ
ص ْحبه َوَم ِن اتَّبَ َع ُه َداهَُ ،وأَ ْش َه ُد أَن َّّل إلَهَ إَّّل هللاُ
2

يك لَهَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ.
َو ْح َدهُ َّل َش ِر َ
أ ََّما بَ ْع ُد فيا عباد هللا:

اب الْ ِف َ ِ
ت وأغلقوا
مل يقصر أصحاب النب  ورضي هللا عنهم يف وصية األمة ونصحهم ،فَ َس ُّدوا أَبْ َو َ
ِ
ِ ِ
اشوا علَى خ ٍري وأَم ٍن وأَم ٍ
ٍِ
َصح ِ
ان؛ فَ َع ْن أَنَ ِ
اب ُُمَ َّم ٍد  أَ ْن
س بْ ِن َمالك  قَ َال( :أ ََمَرَان أَ َكاب ُرَان م ْن أ ْ َ
نوافذهاَ ،و َع ُ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِ
ِ
صِ َب ،فَِإ َّن األ َْمَر قَ ِريب)َ ،و َع ْن أَِيب َّ
الد ْرَد ِاء 
َّل نَ ُس َّ
ب أ َُمَراءَ َانَ ،وَّل نَغُ َّش ُه ْمَ ،وَّل نَ ْعصيَ ُه ْمَ ،وأَ ْن نَتَّق َي هللاَ َونَ ْ
ِ ِ ِ
السلَف َّ ِ
ِ ِ
ِِ
ُّع ِاء لَِوِِل
قَ َال ( :إِ َّن أ ََّوَل ن َفاق املَْرء طَ ْعنُهُ َعلَى إِ َمامهَ ،ولََق ْد َكا َن َّ ُ
الصال ُح  -عبَ َاد هللاََ -يُثُّو َن َعلَى الد َ
ِ
ِ
ضْيل بْ ُن ِعيَ ٍ
اض َرِحَهُ هللاُ( :لَ ْو أ َّ
َن
ك َسبَ بًا ِيف األ َْم ِن َو ِاّل ْستِ ْقَرا ِر َوال َف ََل ِح ،يَ ُق ُ
األ َْم ِر ِب َّ
لص ََل ِح؛ ليَ ُكو َن ذَل َ
ول ال ُف َ ُ
ِل دعوًة مستجابةً ما جع ْلت ها إَِّّل ِيف ُّ ِ ِ
يل لَهََُ :ي أ ََب َعلِ ٍي فَ ِسَر لَنَا َه َذا ،قَ َال( :إِ َذا َج َع ْلتُ َها ِيف
َ َْ ُ َْ َ َ َ َ َ ُ َ
الس ْلطَان) ،فَق َ
نَ ْف ِسي َمل تَع ُدِن ،وإِذَا جع ْلتُها ِيف ُّ ِ
ص ََل ِح ِه العِبَا ُد َوالبِ ََل ُد).
ْ ْ
صلُ َح بِ َ
صلُ َح ،فَ َ
الس ْلطَان َ
َ ََ َ
فانتبهوا -عباد هللا -ملن يستغل عواطفكم يف نصرة الدين أو ُماربة الفساد ،فالعاطفة عاصفة ،وشعار

ذهاب احلقوق واألموال وأن الوّلة يريدون ظلمكم وأخذ أموالكم هو شعار اْلوارج من قدمي ْلدمة أغراضهم
وأحزاهبمَ ،نن يف بلد نعيش فيه يف رغد عيش وأمن وأمان وعبادة هلل تعاىل من دون أي مضايقة ،وكفى هبذه
نعمة ،نسأل هللا تعاىل أن يزيدان من فضله ،مع العلم أن الكَلم يف شؤون املسلمني واألمور العامة ّل يكون
لعامة الناس ،فانشغالك هبا يف اجملالس ويف مواقع التواصلّ ،ل خيلوا من خمالفة شريعة وغيبة وإسقاط هليبة
الوّلة ،وّل فائدة منه ملن تدبر ،وإَّنا هو اَنراف عن طريق السنة ووصاَي نب الرحة  ،انشغل بصَلح نفسك
وأوّلدك وحاسب نفسك ،فكثريون ّل لعبادهتم أحسنوا وّل عملهم اتقنوا ويصيحون على اآلخرين ِبهنم أهل
(وإِذَا قِيل َهلُْم ّلَ تُ ْف ِس ُدواْ ِيف األ َْر ِ
ض قَالُواْ إََِّّنَا
فساد ،فكما تكونوا يول عليكم وأحسنوا إن هللا َيب احملسنني َ
َ
صلِ ُحو َن * أَّل إِ َّهنُْم ُه ُم الْ ُم ْف ِس ُدو َن َولَ ِكن ّلَّ يَ ْش ُع ُرو َن).
ََْن ُن ُم ْ
اللهم آمنا يف أوطاننا ،واجعل بَلدان وبَلد املسلمني بَلد خري ورخاء وأمن وإَيان..... ،
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