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﷽ 

الحمد هلل رب العالمين، وأشهُد أن ال إله إال اهلل وحده 

شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم  ال

ن ساَر على هديهم عليه وعلى آلِه وصحبِه أجمعين، وعلى م

 واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

؛ أن هتتمام سعادتوفيق اهلل تعالى للمسلم ومن فإّن  أما بعد:

إلى ما ينفعه، وينأى به عن مواطن  يجد له أخًا ناصحًا يأخذ بيده

ُيخشى عليهم من حياهتم  منفالناُس إْن خلت المناصحة الزلل، 

 جم يل ىل مل خلُّٱ : ، ولهذا قال اهللالخسارة

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم
، فجعل النُّصح واإلرشاد ]سورة العصر[ َّ  جه ين ىن

ا يف الدني والسعي إلى تكميِل الغير سببًا مانعًا من الخسارة

 .واآلخرة

من معاٍن كان الصحابة  سورُة العصر ولعظيم ما حوته
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 مدينَة  فعن أبيبعض،  على يعتنون هبا، ويتلوها بعضهم

جالِن مِن أصحاِب »قال:  –حبة وكانت له ُص  –الّدارمي  كاَن الرَّ

إذا التقيا لم يفرتقا حتى يقرأ أحُدهما على   النبي

، ثم ُيسلُِّم َّخم حم جم يل ىل مل خلُّ اآلخر:

 .(1)«أحُدهما على اآلخر

لو ما أنزَل اهلُل ُحّجة على »: رحمه اهللالشافعي  اإلمام قال

 يف غفلٍة عن الناُس »وقال أيضًا:  ،«َخلِقه إال هذه السورة لكفتهم

 .(2) «هذه الّسورة

خوقد    رسَّ
ّ
أنَّ لها النصيحِة وبيَّن  ُعلّو شأن النبي

يُن »:  مجاالٍت متعددة تدلُّ على أهميته، فقال الدِّ

 ولكتابِِه ولرسوله وألئمة »ُقلنا: لِمن؟ قال:  «النَّصيَحةُ 
ِ
هلل

                                  
(، والبيهقي يف شــــعــا اإليمــان 5124( أخرجــه الطينايف يف المعجم األوســــ  )1)

(8639). 

 (.3/1461( تفسير اإلمام الشافعي )2)
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تِهم    .(1)«المسلمين وعامَّ

خال  يف عبادته، اإلب ؛ تكونُ النصيحة هلل سبحانهو

العمل بمقتضاه، والنصيحة لرسوله بلكتابه؛  والنصيحةُ 

 ق الذب عنها، ونشرها، والتخلُّ و ،ُسنَّته إحياءِ ب؛

لبدع ا والتأدب بآدابه الجميلة، وإماتة بأخالقه الكريمة الجليلة،

تكون ين، والنصيحة ألئمة المسلمين؛ ثات يف الدِّ دَ حْ مُ ـال

تهم عليه، وإرشادهم إليه، وإعالمهم طاعتهم يف الحق، ومعونب

والنصيحة لعامة المسلمين؛ ، بما غفلوا عنه من المفاسد

إرشادهم لمصالحهم الدينية والدنيوية، كتنبيه غافلهم، وتعليم 

جاهلهم، ودفع المضار عنهم، والحنو عليهم، وجلا المنافع 

 .(2) إليهم

 النصيحة فسر فالنبي "قال الّسعدي رحمه اهلل: 

                                  
 (.55( رواه مسلم )1)

 (.327( انظر: غنية الناسك يف علم المناسك )  2)
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 وحقوق اهلل، بحقوق القيام تشمل التي الخمسة األمور ذههب

 اختالف على المسلمين جميع وحقوق رسوله، وحقوق كتابه،

ء إال شي منه يبق ولم كله، الدين ذلك فشمل ،وطبقاهتم أحوالهم

 . (1)"دخل يف هذا الكالم الجامع المحي 

ارتأت دائرة  ولـّما كانت النصيحة هبذا القدر من األهمية؛

 ،آداهبايجمُع  فيها، ٍف ُمؤلَّ إفراد  بالشارقة شؤون اإلسالميةال

على الفرد  ثمراهتا ويسين فوائدها، ويينز ،أحكامهايوضح و

 ، واهلل المستعان.واهلل من وراء القصد، والمجتمع

 

 

* * * 
 

  

                                  
 (.20هبجة قلوب األبرار للسعدي ) ( 1)
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 مفهوم النصيحة

 تعددة،م كثيرة، ودالالٍت  النصيحة يف لغة العرب لها معانٍ 

النّوُن والّصاُد »قال ابن فارس: (، َح َص فهي مأخوذة من الفعل )نَ 

 . (1)«والحاُء أصٌل يدلُّ على ُمالءمٍة بين شيئيِن وإصالٍح لهما

ومنه ، والمشورة دق واإلخال الصِّ : صحالنُّ  فمن معايف

: فالٌن ناصُح الجيِا، أي: وُيقال توبٌة نصوح: أي صادقة، ُيقال:

نَصْحُت فالنًا ُنْصحًا، وقْد ويقال:  ،ليس فيِه ِغش  ناصُح القلِا 

 .(2)نصحُت له نصيحتي ُنصوحًا، أي: أخَلصُت وَصَدقُت 

قة مع المعنى اللغوي وقريبٌة أما النصيحة شرعًا فهي متواف

كلمٌة جامعٌة، معناها: ِحيازُة الحظِّ  النصيحةُ »بي: اقال الخطَّ ، منه

 .(3)«له للمنصوِح 

                                  
 ( معجم مقاييس اللغة البن فارس، مادة: )َنَصَح(.1)

 (، والمصباح المنير، مادة: )نصح(.147-4/146( انظر: هتذيا اللغة لألزهري )2)

 (.1/189( أعالم الحديث للخطابي )3)
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النُّصُح تحري فعٍل أو قوٍل فيه »صفهايف: قال الراغُا األ

 .(1)«صالُح صاحبِه

 »وقال الطِّيبي: 
َ
 يللمنصوِح له، والتَّحرِّ  ُخلوُ  المحبةِ  هي

 .(2)«فيما يستدعي حقه

 اإلى ما فيه الصالح، والنهي عمَّ  هي الدعاءُ »الجرجايف: وقال 

 .(3)«فيه الفساد

ة بليغة تدل كالم العلماء يجد أن النصيحة كلميتأمل ن ومَ 

إن هذه الكلمة من وجيز »ابي: كثيرة، ولهذا قال الخطّ  على معانٍ 

 ردةٌ مف األسماء ومختصر الكالم، فإنه ليس يف كالم العرب كلمةٌ 

ُتستوىف هبا العبارة عن معنى هذه الكلمة حتى يضم إليها شيء 

 .(4)«آخر

                                  
 (.808المفردات يف غريا القرآن )  (1)

 (.10/3183سنن للطيبي )( الكاشف عن حقائق ال2)

 (.241( التعريفات للجرجايف ) 3)

 (.1/189( أعالم الحديث للخطابي )4)
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إرادُة "هي كلمٌة ُيعّبر هبا عن ُجملٍة هي »وقال ابن األثير: 

، وليس ُيمكن أْن ُيعّبر هذا المعنى بكلمٍة "الخيِر للمنصوِح له

 . (1)«واحدٍة تجمع معناها غيرها

 النصيحة يف القرآن والسنة

ُيراُد هبا والقرآن الكريم ويف السنة النبوية ُتطلُق النصيحة يف 

 :معانيها معاٍن متعددة، فمن

 لك اك ُّٱ وُحسن القصِد، ومنه قوله تعالى: اإلخال  أوالً:

 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك

[، قال شيخ 91]التوبة: َّ  ريزي ٰى ين ىن نن

 ورسولِه قَ »اإلسالم ابن تيمية: 
ِ
  .(2)«هم وُحبَّهمصدَ أي: أخلصوا هلل

 يق ُّٱ : إرادُة الخيِر للغير، ومنه قوله تعالى:ثانيًا

                                  
 (.5/63النهاية يف غريب احلديث البن األثري )( 1)
 (.16/57( مجموع الفتاوى )2)
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[، بمعنى: أريُد62]األعراف:  َّ ىك مك لك اك

اهلل  جرير بن عبد ، ومنه قول(1)الخيَر لكم كما أريده لنفسي

 :« بايعُت رسوَل اهلل ،على إقاِم الصالِة

  .(2)«لكلِّ ُمسِلم   ، والنُّْصِح ةِ اوإيتاِء الزك

 كما قالالتحذير والوعيد، يف سياق وقد يأيت هذا المعنى 

حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ تعالى:

[، ومثله قوله79]األعراف:  َّحت جت هب مب خب

َّحج مث هت مت خت حت  جت هب ُّٱ تعالى:

جم  هل مل خل حل ُّٱ، وكذلك قوله تعالى: [34د:]هو

[.20]القصص: ٱَّ من خن حن جن مم خم حم

 يل ىل مل خل ُّٱالصدُق، ومنه قوله تعالى:  ثالثًا:

 (.3/241( انظر: تفسير البغوي )1)

 (.56( واللفظ له، ومسلم )58( رواه البخاري )2)
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[، والتَّوبُة النَّصوح: بمعنى 8]التحريم:  َّ مم خم حم جم

الصادقة، وهي أْن يتوَب من الذنا ثم ال يعود فيه، وال يريد أن 

 .(1)يرجع إليه

نَّة بمفهوم عام وشامٍل لجميع المعايف وردت يف السُّ  رابعًا:

يُن النَّصيَحةُ »:  السابقة، وهي يف قوله ُقلنا:  «الدِّ

تِهم»لِمن؟ قال:   ولكتابِِه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامَّ
ِ
 .(2)«هلل

 وأهميتها النصيحة فضل

ن صورة م تكمن أهمية النصيحة ومكانتها من الدين يف كوهنا

؛ فإن النصيحة إن كانت رالنهي عن المنكاألمر بالمعروف و ُصور

يف استجالب خير فهي أمر بالمعروف، وإن كانت يف دفع شرٍّ فهي 

 هني عن منكر.

األمر بالمعروف والنهي عن  شعيرةِ  كل فضٍل وارٍد يفو 

                                  
 (.495-23/493طيني )( انظر: تفسير ال1)

 (.55( رواه مسلم )2)
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 من ذلك:يعود على النصيحة أيضًا،  المنكر فإنه

، قال من أخصِّ صفات النبي  النّصيحةَ  أنّ 

 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ﴿ تعالى:

 زت رت يب ىب نب  مب زب
 [.157]األعراف: ﴾ىت نت مت

 هذه األمة بما وصف به نبيه وقد وصف اهلل 

وجعل التمسك به سببًا من أسباب خيريتها ،، 

 ىه مه جه ين ىن من﴿ فقال عّز من قائل:

]آل  ﴾ ىييي مي خي حي جي  يه
 [.110عمران:

ِة هبذه فَمِن اتَّ »: قال ابن كثير  صَف مِْن هذه األمَّ

فاِت  ْدِح لهم، كما قال مالدخَل مَعُهْم يف هذا الثَّناِء عليِهْم و الصِّ

ها رأى مَِن  ِب اطّ خَر ْبَن النا أنَّ عملغَ بَ قتاَدُة:  ٍة َحجَّ يف َحجَّ
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 جه ين ىن من﴿ فقرأ هذه اآلية:( 1)النَّاِس ِرَعًة َسيَِّئةً 
ةِ  ﴾مه ه أْن يكون مِْن تلَك األمَّ شْرط  دِّ ؤَ ليُ ف ثم قال: َمْن َسرَّ

، يعني بشرط اهلل: القيام بواجا النصيحة باألمر (2)«فيها هِ اللّ 

 بالمعروف والنهي عن المنكر.

 : والقيام هبا سبا للفالح يف الدنيا واآلخرة، قال

 ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل﴿

 [.104]آل عمران: ﴾ ىي ني مي زي ٰىري ين

المؤمنين التي نالوا  تافص من جعلها اهلل وقد 

 يك ىك مك لك﴿ هبا رحمته فقال تعالى:

                                  
َعُة: الهدي، وحسن الهيئة، أو سوء الهيئة،.. يعني: سوء أدب، ( 1) قال األصمعي: الرِّ

وأصله من الورع، وهو الكّف عن القبيح. معجم هتذيا اللغة لألزهري )مادة: 

 ورع(.

ير الطيني (، وانظر األثر يف تفس2/757( تفسير القرآن العظيم، البن كثير )2)

(5/672.) 
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 من زن رن مم ام يل ملىل

 ني زيمي ري ٰى ين ىن نن

 [. 71]التوبة: ﴾  جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي

يسأل عبده  ومما يدل على أهميتها أيضًا، أن اهلل 

هلل لَيْسأُل إِّن ا»يوم القيامة عن سبا تركه للنصيحة، ففي الحديث: 

كِره؟ نالَعبَد يوَم الِقياَمِة، حّتى يقوَل: ما َمنَعَك إِْذ َرأيَت المنَكَر َأْن تُ 

تُه، قال: يا ربِّ رَجوُتَك، وَفرِْقُت ِمن النَّاسِ  َن اهللُ عبًدا ُحجَّ  «فإذا لقَّ

(1). 

 ةواجب ان أهنبيَّ  ولعظيم شأهنا نجد أن النبي 

على كل مسلم بحسا حاله واستطاعته، فعن أبي سعيد الخدري 

  اهلل قال: َسِمْعُت َرُسوَل   :رأى  َمن»َيُقوُل

م يْستطِْع ِه، فإْن لانِ فإْن لم يْستطِْع فبلس ِدِه،ْلُيغيِّرُه بيًرا فُمنكَ  مِمنك

                                  
 (. 1818(، وانظر: صحيح الجامع )4017( أخرجه ابن ماجه )1)
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 .(1)«يمانِ لبِِه، وذلك أضَعُف اإلقَ فب

ِد عب نوعًا من أنواع الجهاد، فَعن بل عّدها 

 ِمنا م»: قال  اهللِ  وَل رس أنّ  وٍد مسعِن ب اهلل

اٌب حوأصيُّوَن ارِ حوتِِه أمّ ِمْن  له كان إالي؛ قبلة  أمّ  يف اهللُه بعثيٍّ نب

و ٌٌ ُخلُ  بعدهمُلُف ِمْن تخا إّنه ُثمّ مرِِه، بأُدوَن ويقتتِِه بسنّ وَن يأخذ

ِدِه بي جاهدُهمَمْن فوَن، ُيؤَمر الا موَن ويفعل ،ونَ يفعل الا م يقولونَ 

ِه بقلب جاهدُهمَمْن وٌن، مؤم فهوِه بلسان جاهدُهمَمْن وٌن، مؤم فهو

 .(2)«ل  َخردُة حبّ اِن يماإل ِمن ذلكاَء ور وليسٌن، مؤم فهو

م شأن هذه الشعيرة العظيمة، أن اهلل جل ظَ ومما يدلُّ على عِ 

عن  والنهيالمعروف األمة إذا خلْت من األمر ب دَ عَّ وَ وعال تَ 

عن حَذيفَة بِن ف، ، وُجوِهر فيها بالمعاصي والمنكراتالمنكر

 عن النَّب اِن الَيم
ِّ
ْفسي بيده ي نَ والذ»: قال ي

                                  
 (.175( رواه مسلم )1)

 (.177( رواه مسلم )2)
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 ِشَكّن اهلل أْن َيبعَث ولمعرو ٌِ وَلتنَهُونَّ َعن المنكرِ أو َلياب َلَتأُمُرنَّ 

 .(1)«عوَنُه فال ُيسَتجاُب لكمْد يُكْم عقاًبا ِمنه ثم تَ لع

 الَبجَ  اهلل عبدِن بيِر وعن َجر
ِّ
قال: سمعت رسول  لي

 فيهمَمُل ُيعم  قو يفوُن يكل  رجا ِمْن م»يقول:  اهلل 

اَبُهُم أص إاليُِّروا، ُيغ فالِه، عليْن ُيَغيُِّروا أى علِدُروَن َيقاِصي، بِالمع

 .(2)«ْن َيُموُتواأِل قب ِمنَذاب  بع اهللُ 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصو  يف فضل

على أهميته وبيان عقوبة تركه؛ فهو  كثيرٌة جدًا، تدلُّ داللةً واضحةً 

د العقائ يحفظ .البناء المتين، الذي تتماسك به ُعرى الدين

 والسلوك واألخالق، ويدرأ المحن والرذائل والفتن. 

 األمن، استقرارُ م، وعَ النِّ  األمم، وحفظُ  يف القيام به صالُح 

                                  
، وقال: َهَذا َحِديٌث (2169) ، والرتمذي(22212) ( أخرجه أحمد يف المسند رقم1)

 َحَسٌن.

 .(4339) ( أخرجه أبو داود2)
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رجات فعة الدَّ كيد األعداء، مع رِ  الدعاء، وصرُف  وإجابةُ 

 واإلحسان إلى الخلق.

هي »ا فضل النصيحة وأهميتها: نً ولهذا قال ابن األثير مبيِّ 

ِن ومالكه؛ ألن ما ال نصح عنده وباطنه ملتبس بالغش؛ ماع الديجِ 

 .(1)«فليس عنده من الدين إال االسم

د النبي  يُن »هذا المعنى عندما قال:  وقد أكَّ الدِّ

 ولكتابِِه ولرسوله وألئمة »ُقلنا: لِمن؟ قال:  «النَّصيَحةُ 
ِ
هلل

تِهم  .(2)«المسلمين وعامَّ

زلة هذا الحديث يف بيان من  وأنقل هنا كالم ابن حجر

 : العظيم، وتوضيح معنى النصيحة الواردة فيه، فقال 

وهذا الحديُث من األحاديِث التي قيَل فيها إنَّها أحُد أرباِع »

ين ُكلِِّه؛  ٌل لغرِض الدِّ يِن ... قال النووي: بل هو وحَدُه ُمحصِّ الدِّ

                                  
 (.5/543البن األثير ) ( الشايف يف شرح مسند الشافعي1)

 (.55( رواه مسلم )2)
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 منحصٌر يف األموِر التي ذكرها. -ينأي: الدِّ –ألنه 

: وصُفُه بما هَو لُه أهٌل، والخضوُع له ظاهرًا فالنصيحُة هلل

هبُة من َمساخطِِه برتِك  غبُة يف َمحابِّه بفعِل طاعتِِه، والرَّ وباطنًا، والرَّ

 معصيته، والجهاُد يف ردِّ العاصيَن إليه.

والنصيحُة لكتاب اهلل: َتَعلُُّمُه وتعليُمُه، وإقامُة ُحروفِِه يف التالوِة 

ُم معانيه، و الكتاوتحريرها يف فُظ ُحدوِدِه، والعمُل بما حِ بِة، وَتفهُّ

 فيه، وذبُّ تحريِف الـُمبطليَن عنه.

والنصيحُة لرسوله: تعظيُمُه وتوقيُرُه ومحبَُّته، وإحياُء ُسنَّتِه 

بتَعلُِّمها وتعليِمها، واالقتداُء بِه يف أقوالِِه وأفعالِِه، واالنتصاُر لها 

بِّ   عنها. والذَّ

ه، لوا القياَم بمِّ مسلمين: إعانُتهم على ما ُح ئمة الوالنصيحُة أل

ا، وسدُّ ُخلَّتِهم عنَد الهفوِة،  وتنبيُهُهم عنَد الغفَلِة بُمناَصحتِهم ِسرًّ

وجمُع الكلمِة عليهم، وردُّ الُقلوِب النافرِة إليهم، ومِن أعظِم 

نصيحتِهم؛ دفُعُهم عن الظُّلم بالتي هي أحسن، ومِن ُجملِة أئمة 
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مين؛ أئمُة االجتهاد، وتقُع النصيحُة لهم ببثِّ ُعلومِهم، المسل

بهم، وتحسيِن الظَّنِّ هبم.
 ونشِر مناقِ

 فيما 
ُ
ة الـُمسلمين: الشفقُة عليهم، والسعي والنصيحُة لعامَّ

يعوُد نفُعُه عليهم، وتعليُمُهم ما ينفُعُهم، وكفُّ وجوِه األذى 

يكرَه لهم ما يكرُه عنهم، وأْن ُيِحاَّ لهم ما ُيِحاُّ لنفسه، و

 . (1)«لنفسه

 حكم النصيحة

سبق بيان أّن النصيحة داخلة يف معنى األمر بالمعروف والنهي 

 النصو  الواردة يفعن المنكر، فتأخذ حكمه، وقد استقرأ العلماء 

، ونقل بعضهم اإلجماع على روا وجوبَهوقرَّ  هذه الشعيرة العظيمة

 .ô(2)والنووي ذلك: كأبي بكر الجصا ، وابن عبد الين،

  بالمعُروِف  األمرُ »: قال الضّحاك 
ُ
 الُمنكِر، عنِ  والنّهي

                                  
 .بتصرف (138/ 1( انظر: فتح الباري البن حجر )1)

شرح  ،(341اإلجماع البن عبد الين )  ،(4/154( أحكام القرآن للجصا  )2)

 (.2/23النووي على مسلم )
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  فرائضِ  مِن
ِ
 .»(1) اهلل

من أوجا »: بأنه ووصفه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 . (2)«األعمال وأفضلها وأحسنها

وهذا الوجوب إنما هو على مجموع هذه األمة، أما األعيان 

عن  لبعض سق  اإلثما قام به ا، إذًافإنه يجا عليهم وجوبًا كفائي

 ، وهو الراجح.(3)ذها جمهور العلماء الباقين، وإلى هذا

 ذلك:ويدل على 

 من زن رن مم ام يل ىل﴿قوله تعالى: . 1

 :[، والمعنى104]آل عمران:  ﴾ ٰىري ين ىن  نن

ولتكن منكم أئمة منتصبة للقيام بالدعوة إلى اهلل واألمر 

                                  
 (.83( األمر بالمعروف والنهي عن المنكر البن أبي الدنيا ) 1)

 (.18والنهي عن المنكر البن تيمية )  ( األمر بالمعروف2)

(، والكنز األكين من األمر بالمعروف 2/23( انظر: شرح النووي على مسلم )3)

 (.111الرحمن بن أبي بكر الحنبلي )  والنهي عن المنكر لعبد
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 بالمعروف والنهي عن المنكر.

للتبعيض،  ﴾يل﴿( يف قوله: نْ )مِ »: رطبي قال القُ 

وليس كل الناس  ،ومعناه: أن اآلمرين يجا أن يكونوا علماء

 .(1)«علماء

والمقصود من هذه اآلية أن »تعالى:  قال ابن كثير 

تكون فْرَقٌة من األمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبًا 

 .(2)«على كل فرد من األمة بحسبه

  جعمع مظ حط مض خض حض﴿. قوله تعالى: 2

  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

 ﴾هل مل خل حل جل مك لك خك
[، فالتفقه يف الدين وإنذار الناس ودعوهتم فرض 122]التوبة:

                                  
 (.4/165( تفسير القرطبي )1)

 (.2/91( تفسير ابن كثير )2)
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 .(1)كفاية إذا قام به البعض سق  اإلثم عن الباقين

األمر بالمعروف والنهي ب واجا النصيحة ومن المعلوم أن

التي  العلوم لِّ عن المنكر داخل يف هذا المعنى، إذ هو من أَج 

 ُيسعى يف طلبها، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

  ىث نث مث زث رث يت ىت﴿: . قوله 3
ىك  لكمك اك يق ىق يف ىف يث
.[41]الحج: ﴾ىل مل يك

إن األمر بالمعروف والنهي عن: »قال القرطبي 

ىت﴿نهم اهلل تعالى بقوله: المنكر فرض على الكفاية، وقد عيَّ 
يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت
،﴾ىل مل يك ىك  لكمك اك يق ىق

عن المنكر، د. عبد الرحيم المغذوي  ( األصول العلمية لألمر بالمعروف والنهي1)

 (134.)
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نوا  .(1)«وليس كل الناس ُمكِّ

إذن يتضح مما سبق أن حكمه واجا على الكفاية، قال ابن 

وجوب األمر بالمعروف والنهي عن »تعالى:  تيمية 

المنكر ال يجا على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل 

 .(2)«عليه القرآن

التقرير يتضح جليًا حكم النصيحة، وأهنا واجبٌة  اعد هذبو

على مجموع هذه األمة، إن قام هبا البعض حصل بذلك الكفاية، 

 ؛مفهومهاو معناها وإذا نظرنا إلى معنى النصيحة وشمولِ 

يدل  ،ى كل مسلم بحسا علمه واستطاعتهلهنا واجبةٌ عحكمها أف

على ذلك النصو  الصريحة يف بيان أهميتها ومكانتها من 

يعُت رسوَل با»: اهلل  جرير بن عبدالدين، من ذلك قول 

لكلِّ  ، والنُّْصِح ةِ اِة، وإيتاِء الزكعلى إقاِم الصال اهلل 

                                  
 (.4/165( تفسير القرطبي )1)

 (.18( األمر بالمعروف والنهي عن المنكر البن تيمية ) 2)
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من أركان  عظيمينِ  النصيحة بركنين ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد قرن(1)«ُمسِلم  

 على الوجوب واللزوم.فيه داللة اإلسالم، كما أن لفظ المبايعة 

 

 

* * * 

 

  

                                  
 (.56( واللفظ له، ومسلم )58( رواه البخاري )1)
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 ةحيآداب النص

 نبغيي افًاوأوص، حأن يأخَذ هبا الناِص إّن للنصيحِة آدابًا ال ُبّد 

، ىمن اهلل تعال أجٌر وثواٌب هبا يف التََّحلِّي  ،هبا يتخلَّقأن  عليه

ها عنفيتعدى سعادٌة وفالح يف الدارين للناصح والمنصوح، وو

 تلك اآلداب:فمن أهم للمجتمع، 

 أوالً: اإلخالص

، بعمله وجه اهلل  يقصدَ أْن فينبغي على الناصح 

 .جزاًء وال ثناءً ال يبتغي بذلك  قه،لْ وإعزاز دينه، ورحمة َخ 

 فإّن النصيحة من أفضل األعمال وأنفعها، واهلل 

 َّ﴿: قال  ،ال يقبل من العمل إال ما أريد به وجهه

 [. قال الفضيل بن عياض7]هود: ﴾ ّٰرئ ِّ ُّ

 :« أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن

ى الصًا لم يقبل، حتصوابًا لم ُيقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خ

يكون خالصًا صوابًا، والخالص أن يكون هلل، والصواب أن 
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 .(1)«يكون على السنة

اللهم »يقول يف دعائه:  ولهذا كان عمر بن الخطاب 

اْجَعْل َعَملي صالحًا، واجَعْلُه لَك خالصًا، وال تجَعْل ألحٍد فيِه 

 .(2)«شيئًا

يبتغي ُنصحه، و فينبغي على الناصح أن ُيخلص هلل تعالى يف

بذلك وجه اهلل تعالى يف ظاهره وباطنه، فإنه إن قام بذلك كتا اهلل 

 له التوفيق والسداد.

، بل عليه أن لنفسه من صور اإلخال  أن ال ينتصر وإنّ 

يقتصر على القدر الواجا يف نصيحته، ولهذا قال اإلمام أحمد 

 :« ْال  ؛عوه ما يكرهمَ ْس أَ  يأمر بالرفق والخضوع، فإن

 .(3)«يغضا فيكون يريد ينتصر لنفسه

                                  
 .(8/95رواه أبو نعيم يف الحلية )( 1)

هد ألحمد بن حنبل )2)  (.617( الزُّ

 (.28ل ) والنهي عن المنكر للخاّل ( األمر بالمعروف 3)
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ال َينتِصر لنفِسِه، يمنُعُه مِن  المؤمنُ »ر: المنذِ  بنُ  قال َأْرطاةُ 

نَّةُ  المؤمن ُمقيَّد  ، والمعنى: أنّ (1)«فهو ُمْلَجم ؛ذلك القرآُن والسُّ

ار ُيحّله الشرع من االنتص ال بلجام القرآن والسنة ال يخوض يف ما

 .خال  هلل تعالىس؛ فإّن ذلك ينايف اإلفللن

 ثانيًا: التقوى والورع

وحقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب اهلل وقاية، وذلك 

 ق بن حبيا لْ باع أوامره واجتناب نواهيه، وقد َعّرفها طَ باتِّ 

 ترجو ثواَب اهلل، وأن »بقوله: 
ِ
أن تعمل بطاعة اهلل على نوٍر من اهلل

 ترتك معاصي اهلل على نوٍر من اهلل َمخا
ِ
 .(2)«َفَة عقاَب اهلل

 من زن رن﴿: فإن التقوى سبٌا للنجاة، قال 

[. وهي سبيٌل لنيِل العلم وبثِّه كما 2]الطالق: ﴾ ين ىن نن

 [.282]البقرة: ﴾حل جل مك لك خك﴿ :قال 

                                  
 (.29( المرجع السابق ) 1)

 (.522( الزهد لهناد بن السري )2)
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 دهم،ُيعينهم، وُيوفُِّقهم، وُيَسدِّ واهلل تعالى مع المتقين المحسنين 

 حن جن مم خم حم جم هل﴿:  كما قال

  [.128]النحل: ﴾من خن

واهلل مع المتقين المحسنين بعونه : »قال ابن سعدي 

وتوفيقه وتسديده، وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي، وأحسنوا 

ه اهلل كأهنم يرونه فإن لم يكونوا يرونه فإن عبدوا بأنْ - يف عبادة اهلل

 .(1)«ق ببذل النفع لهم من كل وجهلْ واإلحسان إلى الخَ  -يراهم

صاحبها عن مساخ  اهلل تعالى، والورع صفة عزيزة تحجز 

، ولهذا (2)حِذًرا أْن يمزج باطالً بحق ،وتجعله دائم المراقبة لمواله

 .(3)«خيُر دينُِكُم الوَرعُ »: قال رسول اهلل 

أدعى لقبول  ذلك فاإلنسان إذا كان ذا ورٍع وتقوى، كان

  فعله.ُقدوًة بنصيحته؛ ألنه سيكون حينها ناصحًا بقوله و

                                  
 (.452( تفسير السعدي ) 1)

 (.6/14( انظر: فيض القدير للمناوي )2)

 (.2969البزار )رواه ( 3)
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 مثالثًا: العل

من اآلداب المهمة التي ينبغي أن يتحلى هبا الناصح، أن يكون ذا 

وذلك  ؛منكر عنه منِعلم وبصيرة بما يأمر به من معروف أو ينهى 

 نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت﴿ :لعموم قوله 

، [108]يوسف: ﴾مك لك اك يق ىق  يف يثىف ىث

 . النصيحة من أساليا الدعوة المذكورِة يف اآلية أنّ   شكَّ وال

قال عمر ، (1)ن مبنية على علٍم وفقٍه لم تكْن صالحًة وإذا لم تك

ما م أكثرَ  دُ فِس ما يُ  كانَ  علمٍ  بغيرِ  َتَعبَّدن مَ : » بن عبد العزيز

 .(2)«ُح صلِ يُ 

 العمل، والعمُل  إمامُ  العلمُ »أّنه قال:  معاذ  وُروي عن

بد من العلم بالمعروف والمنكر، والتمييز بينهما،  فال، (3) «تابعه

                                  
 (.19( انظر: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ اإلسالم ) 1)

 (.313الدارمي ) رواه( 2)

 (.31( أخالق العلماء لآلجري ) 3)
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ل ال ُيقب»ولهذا جاء يف األثر:  المنصوح،من العلم بحال  بد وال

 عمٌل و إال بنية، وال يقبل قوٌل  وعمٌل  إال بعمل، وال يقبل قوٌل  قوٌل 

ية الذي ال .. ألن القول والعمل والن (1)«إال بموافقة السنة ونيةٌ 

 .(2)يكون بدعة، وكل بدعة ضاللة ؛يكون مسنونًا مشروعا

مر بالمعروف وينهى عن المنكر ال يأ: »قال ابن تيمية 

فيما يأمر  اا فيما ينهى عنه، رفيقً ا فيما يأمر به، فقيهً إال من كان فقيهً 

ا ينهى ا فيما فيما يأمر به، حليمً ا فيما ينهى عنه؛ حليمً به، رفيقً 

 .(3)«عنه

إنما يأمر وينهى من كان عالمًا بما يأمر : »قال النووي 

 . (4)«به وينهى عنه

                                  
 (.2/802( رواه ابن بطة يف اإلبانة الكينى )1)

 (.61و 19( انظر: األمر بالعروف والنهي عن المنكر لشيخ اإلسالم ) 2)

 (.21( األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ اإلسالم ) 3)

 (.2/23( شرح النووي على مسلم )4)
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ما ربفيما يدعو إليه أو ينهى عنه،  إذا كان جاهالً إن الناصح ف

حماقات كثيرة، وإشكاالت عديدة، بل ربما  أوقعه ذلك يف

 .(1)حدثت بسبا ذلك مفاسد متعددة، أو تعطلت مصالح راجحة 

 رابعًا: الرفق

ق كريم، وأدب رفيع، حري بكل لُ الرفق صفة عظيمة، وُخ 

 ناصٍح أن يتحلى به.

فَق »: قال  ال يكون يف شيء  إال زاَنه، وال  إنَّ الرِّ

فَق، »، وقال: (2)«ُينزع ِمن شيء  إال شاَنه ب الرِّ إنَّ اهللَ رفيٌق ُيحُّ

فِق ما ال ُيعطي على الُعنف، وما ال ُيعطي على ما  وُيعطي على الرِّ

 .(3)«ِسواه

رفيقًا يف ُنصحه رجع ذلك على حسن الُخلِق فالنَّاصح إذا كان 

                                  
 (.80وف والنهي عن المنكر لحمد العمار ) ( حقيقة األمر بالمعر1)

  (.2594( رواه مسلم )2)

 (.2593( رواه مسلم )3)
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 سمعوأقبَل على الناصح ب ر واألثر الطيا،المنصوح بالنفع والخي

وهذه الخصلة العظيمة كانت من خصال  ،راغا وقلٍا  ثاقِا،

سجاياه التي مدحه اهلل تعالى هبا فقال يف مِن و ،نبينا 

 ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ُّٱٱكتابه العزيز: 

 [.159]آل عمران: َّ  خيمي حي جي يه

لمنصوح قّل أن أّما إذا كان فظًّا وغليًظا يف نصيحته؛ فإن ا

هذا ول يستفيد من ذلك، فُيحرم الناصح والمنصوح من الخير،

فَق ُحرَِم الخيرَ »: قال    .(1)«َمن ُحرِم الرِّ

 منَك  لبِ قُ  فإنْ  ،اؤمر بالمعروف يف رفق»قال سفيان الثوري: 

 سَك يف نفْ  لَك  فإنَّ  سَك فْ على نَ  لَت بَ أقْ  وإالَّ  ، اهللَ  حمدَت 

 .(2)«غالُش 

لفظاظُة سبا إلغضاب المنصوح ورْفضه والغلظة وا

                                  
 (2592( رواه مسلم )1)

 (.124/ 1( الجرح والتعديل البن أبي حاتم )2)
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ما »: سمعت أبي يقول: قال معتمر بن سليمان للنصيحة، 

 .(1)«أغضبَت رجالً فقبَل منك

 خامسًا: الصبر

 .(2)ك الشكوى من ألم البلوى لغير اهلل؛ إالَّ إلى اهللتر وحقيقته:

ن ، ولكل مَ ناصٍح عظيم لكل  وال شك أن الصين مطلٌا 

ألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخير بالدعوِة إلى يتصدى ل

لم يصين كان ما يفسد أكثر مما  ، فإنْ منهال بد  حصول األذية فإنّ 

وهم أئمة اآلمرين بالمعروف  -يصلح، ولهذا أمر اهلل الرسل 

 بالصين، كما قال تعالى لخاتم الرسل: -والناهين عن المنكر

[. 35]األحقاف: ﴾  خف حف جف مغ جغ مع جع﴿

﴾ يك ىك مك لك اك يق ىق يف﴿ وقال تعالى:
﴾   مفحق خف حف جف مغ﴿ :[، وقال 10]المزمل:

                                  
 (.26( األمر بالمعروف للخالل ) 1)

 (.131( التعريفات للجرجايف ) 2)
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ىب  نب مب زب رب﴿ :[، وقال 127]النحل:
[.24]السجدة:﴾  يت ىت نت مت رتزت يب

وإنما نالوا هذه الدرجة العالية: »يقول ابن سعدي 

ين على التعّلم والتعليم والدعوة إلى اهلل واألذى يف سبيله،  بالصَّ

لمعاصي واسرتسالها يف وكّفوا نفوسهم عن جماحها يف ا

 .(1)«الشهوات

أعني:  – أّن هذه اآلداب الثالثة - أيها القارئ الكريم -اعلم 

 نمن األخالق العظيمة التي ينبغي أن يتزيَّ  -العلم والرفق والصين

دعوته، هبا الناصح والداعي إلى كل خير، فإّنها مقومات 

بد من هذه ال: »، قال شيخ اإلسالم وداعماٌت لنُصحه

الثالث: العلم، والرفق، والصين، العلم قبل األمر والنهي، والرفق 

بد أن يكون  معه، والصين بعده، وإن كان كل من الثالثة ال

 .(2)«مستصحبًا يف هذه األحوال

(.656( تفسير السعدي ) 1)

(.20والنهي عن المنكر لشيخ اإلسالم )  ( األمر بالعروف2)
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 لمسادسًا: الحِ 

 .(1) عند هيجان الغضا والطبع لم: هو ضبُ  النفسِ الحِ 

ل ذي ال ُيعجِّ ال معناه:والحليم اسم من أسماء اهلل جل وعال، 

 توبواُيمهلهم كي يفعلى عباده بعقوبتهم على ذنوهبم ومعاصيهم، 

 ُينيبوا ويرجعوا.و

 ميدٍ ح ؛ لِما لها من أثرٍ  بصفة الِحلمأْن يتحّلى  يجا الناصحو

 الناصح يف ضب  النفس، وعلى المنصوح يف قبول النصيحة. على

 قالورسوله،  لم من الخصال التي ُيحبها اهلل والحِ 

لتين ْص فيك َخ  إنّ »عبِد القيس:  ألشجِّ  لنبي ا

 . (2)«يحبهما اهلل ]ورسوله[ الحلم واألناة

 َبلنيَج  ُق بِهما َأم اهلللَّ خَ أتَ ا : قال يا رسوَل اهلل: أنويف رواية

 الذي َجَبلني دُ ، قال: الحم«َك عليِهماَجَبل َبْل اهللُ »: العليِهما؟ ق
ِ
 هلل

                                  
 (.253( المفردات يف غريا القرآن ) 1)

 (، وما بين المعقوفتين زيادة من رواية أبي داود.17( رواه مسلم )2)
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 .(1)ُسوُلهُ  ورُهما اهللُ بُّ على َخلَّتَْيِن ُيح

ال يأمر بالمعروف »: قول ابن تيمية  قريًبا وتقدم

ما ينهى في فيما يأمر به، فقيهًا وينهى عن المنكر إال من كان فقيهًا

يما يأمر به، ف فيما ينهى عنه؛ حليمًا فيما يأمر به، رفيقًا عنه، رفيقًا

 .«فيما ينهى عنه حليمًا

 كمةسابعًا: الحِ 

اصٍح ن همة التي ينبغي أن يتحلى هبا كلوهي من الصفات الم

 حةالنصي من دعائم دعامة عظيمة فهي يأمر بخير أو ينهى عن شر،

ألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ال يستقيم األمر والنهي إال اب

 هبا، وال تتحقق ثمراته إال بتطبيقها.

هي معرفُة الحق والعمل به، واإلصابُة يف القول : والحكمة

 .(2) الصحيح موضعها يف األمور وضع يف لدقةُ وا ،والعمل

                                  
 (.5225( رواه أبو داود )1)

 (.2/448( مدارج السالكين البن القيم )2)
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فهي من أهم األسباب والوسائل التي تستخدم يف الدعوة إلى 

 ا أمر نبيه محمدًا اهلل، فنجد أن اهلل جل وعال لمّ 

؛ أمره أن يبدأ دعوته بالحكمة فقال: بالدعوة إليه 

 خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي﴿
 .[125:  النحل] ﴾ جتحت هب مب

كمة، فقد حاز على خير كثير، كما قال ومن أعطاه اهلل الح

 :﴿جع مظ حط خضمض حض جض مص 

وأي خير أعظم من  [269:  البقرة] ﴾ جفحف مغ جغ  مع

 خير فيه سعادة الدنيا واآلخرة.

، اإلنسان عليها ُيْغَب ُ ولعظيم شأهنا نجد أهنا من األمور التي 

  كما ثبت يف الصحيحين من حديث عبد اهلل بن َمْسُعودٍ 

  َقاَل: َسِمْعُت 
َّ
 اْثنََتْينِ  فِي إاِل َحَسَد  ال» َيُقوُل:  النَّبِي

َطهُ  َماال اهللُ  آَتاهُ  َرُجٌل  ، فِي َهَلَكتِهِ  َعَلى َفَسلَّ  اهللُ  آَتاهُ  َوَرُجٌل  اْلَحقِّ
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ُمَها بَِها َيْقِضي َفُهوَ  ِحْكَمةً   .(1)«َوُيَعلِّ

 :هاودرجات الحكمة أساليب

نة، ومقالَّ دَ  ا كلياهتصُد الشريعِة وت نصو  الكتاب والسُّ

ودرجات، يستطيُع الناصُح من ِخاللها  على أنَّ للحكمِة أساليَا 

 وأنفع له:  ن يتعامل مع المنصوح بما هو أصلحأ

باستخدام الرفق واللين، والحلم  الِحكمةُ  فتارة تكونُ  .1

والعفو، مع بيان الحق علمًا وعمالً واعتقادًا باألدلة، 

األذكياء من البشر الذين وهذه المرتبة تستخدم لجميع 

 يقبلون الحق وال يعاندون.

 ىعل المشتملة الحسنة الموعظة باستخدام تكون وتارة .2

 ةالمرتب وهذه الباطل، من والرتهيا الحق يف الرتغيا

 لةغف عنده ولكن به، المعرتف للحق القابل مع تستخدم

 .الحق اتباع عن تصده وأهواء وشهوات

                                  
 (.816(، ومسلم )1409( رواه البخاري )1)
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 هي بالتي الجدال امباستخد الحكمة تكون وأحيانًا .3

 يكون وأن كالم، ولين ولطف، خلق، بُحسن أحسن،

 متستخد المرتبة وهذه الخلق، وهداية الحق بيان القصد

 .جاحد معاند لكل

: القوة باستخدام الحكمة تكون ويف بعض األحوال .4

 منل الحدود وإقامة والتأديا وبالضرب القوي، بالكالم

 والشروط الضواب  مراعاة مع مشروعة وسلطة قوة له كان

 لكل تستخدم المرتبة وهذه. والسنة الكتاب عليها دلَّ  التي

 طريق الحق. يف ى ووقفغَ وطَ  ملَ ظَ  جاحدٍ  معاند

، عند خشية والنهيوتارة تكون الحكمة بالكف عن األمر  .5

 حصول فتنة، أو مفسدة أعظم من المنكر الحاصل. 

ة جينظر ببصيرة المؤمن، فيرى حا الناصحفالحكمة تجعل 

الناس فيعالجها بحسا ما يقتضيه الحال، وبذلك ينفذ إلى قلوب 

صدورهم، فينقادون إلى  الناس من أوسع األبواب، وتنشرح له

 الحق، وُيذعنون إلى الصواب.
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 اإلسرار بالنصيحةثامنًا: 

المهمة التي ينبغي أن يحر  عليها  من اآلداِب  وهذا األدُب 

 ؛ فإنّ وةالمرج ا، والفائدةَ الطي األثرَ الناصح يف نصيحته، لينال 

تضعف و وتنزعج من التوبيخ، التشهير،من الطباع البشرية تأنف 

ر من األمور التي اعتنى هبا عن قبول الحق، والنصيحة يف السِّ 

لُف إذا»سلفنا الصالح، وحرصوا عليها، قال ابن رجا:   كان السَّ

ا َظ أخاُه َمن وع، حتى قال بعضهم: أرادوا نصيحَة أحٍد وعظوُه ِسرًّ

فيما بينه وبينه، فهي نصيحة، ومن وعَظُه على رؤوس الناس فإنما 

«وبََّخه
(1). 

المؤمن َيسرت وينصح، »: قال الُفضيل بن عياض 

 .(2)«والفاجر يهتك وُيعيِّر

ا فقد نَصَحُه »: وقال اإلمام الشافعي  َمن وعَظ أخاُه ِسرًّ

                                  
 (.1/225والحكم ) ( جامع العلوم1)

 (.17( الفرق بين النصيحة والتعيير البن رجا ) 2)
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 .(1)«هوزاَنه، وَمن وعَظُه عالنيًة فقد فَضَحُه وشانَ 

 شعرًا:قوله  ما ُينسا لإلمام الشافعي  ومن جميل

 عيوِب  يف إشاعةِ  ح ليس له غرٌض اِص النَّ  فإنَّ »قال ابن رجا: 

 وأما ،التي وقع فيها المفسدةِ  إزالةُ  هُ وإنما غرُض  ؛ن ينصح لهمَ 

 قال اهلل تعالى: ،مه اهلل ورسولهُ فهو مما حرَّ  العيوِب  وإظهارُ  إشاعةُ 

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك   مق حقُّ
]النور:  َّ جه هن من خن حن جن خممم حم جم هل

                                  
، انظر: (، وُيروى األثر عن أم الدرداء 2/198مناقا الشافعي للبيهقي ) (1)

 (.27األمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخالل ) 

 (.82ديوان الشافعي )  (2)

ديف بِنُْصِحَك يف اْنِفَراِدي  َتَعمَّ

 

 عةْ امَة يف الجَ صيحَ ني النَّ بْ نِّ َج وَ  

  َفإِنَّ النُّْصَح َبْيَن النَّاِس َنْوعٌ  

 

  
 هْ ماعَ تِ ى اْس ال أرَض  ِخ يوبِ ن التَّ مِ

 َوإْن َخاَلْفتنِي َوَعَصْيَت َقْولِي 

 

 (2) ةْ الَ َتْجَزْع إَذا َلْم ُتْعَ  َطاعَ فَ  
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 .(1)«اً ر كثيرٌة جدّ واألحاديث يف فضل السِّ  ،[19
قاَل بعُض الوزراِء الصالحيَن لبعِض من يأمُر بالمعروِف: 

ظهوَر معاِصيهم َعْيٌا يف أهِل  الُعَصاَة، فإِنَّ  اجتهْد أن تسُترَ »

 .(2)«العيوِب  اإلسالِم، وأْوَلى األموِر سرتُ

 ل بمقتضى النصيحةالعم تاسًعا:

 مي ٱُّ الذي ال يعمل بمقتضى نصيحته فقال: لقد ذّم اهلل 

 هئجب مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني

 من زن رن ُّٱ ، وقال تعالى:[44]البقرة:  َّ  مب خب حب

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن
، وقد بّين النبي [3-2]الصف:  َّ جب هئ مئ خئ

  :ى ؤتيُ  »عقوبة من يقع يف هذا األمر العظيم فقال

                                  
 .(17الفرق بين النصيحة والتعيير ) :  (1)

 (.2/292لعلوم والحكم البن رجا )جامع ا (2)
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 هبا فيدور ،(1)بطنه أقتابفتندلق  ،القيامة فيلقى يف النار جل يومبالرَّ 

 يا :فيقولون ،النار أهل إليه فيجتمع ،بالرحى الحمار يدور كما

 المنكر؟ عن وتنهى بالمعروف تأمر تكن ألم ك؟مالَ ! فالن

 نكرالم عن وأهنى آتيه، وال بالمعروف آمر كنُت  قد ،بلى: فيقول

 .(2)«وآتيه

 العاصي ال يجوز له أْن ينصح؟وهل معنى هذا أن 

هذه ُشبهة يقع فيها كثيٌر من الناس، فإّن الّذّم يف هذه النصو  إنما 

 .(3)وقَع يف شأن ارتكاب ما نُهي عنه، ال َعن ذات النهي عن المنكر 

فينبغي على المسلم أْن يبذَل النصيحة وإْن كان عنده شيٌء من 

مر اهلل، لتستقيم على أ جاهد نفسهأن يُ  التقصير، وعليه يف المقابل

                                  
األقتاب: ما اســـتدار يف البطن من األمعاء، واالندالق: خروُج الشـــيء من مكانه،  (1)

 (.18/118ُينظر: شرح النووي على مسلم )

 (.2989رواه مسلم ) (2)

 (.2/30ينظر: اللباب يف علوم الكتاب )( 3)
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فيجمع بذلك بين بذل النصيحة للغير، وبين مجاهدة النفس على 

: ويقوُل  َيِعُظ، ال افالنً : إنَّ البصري  قيل للحسنِ ، الطاعة

دَّ و فقال الحسن: وَأيُّنا يفعُل ما يقوُل؟! .أفعُل  ال ما أقوَل  أنْ  أخاُف 

 .(1) أحٌد بمعروٍف ولم ينَه عن ُمنَْكرٍ الشيطاُن أنَّه قد ظِفَر هبذا، فلم يأُمْر 

من المعلوم أن على اإلنساِن واجبين: »:  سعدي قال ابن

أمُر غيره وهنيه، وأمُر نفسه وهنيها، فرتُك أحدهما، ال يكون ُرخصًة يف 

فإن الكمال أن يقوم اإلنسان بالواجبين، والنقص الكامل ترك اآلخر، 

على عدم االنقياد لمن يخالف النفوس مجبولة  فإنّ ...  أن يرتكهما

قوله فعله، فاقتداؤهم باألفعال أبلغ من اقتدائهم باألقوال 

  .(2)«المجردة

هذه أهم اآلداب التي وردت يف الكتاب الكريم، واشتملت 

عليها السنة المطهرة، وسار عليها السلف الصالح، فينبغي على 

                                  
 (.19لطائف المعارف البن رجا ) ( 1)

 (.51ي ) ( تفسير السعد2)
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ال والناصِح أن يتحلى هبا، فمن خاللها يستطيع أن يراعي أح

 الناس وطبائعهم، والوسائل التي ُيؤتون من ِقَبلِها.

 

 

* * * 
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 اآلداب التي ينبغي أن يتحلى بها المنصوح

 ال - إن من الواجا على المنصوح حيال ما يقوم به الناصح

رف، أْن ُيحسن التص –سيما يف أمٍر أخطأ فيه وجانا فيه الصواب 

 على ذلك: ويأخذ بالنصيحة، ومن األمور المعينة له

إْن ، حميدةٌ خصلٌة خلٌق كريم، و فهو :التَّواضعأن يتِصف ب. 1

يف  إنَّ فالنَّصيحة دون تكين وال تعاٍل، بِل َتحّلى هبا المنصوح؛ قَ 

 ُّٱ: قال اهلل ذلك ِرْفعًة له يف الدنيا، وفوزًا يف اآلخرة، 

 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض

َوَما » :ملسو هيلع هللا ىلص قال[، و83]القصص: َّ خك  حك جك حقمق

ِه إاِلَّ َرَفَعُه اهللُ تَ   .(1)«َواَضَع َأَحٌد لِلَّ

وجدنا الكرم يف الّتقوى، »: قال أبو بكر الّصّديقو

 .(2)«يف الّتواضع َف نى يف اليقين، والّشرَ والغِ 

                                  
 (.2588( رواه مسلم )1)

 (.3/343( إحياء علوم الدين )2)
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ذلك من  فإنّ : وال ُيجادل فيه تجرد لقبول الحقوأن ي. 2

عياض عن التواضع  عالمات التواضع، وقد سئل الفضيل بن

ضُع للحقِّ وينقاُد له، وَيقبُل الحقَّ مِن ُكل َمن يسمُعُه يخ»: فقال

 .(1)«مِنه

 مم ُّٱوقد ذّم اهلل تعالى الِجدال يف الحق فقال سبحانه: 

: [، وقال 6]األنفال:  َّ ىن نن من زن رن

دفُعُه أي:  (َطرُ بَ )ومعنى ، (2)«، وَغْمُط الناسِ الكِبُر َبَطُر الَحقِّ »

 .(3)( أي: احتقارهمالناسِ   ُ ، و )َغمْ وإنكاُرُه تَرفُّعًا وتَجبُّراً 

: ملسو هيلع هللا ىلص قال وجاء الذمُّ الشديد لمن يرفض قبول النصيحة، فقد

 أْن يقوَل الرجُل للرجِل: اتق اهلل، فيقول: »
ِ
إّن أبغَض الكالِم إلى اهلل

                                  
 (.7895شعب اإلميان للبيهقي ) (1)
 (.91رواه مسلم ) (2)
 (.2/90شرح النووي على مسلم ) (3)
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  .(1)«عليك نفسك

جُل »: قال ابن مسعوٍد و نِا أن يُقول الرَّ إنَّ من أكينِ الذَّ

 .(2)«فيقوَل: عليَك نفسك، أنَت تأُمُريف؟! ألخيِه: اتِق اهلل،

ومثل هذه الردود منتشرة يف زماننا يف المجالس أو عين مواقع 

وهي من أبغض الكالم الذي  ،، ونحوهاالتواصل االجتماعي

 تعان.واهلل المس يتفوه به اإلنسان يف حق من أسدى إليه نصيحة،

ول قب على هجاهد نفسي أنْ على المنصوح أيًضا:  ينبغيو. 3

 َّجئحئ يي ىي ني مي ُّٱقال تعالى: : النصيحة
هو ِجهاُد النَّفِس » اآلية:يف  [ قال ابن المبارك 78]الحج:

هذا النوع من الجهاد  وقد مدح النبي  ،(3)«والهوى

                                  
 (.2939السلسلة الصحيحة ) (1)
 (.7896( شعا اإليمان للبيهقي )2)

 (.40ذم اهلوى البن اجلوزي )ص (3)
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 .(1)«ُد َمن جاهَد نفسهالُمجاهِ »: فقال

لُت»: وهو من أعظم الجهاد، قال ابن الجوزي  تأمَّ

وانقاد له  ، فمن أخذ الحق(2)«أعظَم الِجهاد ِجهاَد النَّفس فرأيُتهُ 

 بتواضع وتجرد فهو مجاهد لنفسه.

فإّن: شكر الناصحيو  حمد اهللي أنكما ينبغي عليه . 4

َقُه اهلُل لناصٍح َمن  فهو ؛ ٌح ر وصالما فيه خيٌ ينصحه ويأخذ بيده لِ  وفَّ

 ناءهوث حمد اهلل تعالىتستوجا  يف نعمٍة عظيمة، ومِنَّة كريمٍة،

 عليها.

ن كريم األخالق وجميل الخصال أن يتقدم المنصوح إلى ومِ 

 خير،فيدعوا له بال الناصح بالشكر والعرفان على ما قام به تجاهه،

َمن ُصنَِع إليِه معرو ٌٌ فقال: »وقد قال النبي 

 (.1621رواه الرتمذي ) (1)
(.80صيد اخلاطر البن اجلوزي )ص (2)
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 القيام، وال شك أن (1)«لفاعِله: جزاك اهللُ خيرًا فقد أبلَغ يف الثناء

من  المسلمظم المعروف الذي يناله من أع اجا النصيحةبو

 أخيه.

 

 

* * * 

 

  

                                  
 (.2035رواه الرتمذي ) (1)
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 خاطئة يف النصيحةمفاهيم 

ويخطئون يف فهم   ،يجهل بعض الناس حقيقة النصيحة

عن الجادة عند تطبيقها  النصو  الواردة فيها، وينحرفون

 على واقع الناس، فمن تلك المفاهيم: وتنزيلها

 فهم خاطئ لمعنى آية األمر األول:

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿ :الناس قول اهلل عض يقرأ ب

، [105]المائدة: ﴾ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ

أن اإلنسان عليه بخاصة نفسه، ال يضره ضالل من  ويعتقدون

 عنها. ونالنصيحة ويتخل ونضل، فيرتك

فقد  ،والصواب يف فهم هذه اآلية هو فهم الصحابة 

أنه قال يف خطبته: يا أيَّها الناس، إّنكم  ثبت عن أبي بكر 

تقرؤون هذه اآلية، وتضعوهنا على غير موضعها، وإيف سمعت 

إنَّ الناَس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا »يقول:  النبي 
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 .(1)«على يديه؛ أوشَك أن يعمهم اهللُ بعقاب  منه

 ُّ﴿حين قال يف قوله تعالى:  وأوضح ذلك حذيفة 
أي: إذا أمرتم بالمعروف وهنيتم  ﴾ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ

 . (2)عن المنكر

تنادي  غير سويةوقد ظهرت يف اآلونة األخيرة أصوات 

بعبارات هتدم مبدأ النصيحة وتنسف هذه الشعيرة العظيمة، فمن 

وا مارسال تُ و !قللخالِ  َق لْ دعوا الخَ »تلكم العبارات التي ُتردد: 

 ونحو ذلك. !«الوصاية على الناس دور

بيان و ما تقدم من ِذكر اآليات القرآنية واألحاديث النبوية إنّ و

أن  على برهانٍ  وأكينُ دليلٍ  يرُ خَ ـلَ  للنصيحةِ  المقاصد الشرعية

وأوجَا األمر  ،هو الذي أمر بالنصيحة الخالق 

                                  
 (.2168(، والرتمذي )4338(، وأبو داود )30رواه أحمد )( 1)

 (.11/148انظر: تفسير الطيني )( 2)
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، وال ُيعدُّ ذلك مِن قلْ بالمعروف والنهي عن المنكر على الخَ 

وهنا.  الوصايِة التي َيذمُّ

 ومما يحسن ِذكره يف هذا المقام مِن األمثال النبوية؛ قول النبي

 :« َلِ ثَ كمَ فيها،  عِ دود اهلل والواقِ م على ُح القائِ  ُل مث 

 هموبعُض  أعالها همبعُض  فأصاَب  سفينة، على مواهَ تَ اْس  قوم  

 نمَ  على وارّ مَ  الماء نمِ  استقوا إذا هاأسفلِ  يف الذين فكانَ  لها،أسفَ 

 ا،نوقَ ف نمَ  ؤذِ نُ  ولم ا،قً رْ َخ  نصيبنا يف نارقْ َخ  اأنّ  لو: فقالوا هم،وقَ فَ 

م أخذوا على أيديهِ  إنْ و ا،جميعً  والكُ هَ  أرادوا وما ميتركوهُ  فإنْ 

. فالشاهد من هذا المثل الذي ضربه النبي (1)«اوا جميعً وا ونَج نَج 

  بياُن أن المعاصي والذنوب السيما المجاهرة هبا

إذا لم ُتقابل بالوعظ والنُّصح واإلرشاد؛ كانت سبًبا لهالك 

 ا معشر المهاجرين، خمٌس ي: »الجميع، ولهذا قال 

يف  هر الفاحشةُ تظْ لم ْ :دركوهنّ تُ  أنْ  باهلل وأعوذُ ، م بهنّ إذا ابتليتُ 

                                  
 (.2361رواه البخاري )( 1)
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م اعون واألوجاع التي لإال فشا فيهم الطّ  ؛علنوا بهاحتى يُ  طّ قَ قوم  

صوا المكيال نقُ م يَ وا. ولَ يف أسالفهم الذين مَض  ْت َض مَ  كنْ تَ 

لطان الّس  ورُ لمؤونة وَج ة اّد إال أخذوا بالسنين وِش  ؛والميزان

ر من السماء، طْ عوا القَ نِ إال مُ  ؛م يمنعوا زكاة أموالهمولَ ، عليهم

م ينقضوا عهد اهلل وعهد رسوله، إال ولَ ، ولوال البهائم لم يمطروا

ما و، ما يف أيديهم ا من غيرهم، فأخذوا بعَض ط اهلل عليهم عدوً لّ َس 

اهلل  إال جعَل  ؛اهلل اهلل ويتخيروا مما أنزل لم تحكم أئمتهم بكتاِب 

 .(1)«بأسهم بينهم

ي وال تلك الدعاو وتنقضي الناشزة، األصواتتتبدد تلك  اذوهب

 ىل مل خل ُّٱعندما نسمع قول اهلل تعالى:  يقوم لها قائمة، السيما

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 ، ]العصر[ َّ  جه ين ىن من خن

                                  
 (.1761رواه ابن ماجه )( 1)
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باب من أس ًاسبب على الخير ليست إال فالنصيحة والتواصي

 الدنيا واآلخرة.الفالح يف 

 كيفية اإلنكار األمر الثاين:

عن  ينهالبالمعروف و مريرون األ فريق آخر من الناس ال

يد مطلقًا من غير فقه، وال حكمة، وال السان أو بللاإال ب المنكر

ت مآال ومن غير نظر يف، المصالح والمفاسدصين، وال نظر يف 

ة الشعيرة العظيم على هذه بجهله أحدهم ُل قبِ فيُ  األمور وعواقبها،

، معتقداً يف ذلك أنه مطيع وممتثل ألمر اهلل ورسوله

سد أعظم ما ُيف ، فتجد أنّ لحدود اهلل دٍّ عَ تَ ٍد ومُ تَ عْ ولكنه يف الحقيقة مُ 

 مما يصلح.

 أنْ  ،والِحكمة للعلم تعالى َمن وفقه اهللـوالموقف الصحيح لِ 

ِد أو بالي ييرللتغ قاباًل منكر  ليس كّل ف ُتَقّدر األمور بقدرها،

اإلنكار ُيكتفى فيه ببعض األزمان وبعض األحوال  ففي باللسان؛

ا لباب  القلبي، صيانًة لألرواح والممتلكات، ودرًءا للفتن، وسدًّ
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 :ôومن أمثلة ذلك من واقع السلف الصالح  الشر،

جاءه رجٌل فقال: أال أقوم إلى هذا السلطان  أن ابن عباس 

 .(1)«ال تكن له فتنة»: فآمره وأهناه؟ فقال له

: أال تأيت السلطان فتأمره؟ قال: وقيل لسفيان الثوري 

 .(2)«َسّكره؟إذا انبثق البحر فمن يُ »

زمن الفتنة: متى يجا على  وُسئل اإلمام أحمد 

ليس هذا زمان هني، إذا غيرَت »قال:  الرجل األمر والنهي؟

 .(3)«بلسانك فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف اإليمان

األمر والنهي يف ذلك الوقت أو يف ذلك النصيحة ب كُ فرتْ

اإلقدام عليه ُيفضي إلى حصول  ألنَّ  ؛الموقف كان هو الصواب

للمنكر أّن  وقد ذكر ابن القيم منكر أكين، وفتنة أعظم، 

                                  
 (.128( األمر بالمعروف البن أبي الدنيا ) 1)

 .(20 )بالمعروف للخالل  ( األمر2)

 .(20 )( األمر بالمعروف للخالل 3)



57 

 :درجاتأربع 

 يزول ويخلفه ضده.  أنْ  األولى:

 لم يزل بجملته.  ل وإنْ يقِ  أنْ الثانية: 

 يخلفه ما هو مثله.  أنْ الثالثة: 

  يخلفه ما هو شّر منه. أنْ الرابعة: 

فالدرجتان األوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، 

 .(1)والرابعة محرمة

بن حصل الف التي توضح الدرجة الرابعة؛ ما مِن المواقو

 يف أصحابي وبعض أنا مررُت »: قالحيث تعالى  تيمية 

عي، ن كان مون الخمر، فأنكر عليهم مَ شربي منهم بقومٍ  الّتتار زمنِ 

ألهنا تصّد عن ذكر  له: إّنما حّرم اهلل الخمرَ  عليه، وقلُت  فأنكرُت 

النفوس وسبي  عن قتلِ  هم الخمرُ اهلل وعن الّصالة، وهؤالء يصدُّ 

                                  
 .(3/7)عالم الموقعين البن القيم أ( 1)
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 .(1)«همعْ الذرية وأخذ األموال فدَ 

يها يصلح فلمعرفة المواطن التي  هُ قَ فَّ من رزقه اهلل الحكمة وَ ف

 قيام بواجا النصيحة فعالً أو قواًل أو إنكارًا بالقلا.ال

 أدب النصيحة مع الحاكم أو المسؤول األمر الثالث:

ر إذا كان إنكار المنكب النصيحة ُيخطئ كثير من الناس يف كيفية

 دولة،يف تدبير شؤون ال أو من ينوب عنه له تعلق بالحاكم والسلطان

ي العيوب واألخطاء التن عن عل، ويُ النصحُيشّهر يف  البعَض  فتجدُ 

، ويستشهد بعضهم بما ورد عن بعض الصحابة والسلف تقع منهم

 غ لهم يف فعلهم.سوِّ من اإلنكار العلني على الوالة، وأن ذلك مُ 

 المتقرر عند أهل السنة والجماعة يف هذا الموقف أنمن و

أحواٌل خاصٌة  اله مناصحة الحاكم أو السلطان أو من ينوب عنه

، وآثار عن السلف كثيرة، تتوافق مع ها الكتاُب والسنةدّل علي

                                  
 (.3/207المستدرك على مجموع الفتاوى )( 1)
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 وبيان ذلك كما يأيت: ،الشريعةوالمقاصد  المرعية، مصالحال

رًا ال بد أن يكون س لحاكمثبوت التصريح بأن النصح ل أوالً:

فال  بأمر   لطان  ي ُس لذِ  ينصَح  أنْ  من أرادَ »: لقوله 

 ،اكَ فَذ  هُ من َل بِ قَ  نْ فإِ  ،به وَ خلُ فيَ  ،هبيدِ  ْذ أُخ يَ لولكن  ،يةً النِ عَ لُه  هِ دِ بْ يُ 

 .(1)«ى الذي عليهِ أدَّ  قْد   كانَ اّل وإِ 

ح الناص يف إخفاء نصيحة السلطان، وأنّ  فهذا الحديث أصٌل 

ه ، وخلْت ُعهدتُ ذمتهْت على هذا الوجه فقد برئ بنصيحتهإذا قام 

 .اتعبِ من التَّ 

شار نتالسبيل ؛ ألنه مفاسد عظيمة لهالخطأ يف هذا الباب و

، ولهذا قال ابن القيم ى والة األمرالفتن، ومآل للخروج عل

  :إن النبي »تعالى  شرع ألمته إيجاب إنكار

المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه اهلل ورسوله، فإذا 

                                  
 (.15333رواه أحمد ) (1)
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 ؛المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى اهلل ورسوله كان إنكارُ 

 يبغضه ويمقت أهله، وهذا فإنه ال يسوغ إنكاره، وإن كان اهلل

كاإلنكار على الملوك والوالة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل 

 .(1)«شر وفتنة إلى آخر الدهر

ثر عن الصحابة والتابعين آثار كثيرة يف اإلنكار لقد أُ  ثانيًا:

هانته وإسقاط إذلك ُيعد من  للحكام وأنّ  ةحيصعلى من جهَر بالنَّ 

 هيبته:

لعدوي، قال: كنت مع أبي بكرة تحت فعن زياد بن كسيا ا

ل ، فقال أبو بال-وهو يخطا وعليه ثياب رقاق  -منين ابن عامر 

! اقّس : انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفُ -وهو أحد الخوارج–

يقول:  فقال أبو بكرة: اسكت، سمعُت رسول اهلل 

« 
ِ
 .(2)«فِي اأْلَْرِض َأَهاَنُه اهللُ َمْن َأَهاَن ُسْلَطاَن اهلل

                                  
 (.4/338( إعالم الموقعين عن رب العالمين البن القيم )1)

 (.2224( رواه الرتمذي )2)
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فهذا الخارجي أنكر على اإلمام أمام الناس، فأسكته 

 لسلطان، وأنّ لإهانة الفعل فيه ن له أن هذا وبيَّ   الصحابي

 اهلل سيهينه. عل ذلك فإنّ ن فَ مَ 

لطان إن الّس  :بي أوىفوعن سعيد بن ُجْمَهاَن أنه قال لعبد اهلل بن أَ 

 ده غمزةيدي فغمزها بي يظلم الناس، ويفعل هبم، قال: فتناوَل 

ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد األعظم، »شديدة، ثم قال: 

يته، ه يف بتِ أْ كان السلطان يسمع منك، فَ  إنْ  ،عليك بالسواد األعظم

ه، فإنك لست بأعلم عْ بل منك، وإال فدَ قَ  فأخينه بما تعلم، فإنْ 

 . (1)«منه

بعض السلف إنما كان اإلنكار العلني الذي ورد عن  ثالثًا:

 ذلك مدعاة ، فإنَّ ظهره ن وراءِ مِ  وأ، ليس يف غيابه الحاكم بحضرة

– وقد تقدمإلثارة غضا السلطان، وسبا إلشعال الفتنة، 

أمره؟ أال تأيت السلطان فت حين ُسئل: سفيان الثوريأثر  -قريبًا

                                  
 (.19415( رواه أحمد )1)
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 .«رهسكِّ إذا انبثق البحر فمن يُ »قال: 

عند نصح الحاكم أو السلطان أن يكون ( 1)ومن كمال األدب

 غيرَ  ،ن القول بشوشًاليِّ  رفيقًالطيفًا  نصيحتهيف  اآلمر والناهي

 يه ىه مه جه ين﴿ ، قال اهلل تعالى:وال عبوسٍ  ُمغضٍا 

 .[159: عمران آل]﴾   خيمي حي جي

ل خطاب اهلل تعالى لنبييه  موسى وهارون –وَمن تأمَّ

-  ُحئ﴿ قال لهما: ه فرعونوّ حين أرسلهما إلى عد 

ا ال نً ليِّ  قوالً  :أي[، 44]طه:  ﴾هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ

ر أن يقول ُأمِ  ♠ فإذا كان موسىوال فظاظة،  فيه خشونةَ 

 .ه أحرى بأن ُيقتدى بذلك يف خطابهفَمن دونَ  ؛نًالفرعون قواًل ليِّ 

                                  
، الكنز األكين من األمر (226 )( معالم القربة يف أحكام الحسبة البن اإلخوة 1)

 (202 )بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد الرحمن بن أبي بكر الصالحي 

 بتصرف.
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 بمنإلهي، هذا رفُقَك »: –يف هذه اآلية  –قال يحيى بن معاذ 

 .(1)«"أنت اإلله"بمن يقول:  َك رفقُ  فكيَف  "أنا اإلله"يقول: 

باالمر ه أن ال يباشر السلطان ةحينص عندكمال األدب ومن 

، عنده وجاهة ومكانة ومنزلة اكان عالمًا فقيهًا ذ إنْ إال  ؛والنهي

يأمر السلطان بالمعروف  ال»: ولهذا قال سفيان الثوري 

إال رجل عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، رفيق فيما يأمر، رفيق فيما 

 .(2)«ا ينهىينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيم

 ،أما الرعية مع السلطان»:  قال أبو حامد الغزالي

ذلك الزيادَة على  ألنّ  ؛فليس لهم معه إال التعريف والنصح

يفضي إلى خرق حرمته وهيبته وإسقاط حشمته، وذلك محظور 

وذلك ، ورد النهي عن السكوت على المنكر النهي عنه كما دَ رَ وَ 

                                  
 (.3/263( تفسير البغوي )1)

 (.203( الكنز األكين من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 2)
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 .(1)«مما ال يمكن ضبطه

 ،صح يكون باألسلوب الحسنفالنُّ »: ز قال ابن با

تشهير صح الوالمشافهة المفيدة، وليس من النُّ  ،والكتابة المفيدة

بعيوب الناس، وال بانتقاد الدولة على المنابر ونحوها، لكن 

رق بالط ،الخير ثبُت ويُ  زيل الشرَّ أن تسعى بكل ما يُ  صَح النُّ 

 .»(2)وبالوسائل التي يرضاها اهلل  ،الحكيمة

ام ُيقال أيضًا يف مناصحة الدوائر كّ ما ُيقال يف مناصحة الحُ و

ونحوهم، قال  وُمَدراء الحكومية والقائمين عليها مِن وزراء

قاد الذي االنت»فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اهلل: 

 عيوهبم ولين والتماسؤُيقصد به التجريح وُيقصد به تنقُّص المس

ولين من أجل أن ؤلذي ُيبلَّغ للمسأما انتقادها ا ،يجوز ال

 العند ولي األمر  بشرط أن يكونُيصلِحوها، فال بأس بذلك؛ 

                                  
 ( بتصرف يسير.2/318الدين للغزالي )( انظر: إحياء علوم 1)

 (.7/306جمموع فتاوى ابن ابز ) (2)
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ولين ؤتكلم يف الدوائر ويف المس، ألن الالناس على المنابر وبين

، ومع الغيبة فيها إفساد؛ ألهنا قد المحرمة غيبةال من عند الناس

به أو ما أشمعصية ولي األمر واحتقار ولي األمر  -مثاًل  –تسبا 

 .(1)«ذلك، فهذا شأن الخوارج، هذا من صفات الخوارج

 

* * * 
 

                                  
هـ( وهو منشور 28/7/1435سؤال طرح على فضيلة الشيخ يف درس شرح بلوغ املرام بتاريخ ) (1)

انتقاد الدوائر احلكومية أمام الناس ِمَن الِغيبة وفيه إفساد وهو شأن يف اليوتيوب بعنوان: "
 ." بتصرف يسرياخلوارج
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 آثار النصيحة على الفرد والمجتمع

 ، ومنافعَ ًا حميدة، وثمراٍت جليلةآثار للنصيحةِ  ال شك أنّ 

، وهي كثيرة بالخير والينكة على الفرد والمجتمعترجُع  جمةً 

الخاصة يصعا حصرها لعمومها وشمولها لجوانا الحياة 

 والعامة، الدنيوية واألخروية.

 .الناصحعلى  أواًل: أثر النصيحة

 .براءة ذمته أمام اهلل تعالى/ 1

تالسب يومَ روا المعتدين الذين حذّ عن ولهذا أخين 

يم ىم مم خم حم جم﴿ من بني إسرائيل لما قيل لهم:
ىه مه جه ين ىن﴾ ﴿خنمن  حن جن
[.164]األعراف:﴾ جي يه

األعظم من إنكاروهذا المقصد »: قال ابن سعدي 

المنكر؛ ليكون معذرة وإقامة حجٍة على المأمور المنهي، ولعل 
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 .(1)«اهلل أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك األمر والنهي

 قه، والشهادة عليهم.لْ / إقامة حجة اهلل على َخ 2

 رت يب ىب﴿ :اهلل قال ويف ذلك 
 [.165]النساء: ﴾ مثنث زث رث يت ىت نت  مت زت

: ُيبشرون من أطاع اهلل واتبع أي»: رحمه اهللقال ابن كثير 

رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله 

 .(2)«بالعقاب والعذاب

 السالمُة من الّذل والمهانة. / 3

له هيبة ومكانة، وسلََّمه من الذلة َمن وفَّقه اهلل للنصيحة جعل 

األمر  من تركَ »: رحمه اهللقال أبو عبد الرحمن العمري والمهانة، 

لمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين ُنزعت منه هيبة با

                                  
 .(306) سعدي ال تفسير( 1)

 .(2/475)( تفسير القرآن العظيم البن كثير 2)
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 .(1)«الطاعة، فلو أمر ولده أو بعض مواليه الستخف به

 / النجاة من العذاب الدنيوي واألخروي.4

 قال تعالى:فد اهلل من قعد عن هذا الواجا وأهمله، عَّ فقد توَ 

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي﴿
 ﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 [.165]األعراف:

وهكذا سنة اهلل يف عباده أن : »قال ابن سعدي رحمه اهلل

العقوبة إذا نزلت نجا منها اآلمرون بالمعروف والناهون عن 

 .(2)«المنكر

 / تحصيل األجر والثواب.5

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بواجا النصيحة فالقيام ب

                                  
 .(57 )( األمر بالمعروف البن أبي الدنيا 1)

 .(306تفسير السعدي ) ( 2)
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 (1) ُيصبح على كل ُسالمى»: قال  ،صدقة بال مال

قة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، من أحدكم صد

وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعرو ٌ صدقة، 

ونهي عن المنكر صدقة، وُيجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 

 .(2)«الضحى

ُيعطى من األجر مثل أجور من سبقه من  النصيحةِ والقائم ب

متي من أ إنَّ »: الصدر األول يف اإلسالم، ولهذا قال 

  .(3)«نكرون المنكرلهم، يُ أوَّ  أجورِ  مثَل  عطونَ يُ  قومًا

  .الذنوب والمعاصي تكفير/ 6

مرفوعًا:  ففي صحيح البخاري من حديث حذيفة 

                                  
كل ُسالمى: ُكل مفصل وكل عظم وإْن صغر، ينظر: شرح صحيح البخاري البن  (1)

 (.8/98بطال )

  .(، وهذا لفظ مسلم720(، ومسلم )2827رواه البخاري )( 2)

 (.16592( رواه أحمد )3)
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 مُ والصو ها الصالةُ رُ فِّ ه ُتكَ وجارِ  هِ دِ وولَ  ومالهِ  يف أهلهِ  جلِ الرَّ  فتنةُ »

 .(1)«عن المنكر بالمعرو ٌ والنهيُ  واألمرُ  والصدقةُ 

  .واالشتغال به منجاة من زالت اللسان وآفات الكالم/ 7

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل﴿ :قال 

 يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم

﴾  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي
 [.114]النساء:

 .المنصوحعلى  ثانًيا: أثر النصيحة

 نْ إ التي يظهر هبا أثر النصيحة على المنصوحمن أهم الفوائد 

 :هو أخذ بالنصيحة

 ل.الهداية بعد الضال/ 1

                                  
 .(144)، ومسلم (525 )البخاري  رواه( 1)
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بإخراجه من ظلمات  ؛لمنصوححقق الخير والصالح ليت

 هقالما وذلك الحق والطاعة،  الجهل والعصيان، إلى نورِ 

 مم خم حم جم﴿ لهم: عندما قيلالناصحون من بني إسرائيل 
 ىه مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم
فيه من يرتكون ما هم  : لعلهم[، أي164]األعراف: ﴾يه

لهم  لتقوى، وتحصلا ا، فينالوالمعصية وينتفعون بالنصيحة

كرى،   ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿ :قال الذِّ
 .[55]الذاريات:﴾ ِّ

 .النجاة والفوز يف الدنيا واآلخرة/ 2

 ين ىن من﴿ يف قوله تعالى: قال أبو هريرة 

 خي حي جي يه ىه مه جه

خير الناس للناس، »[، قال: 110]آل عمران:﴾ ىييي مي
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 (1)«الميف اإلس وادخلحتى يَ  يف أعناِقهم لهبم يف السالِس  تأتونَ 

 .الجنةوبدخولهم اإلسالم؛ ينجون من النار، ويفوزون ب

 عزيمته.لورفع  ة إليمانه،وتقوي هظهرل / شد  3

بالمعروف شددَت ظهر  إذا أمرَت »: رحمه اهللقال سفيان 

 .(2)«المنافق أنَف  عن المنكر؛ أرغمَت  المؤمن، وإذا هنيَت 

 على المجتمع.ثالًثا: أثر النصيحة 

 يف الينكة يف كثيٍر من جوانا الحياة الخير، وحصوُل  انتشارُ 

 :تلك اآلثارفمن  ،المجتمع

 الدين. حصوُل األمن يف األرض، وإقامةُ / 1

 هت  مت خت حت جت هب﴿قال تعالى: 

 يي ىي﴿: [، وقال 251]البقرة: ﴾ حج مث
                                  

 .(4557) ( صحيح البخاري1)

 .(36 )( األمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخالل 2)
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 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 [.41]الحج:﴾ ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

ُة ِهَداي»باألمر والنهي  فمن مقاصد القيام بواجا النصيحة

 ؛العبادِ لمصالِِح المعاِش والمَعادِ بَحَسِا اإلْمكاِن، فَمن َهداُه اهللُ 

 .(1)«َرُه َعن َغيِرهِ رَ ضتِد َكفَّ اهلُل هَرِة، وَمن لم يَ خنيا واآلديف ال َسِعدَ 

لقيام بواجا المرجوة من اوالمتأمل يف الِحكم واألهداف 

مع المجت تأمينَ أعظمها ، يجد أن من هاوُيمعن النظر في النصيحة،

قًة متعل من المنكرات والمعاصي والجرائم المختلفة سواء كانت

 ،عقدية، أم شرعية، أم ُخُلقية، أم اجتماعية، أم اقتصادية بأمورٍ 

 .ونحو ذلك

 / رفع العقوبات العامة.2

 جن مم  خم حم جم هل مل﴿ قال تعالى:

                                  
 .(512/ 3)( الفتاوى الكينى البن تيمية 1)
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 :[، وقال 30]الشورى:﴾ هن من خن حن
 ﴾ هن من خن حن جن مم خم  حم جم﴿

: ُمصلِحون، ولم يقل: صالحون؛ تنبيًها على ، فقال[117]هود:

 واجا القيام باإلصالح، وأّن فيه دفًعا للعقوبات العامة.

 زُّ م أعَ فيهم بالمعاصي هُ  عمُل يُ  ما من قوم  »وجاء يف الحديث: 

 اهلل تعالى منهُ  مُ هُ مَّ إال عَ  ؛روهُ يِّ غَ م لم يُ ثُ  هُ لُ ممن يعمَ  رُ وأكثَ 

 .(1)«بعقاب

 .ينوالتمك/ سبب للنصر 3

، وامتثال هدي النبي فإّنه يحصل بالنصيحة طاعُة اهلل 

 واستقامة الناس على اإليمان، وذلك من أهم ،

أسباب النصر والتمكين، فال يتحقق للمسلمين القوُة واالنتصار 

أصاَب المسلمين ما ا ولذلك لمّ ، بمجرد تجهيز العدة والعدد

                                  
 .(4339) ( أخرجه أبو داود1)
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ا أصابنا هذا وفين تساءلوا فيما بينهم لماذا حدأُ  غزوة يف أصاهبم

 أمر رسوله ةمخالفنتيجة  ذلكبأن  رسول اهلل؟ فأخينهم 

 هل مل﴿: وترك طاعته، قال تعالى 

 ٰه مه جه هن  خنمن حن جن مم خم حم جم

 [.165]آل عمران: ﴾هب مب هئ مئ هي مي خي جيحي

 مح جح مج حج مث  هت مت﴿: وقال 
[، قال العالمة ابن سعدي 7]محمد:﴾ جس مخ جخ

« :نصروا اهلل بالقيام هذا أمر منه تعالى للمؤمنين، أن ي

بدينه، والدعوة إليه، وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه اهلل، 

فإهنم إذا فعلوا ذلك، نصرهم اهلل وثبت أقدامهم، أي: يرب  على 

قلوهبم بالصين والطمأنينة والثبات، ويصين أجسامهم على ذلك، 

ويعينهم على أعدائهم، فهذا وعد من كريم صادق الوعد، أن 

باألقوال واألفعال سينصره مواله، وييسر له أسباب الذي ينصره 
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 .(1)«النصر، من الثبات وغيره

وهذا غيض من فيض، من اآلثار الحميدة والفوائد العظيمة 

 المرتتبة على القيام هبذا األصل المتين من أصول الدين.

 

 
 

* * * 

                                  
 .(785تفسير السعدي ) ( 1)
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 الخاتمة

لنا يف الختام أن النصيحة على وجازهتا كلمة جامعة اتضح 

الحظِّ  الصدق واإلخال  والمشورة، وحيازةِ جع معناها إلى ير

 للمنصوح له.

على معاٍن متعددة، منها: اإلخال ،  عوتأيت يف ألفاظ الشار

 الخير، والصدق. وإرادة

ألمر ا وُصور من أعظم أساليايف كوهنا النصيحة تكمن أهمية 

فالنصيحة باألمر بالمعروف ، بالمعروف والنهي عن المنكر

من، وعن المنكر، من أخصِّ صفات النبي  والنهي

التي تدل على خيريتها من بين األمم األخرى،  صفات هذه األمة

 .ويف القيام بواجا النصيحة الفالح يف الدنيا واآلخرة

ض كفاية فريف ثنايا هذا الكتاب أن النصيحة  وتبّين لنا أيضًا

 واجبة على كل مسلم بحسا حاله،على مجموع هذه األمة، و

 وأنه إذا قام هبا البعض سق  اإلثم عن الباقين.



80 

يتحلى هبا الناصح، منها: آدابًا ينبغي أن  لنصيحةكما أن ل

اإلخال ، والتقوى والورع، والعلم، والرفق، والصين، والحلم، 

 .، واإلسرار فيهاوالحكمة

وأن الحكمة يف النصيحة لها أساليا ودرجات تختلف 

 بحسا الزمان واألحوال.

على المنصوح أن يتواضع للناصح، ويتجرد لقبول  والواجا

الحق، ويجاهد نفسه على ذلك، وأن يحمد اهلل تعالى أن وفقه 

 لمن ينصحه، وأن يشكر الناصح على نصيحته.

واتَضح لنا أن هناك مفاهيم خاطئة يقع فيها كثير من الناس 

حول النصيحة، ترجع إلى الجهل بحقيقتها ومكانتها من الدين، 

 ، من تلك المفاهيم:المتعلقة هبا أحكامها وآداهبام وعدم فه

 قلْ دعوا الخَ "مناداة البعض برتك النصيحة قائلين:  -

 .ونحو ذلك "للخالق وال تمارسوا الوصاية على الناس

قيام البعض بواجا النصيحة دون تمييز بين درجات  -
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 ومراتا النصح، ودون تفريق ألحوال المنصوحين.

يما يف مناصحة الحكام س خطأ الجهر بالنصيحة ال -

 والمسؤولين.

 ثارآأن القيام بواجا النصيحة له البحث  وتبين يف ختام

ع يف جمي المجتمععلى الناصح والمنصوح و علىحميدة ترجع 

 .مجاالت الحياة

ما رشدنا، وقنا شر أنفسنا، واجعلنا من عبادك نفاللهم أله

 الصالحين المصلحين الناصحين، وآخر دعوانا أن الحمد هلل

 رب العالمين.

 

* * * 
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 68 ......... / إقامة حجة اهلل على َخْلقه، والشهادة عليهم.2

 68 .......................... / السالمُة من الّذل والمهانة.3

 69 ............. / النجاة من العذاب الدنيوي واألخروي.4

 69 ............................. / تحصيل األجر والثواب.5
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70 ...........................عاصي./ تكفير الذنوب والم6

71 / واالشتغال به منجاة من زالت اللسان وآفات الكالم.7

71 ....................... ثانًيا: أثر النصيحة على المنصوح.

71 ................................. / الهداية بعد الضالل.1

72 ..................... / النجاة والفوز يف الدنيا واآلخرة.2

73 ........... ع لعزيمته./ شد  لظهره وتقوية إليمانه، ورف3

73 ........................ ثالًثا: أثر النصيحة على المجتمع.

73 ............. / حصوُل األمن يف األرض، وإقامُة الدين.1

74 ................................ / رفع العقوبات العامة.2

75 .............................. / سبا للنصر والتمكين.3

79 .................................................. الخاتمة

83 .................................... فهرس الموضوعات:

* * *






