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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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املبحث الثالث شرائح مستهدفة يف جماالت النصيحة، مبي ناً املسؤولية الشرعية يف توجيههم يف  تدحدَّ 
يف  رضى اهلل عنه الداري للنصيحة، ومدى حتملهم هلا، من خالل شرح حتليلي حلديث متيم بن أوس

يف البحث  يتتوخَّ وقد  حة.والتوصيات املقرت  ،البحث بثلة من النتائج املستفادة تختمالنصيحة. مث 
باً املعتمدة أصواًل، متجن   ال من مظاّن  و النق تقوثَّ ت فيه املنهج العلمي، فكسلاملوضوعية وجترد، و 

 وباهلل لسداد والرشاد،وختاماً أرجو من اهلل القبول واإلخالص، ومتام ا .، واإلجياز املخل  اإلطناب اململ
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persektifinden bakmayı amaçlamakatdır. Kur'an'da nasihatle ilgili ayetler ışığında konu 
ele alınmakta ve gerek klasik ve gerekse çağdaş yorumlara yer verilmiş, böylece 
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Abstract 

Talking about advice is to talk about religion; On an occasion when some of 
his companions paid their allegiance to him to advise all Muslims, the Prophet (pbuh) 
remarked that “religion is (good) advice. The significance of (good) advice is clearly 
depicted through its social and educational impact which reflects positively on the 
individual and society; this further suggests its religious, moral and educational 
significance. It seems that this important aspect of the society has long been neglected 
resulting in the rise of deplorable tendencies – which wouldn’t have surfaced – in the 
Muslim ummah had the duty of advice and counseling been intact. It is perhaps for this 
reason that this research acquires importance; moreover it is a topic which is fleetingly 
present and requires continuous reminding every now and then. 
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 مخطط البحث
 وتبحث يف أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، والباعث عليه، واملنهج العلمي فيه. المقدمة:
واألدلة التكليفي،  احلكمو واصطالحاً، واأللفاظ ذات الصلة،  ،النصيحة لغةويتناول معىن التمهيد: 

 االشرعية عليه
وذلك يف مثارها. آثارها و ووسائلها وأساليبها و  ضوابط النصيحة وشروطها وحيدد المبحث األول:

 ة التالية: ثالثاملطالب ال
 . ضوابط النصيحة وشروطها المطلب األول:
 . وأساليبها وسائل النصيحة المطلب الثاني:
 .ومثارها ار النصيحةآث المطلب الثالث:
 ة التالية:  ى آداب النصيحة؛ وذلك من خالل املطالب األربعويتقصَّ  المبحث الثاني:
 . األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح المطلب األول:
 . اليت جتب مراعاهتا يف املنصوح األمور المطلب الثاني:

 .األمور اليت جتب مراعاهتا يف النصيحة الثالث:المطلب 
 مع أقوامهم يف النصيحة.عليهم السالم منهج األنبياء المطلب الرابع: 
تناوهلا حديث متيم بن أوس مستهدفة يف جماالت النصيحة،  مقاصدويتقصَّى  المبحث الثالث:

 التالية:ة وقد أفردهتا حتلياًل، ضمن املطالب اخلمس رضى اهلل عنهالداري 
 معىن النصيحة هلل تعاىل. المطلب األول:
 معىن النصيحة لكتاب اهلل تعاىل. المطلب الثاني:
  .صلى اهلل عليه وسلم اهلل لرسولمعىن النصيحة  :المطلب الثالث
 لهم هلا.املسؤولية الشرعية لدى والة األمور يف توجيههم للنصيحة، ومدى حتم   :المطلب الرابع

 لهم هلا.املسؤولية الشرعية لدى العامة يف توجيههم للنصيحة، ومدى حتم   :المطلب الخامس
 وفيها أهم النتائج املستفادة، والتوصيات املقرتحة. الخاتمة:
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  فيه: المنهج العلميالمقدمة: أهمية الموضوع، والباعث على اختياره، و 
املبعوث رمحة الناصح األمني، تسليم على ال أمت  الصالة و أفضل احلمد هلل رب العاملني، و 

هم بإحسان إىل يوم ن تبعسي د اخللق أمجعني، وعلى آله وصحبه وتابعيه، وم   ني، نبي نا حممدملللعا
 الدين، وبعد:

هي أصل أصيل إذ هو احلديث عن الدين، إمنا احلديث عن النصيحة إن  أهمية الموضوع:
فعن متيم بن أوس  ؛ذلكعن  ى اهلل عليه وسلمصلأعلن النيب  وركن أساس يف هديه، وقدمن أصوله، 

. كما جاء يف (1))الدين النصيحة( قال: صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل  رضى اهلل عنهالداري 
 .(2)لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم صلى اهلل عليه وسلممبايعته 

التحريش بني هلا من هدف الشيطان يف أساس بناء األمة، والسياج الواقي  والنصيحة
س أن يعبده أي: )إن الشيطان قد قال صلى اهلل عليه وسلمأن النيب  رضى اهلل عنهعن جابر ف. املؤمنني

 . (3)املصلون يف جزيرة العرب، ولكن يف التحريش بينهم(
اهلدف املوصل إىل  هو ،من عبادتهس أيهذا التحريش الذي رضي به الشيطان، بعد أن 

شأن العظيم يف حياة األمة؛ ال ة الواحدة، هلذا كان للنصيحةوالتفرق بني أبناء امللَّ  ،اخلصام والتنازع
. وتتجلى مكانة النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت مجاعات وفرادى

                                                           
 .55( صحيح مسلم: كتاب اإلميان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم احلديث: 1)

صلى اهلل عليه قال: )بايعت رسول اهلل  اهلل عنهرضى جرير بن عبد اهلل  ( يف إشارة إىل حديث2)
على شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والسمع  وسلم

صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباٍد بغري أجر؟ والطاعة، والنصح لكل مسلم(. 
صحيح مسلم: كتاب اإلميان، باب بيان واللفظ له، و  ،7552: وهل يعينه أو ينصحه؟، رقم احلديث

 .55أن الدين النصيحة، رقم احلديث: 

( صحيح مسلم: كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب حتريش الشيطان، وبعثه سراياه لفتنة الناس، 3)
 .7157وأن مع كل إنسان قريناً، رقم احلديث: 
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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تربوي، وركن  ،وأمر أخالقي ،تنعكس إجيابًا على الفرد واجملتمع، مما يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
، ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحةمهم ورمبا أ  

 . ط يف تأثريه بني أفراد اجملتمعحاضر قائم فاعل نشم  مبدأ النصيحةو 
احلاضرة اخلطرية اهلامة، من األمهية مبكان، وهي من املواضيع  لذا كان البحث يف النصيحة

 الغائبة، واليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار.
ال حتسد عليه، اجتماعيًا متقهقرًا تعيش األمة اليوم واقعًا  الباعث على اختيار الموضوع:

على حب الشهوات املختلفة، فيه مظاهر  ت  ل  وع  على الروحانيات اجلاذبة، طغت فيه األنانية املادية، 
بعد أن  ، ، بأنانية واستكباروشهواته ونزواتهنفسه، تحقيق ملذات حييا ل املسلموغدا القيم الفاضلة، 

، ناشدًا غاية مثلى يف وجوده، فكان ساعيًا هلدف أمسى يف حياتهكان يعيش ألمته، مهتمًا بقضيته، 
ختلفت النظرة فيه حنو القيم او ضعفًا واحنساراً،  ا واحلال قد تبدلللنصيحة يف واقعه قيمة وتقدير، أم  

النصح وكان الناس فيما مضى يستمعون لكلمة  ة.يَّ نسم غدت النصيحة شبه م  واملبادئ واالعتبارات، ف
تأثرًا وتطبيقاً، إال أن حاضر األيام اهتمامًا و  ؛واالعتبارر يقدتوالالوعظ واإلرشاد، ويقيمون هلا الوزن و 

غري ذي ة، وكأّنا صيحة يف واد رَّ غريبة م  فيه النصيحة ة، بدت ومظاهره اجلافة اململَّ  مباديته القاسية،
كر املسؤولية يف التنبيه والتذكري هبذا الواجب م ل أهل العلم والذ اً. مما حي  ت  ال ترى فيه عوجاً وال أم  زرع، 

 [.77-75]الغاشية: ص ي طمٍر ( ل س ت  ع ل ي همم  مبم  75ف ذ ك ر  إممنَّ ا أ ن ت  م ذ ك ٌر )الديين، عمالً بقوله تعاىل: 
يت االلتزام يف إعداد البحث بالقواعد العامة املتعارف عليها توخَّ لقد  المنهج العلمي فيه:

يف أصول املنهج العلمي؛ من حيث اعتماد املصادر املوثوقة يف مراجع البحث، وتوثيق النقل من 
، واحلكم على غري الصحيح الشريفة األحاديث، وختريج الكرمية ه املعتمدة أصواًل، وتوثيق اآلياتمظان  

مبوضوعية وحياد، مع الدقة يف حتلياًل وتفنيداً  احملاور، وتناول املطالبوتسلسل منها، وتوثيق األشعار، 
 واهلل من وراء القصد. .، أو اإلجياز املخل  العرض، والرتكيز يف التعبري، بعيداً عن اإلطناب اململ  

وحكمها واصطالحاً، واأللفاظ ذات الصلة،  ،لغة :النصيحةويتناول معىن التمهيد: 
 .اواألدلة الشرعية عليهالتكليفي، 

: أي الشيء نصحيقال:  ، أو اإلحكام.يراد بالنصح أحد معنيني؛ اإلخالص لغة: النصيحة
نقيض حتر ي فعل أو قول فيه صالح صاحبه، وهو والنصح: ، اخلالص من العسلخلص، والناصح: 
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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ل: ، يقاواالرتواء اإلصالح والنماء الودَّ: أي: أخلصت وصدقت. ومنه: ويقال: نصحت لهالغش، 
، ، وأنصح  اإلبل: أي أرواهاذا اتصل نبتها، فلم يكن فيه فضاء وال خللنصح الغيث البالد ن صحًا إ

  .(1)ونصحت  اجللد خطت ه، والناصح: اخليَّاط، والن صاح: اخليط
إخالص العمل عن إخالص الرأي من الغش للمنصوح، و النصح:  ًا:اصطالح النصيحة

 . (2)شوائب الفساد، والنصيحة: هي الدعاء إىل ما فيه الصالح، والنهي عما فيه الفساد
وهي من  .معناها: إرادة اخلري واحلظ للمنصوح لهيعرب هبا عن مجلة  ،كلمة جامعةالنصيحة  و 

جتمع حتصرها و هذا املعىن بكلمة واحدة عن  وليس ميكن أن يعربَّ وخمتصر الكالم،  ،وجيز األمساء
سئل عمر قال:  رضى اهلل عنهعن النعمان بن بشري  معناها غريها. وكل شيء خلص فهو نصح.

وقال عبد اهلل  .(3)(فيهيعود فال  ،يذنب العبد مث يتوبأن )قال: فعن التوبة النصوح،  رضى اهلل عنه
ي ا أ ي  ه ا الَّذمين  آم ن وا : التوبة النصوح تكف ر كل سيئة، وهو يف القرآن، مث قرأ: رضى اهلل عنهبن مسعود 

نصوح و . (4)[1اآلية.]التحرمي:  ...ت وب وا إمىل  اللَّهم ت  و ب ًة ن ص وًحا ع س ى ر ب ك م  أ ن  ي ك ف ر  ع ن ك م  س ي ئ اتمك م  
 .(5)نسان بال  يف نصح نفسه هباإلفكأن االذكر واألنثى،  يقع علىمن أبنية املبالغة،  ؛لو  ع  ف   على وزن 

 األلفاظ ذات الصلة:

                                                           
، ومفردات ألفاظ 557وخمتار الصحاح، الرازي: ص:  ،51/751( لسان العرب، ابن منظور: 1)

 .551القرآن، األصفهاين: ص: 

 .903( التعريفات، اجلرجاين: ص: 2)

 .135( صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. املستدرك: احلاكم، كتاب التفسري، ص: 3)

 .135( صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه. املستدرك: احلاكم، كتاب التفسري، ص: 4)

، 5/57، والنهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري: 7/92شرح النووي على صحيح مسلم: ( 5)
 .2/712، ومعامل السنن، اخلطايب: 301، و112والكليات، الكفوي: ص: 
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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له القلب. والعمظة  ق  هو الزجر املقرتن بالتخويف، والتذكري باخلري فيما يرم  الوعظ:أواًل: 
ف أ ع رمض  ع ن  ه م  : عزَّ وجلَّ [. وقال 30]النحل:  ي عمظ ك م  ل ع لَّك م  ت ذ كَّر ون  قال تعاىل:  واملوعظة االسم،

ر ى لمل م ؤ ممنمني  : وقال سبحانه [.59]النساء:  و عمظ ه م   ]هود:  و ج اء ك  يفم ه ذمهم احل  ق  و م و عمظ ٌة و ذمك 
واشتهرت نصيحة لقمان احلكيم البنه يف القرآن الكرمي مبوعظة لقمان، فقد استفتحت  .(1)[570

رمك  بماللَّهم إمنَّ الش ر ك  ل ظ ل ٌم ع ظميمٌ و إمذ  ق ال  ل ق م ان  بقوله تعاىل:  ب نمهم و ه و  ي عمظ ه  ي ا ب  ين َّ ال  ت ش  ]لقمان:  الم
ق ال وا قوم عاد على نصيحة أخيهم هود هلم يف قوله تعاىل:  نه رد  ومن معاين الوعظ ما تضمَّ [. 59

ن ا أ و ع ظ ت  أ م  مل   ت ك ن  ممن  ال و اعمظمني    [.595]الشعراء:  س و اٌء ع ل ي  
ليس يف كالم وهو الفوز والنجاة، والبقاء يف اخلري، والظفر، وإدراك البغية، و الفالح: ثانياً: 

، ومنه قيل: احلديد باحلديد الح أيضاً: الشق والفتحف، والالعرب كلمة أمجع خلري الدنيا واآلخرة منه
  يفلح.

هو الظفر مبا تطيب به احلياة الدنيا، والثاين: ما يفوز  :وهو ضربان: دنيوي وأخروي، فاألول
، وعلم بال جهلار اآلخرة، وهو بقاء بال فناء، وغبه املرء يف الد  .(2)ىن بال فقر، وعزٌّ بال ذ ل 

: ، يقال: غشه غشًا مل ينصحه، وزيَّن له  ثالثاً: الِغشُّ نقيض النصح، وهو اسم من الغ ش 
ض  ه النصح، أو أظهر له خالف ما أضمره، أو هو الغل واحلقد . وال خيرج (3)غري املصلحة، أو مل مي  حم

  .املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي. والصلة بني النصيحة والغش التضاد  
دعاً: أراد به املكروه، وهي يف  رابعاً: الخديعة: اللغة: اسم من اخلدع، يقال: خدعه خم

وختله من حيث ال يعلم، مثل: اختدعه فاخندع. واحلرب خدعة، أي تنقضي خبدعة، واخلادع أيضاً: 
. واخلداع اصطالحاً: إنزال الغري عما هو بصدده بأمر (4)الكثري اخلداع. واخل دعة م ن خيدعه الناس كثرياً 

                                                           
 .975، والتعريفات، اجلرجاين: ص: 550( مفردات ألفاظ القرآن، األصفهاين: ص: 1)

 .532لكليات، الكفوي: ص: ، وا7/92( شرح النووي على صحيح مسلم: 2)

 .221، والقاموس احمليط، الفريوزآبادي: ص: 55/57( لسان العرب، ابن منظور: 3)

 .353، والقاموس احمليط، الفريوزآبادي: ص: 5/71( لسان العرب، ابن منظور: 4)
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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. وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي. والصلة بني النصيحة (1)ما خيفيه يبديه على خالف
 أيضاً. واخلديعة التضاد  
ه، وتبيني جهله وقصوره يف العلم، ن ردَّ عليه، وتنق صإظهار عيب م   وهوالتعيير: ًا: خامس

أو بعد مماته، وهذا داخل اء كان يف حياته، و وهو حمرم سواء يف وجه م ن ردَّ عليه، أو يف غيبته، وس
و ي ٌل لمك ل  مه  ز ٍة ل م ز ٍة يف قوله تعاىل: ، بالويل، وتوعَّد عليه من اهلمز واللمز فيما ذمَّه اهلل تعاىل يف كتابه

فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما  ؛صلى اهلل عليه وسلمالنيب  [، وداخل أيضًا يف حديث5]اهلمزة: 
)يا معشر من أسلم املنرب، فنادى بصوت رفيع، قال:  عليه وسلمصلى اهلل قال: صعد رسول اهلل 

وهم، وال ت    ضم ف  بلسانه، ومل ي    ع تَّبعوا عوراهتم، فإنه من يتَّبَّ اإلميان إىل قلبه؛ ال تؤذوا املسلمني، وال تعري 
 .(2)يفضحه ولو يف جوف رحله(ع اهلل عورته يتَّبَّ ومن ، عورته بَّع اهللت  عورة أخيه املسلم، ت   

دته، وعنَّفته، ته، وعذلته، وأنَّبته، وهدَّ ته توبيخاً: ملصدر وبَّخ، يقال: وخبَّ م التوبيخ:ًا: سادس
ته  . (3)وقال الفارايب: عريَّ

والتوبيخ يف االصطالح: التعيري واللوم والعذل. والفرق بني النصيحة والتوبيخ: اإلسرار 
، وهو مما والتوبيخ يكون عالنيةوهي ما يؤمر به، واإلعالن، مبعىن أن النصيحة من شأّنا اإلسرار هبا، 

  .(4)عنه ي نهى

                                                           
 .553( مفردات ألفاظ القرآن، األصفهاين: ص: 1)

البيت أو الكعبة فقال: ما أعظمك، وأعظم حرمتك، قال: ونظر ابن عمر يومًا إىل ( ومتامه: 2)
. قال الرتمذي: حديث حسن غريب. سنن الرتمذي: كتاب الرب واملؤمن أعظم حرمة عند اهلل منك

 .7505والصلة، باب ما جاء يف تعظيم املؤمن، رقم احلديث: 

 .557، والقاموس احمليط، الفريوزآبادي: ص: 55/515( لسان العرب، ابن منظور: 3)

 .10/971( الفرق بني النصيحة والتعيري، ابن رجب، بتصرف، واملوسوعة الفقهية الكويتية: 4)
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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ن عريَّ أخاه : )م  لمصلى اهلل عليه وسقال: قال رسول اهلل  رضى اهلل عنه وعن معاذ بن جبل
 رضى اهلل عنهوعن واثلة بن األسقع  .(1)ن ذنب قد تاب منهمم . قال أمحد:  ميت ح ى يعمله(بذنب مل
 .(2): )ال تظهر الشماتة ألخيك، فريمحه اهلل ويبتليك(صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل  قال: قال

تقاربًا وتضادًا نسبياً،  ةحيهناك ألفاظ أخرى ذات صلة مبعىن النص ًا: ألفاظ أخرى:سابع
، والتلميح، والتوضيح ،والتبيني ،التنبيهو  ،والتحذيرواإلرشاد،  ،التوجيه: فمن األلفاظ املتقاربة

وإشاعة والشماتة،  والزجر،والتشهري، ، ةحيالفضأما األلفاظ املتضادة فمنها:  واهلدي.، والتصريح
 وغريها كثري. وهتك السرت، والطعن؛ بلمز، أو غمز، أو غيبة، أو منيمة، أو هبتان، الفاحشة،

مفص لني بني  ،مذاهب يف حكمها التكليفيذهب العلماء  الحكم التكليفي للنصيحة:
وقد عمَّم الظاهرية يف ؛ مفر قني بني النصيحة هلل، والنصيحة للخلق، و والنافلة فرض العني والكفاية

فرض عني على كل مسلم. قال ابن حزم: )النصيحة لكل مسلم فرض(. فقالوا: هي  فرضية حكمها
يناً وإسالماً، وإن الدين يقع على إن النصيحة تسمَّى دم قال: )ف ،وذهب ابن بطال إىل أّنا فرض كفاية

ن قام به، ويسقط عن الباقني(. وفرَّق آخرون والنصيحة فرض جيزئ فيه م  العمل كما يقع على القول. 
واآلخر نافلة،  ،أحدمها فرض :: )وهي على وجهنيرمحه اهلل ا؛ فقال حممد بن نصر املروزيفيه

م. وجمانبة ما حرَّ  ،فالنصيحة املفرتضة هلل هي شدة العناية من الناصح باتباع حمبة اهلل يف أداء ما افرتض
أحدمها  :ا أمرانالنصيحة اليت هي نافلة فهي إيثار حمبته على حمبة نفسك، وذلك أن يعرض هلوأما 

واآلخر لربه، فيبدأ مبا كان لربه، ويؤخر ما كان لنفسه، فهذه مجلة تفسري النصيحة هلل الفرض  ،لنفسه
منه، وكذلك النافلة(. وهذا يف حكم النصيحة هلل تعاىل، أما النصيحة للخلق فقد قال اخلطايب رمحه 

                                                           
( قال أمحد: الظاهر أنه أمحد بن منيع وهو شيخ الرتمذي، وقيل: أمحد بن حنبل. قال أبو عيسى: 1)

 .7505، رقم احلديث: 2/705. حتفة األحوذي: كتاب صفة القيامة: هذا حديث حسن غريب

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن  .7505الرتمذي: كتاب صفة القيامة، رقم احلديث:  ( سنن2)
 غريب.
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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ن على مم ، وأ  طاع أمرهقبل نصحه، وي  ه ي  اهلل: )والنصيحة الزمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أن
 . (1)نفسه املكروه، فإذا خشي على نفسه أذى فهو يف سعة، واهلل أعلم(

 : اثنني إىل أمرينللنصيحة بالنسبة إىل اخللق التكليفي احلكم  تفريعوميكن 
وهو احلكم التكليفي للنصيحة فرض كفاية، وهو األصل العام يف مبدأ األمر  األمر األول:

باملعروف، والنهي عن املنكر. قال النووي رمحه اهلل: مث إن األمر باملعروف، والنهي عن املنكر فرض  
 كفاية؛ إذا قام به بعض الناس سقط احلرج عن الباقني، وإذا تركه اجلميع أمثم م ن متكَّن منه بال عذر

 .(2)وال خوف
 :ن يف حالتنيكو عني، ويفرض لنصيحة التكليفي لكم احلوهو  :الثانياألمر 

وواجب منك  ،فهنا النصيحة حق له عليك ؛إذا استنصحك أخوك املسلم األولى:الحالة 
ومعىن  .(3): )وإذا استنصحك فانصح له(صلى اهلل عليه وسلم قولهودليله ، شخصياً  جتاهه

 استنصحك: أي طلب نصحك، فهنا يتعني على الناصح فرض تقدمي النصح لطالب النصيحة.
حال العلم باملنكر ومعاينته، وسكوت الناس عنه، وهنا يتعني أيضًا فرض  الثانية:الحالة 

. يف حاالته الثالث يف وجوب القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكرمتمثاًل شخصياً، النصيحة 

                                                           
 .7/92( شرح اإلمام النووي على صحيح مسلم: 1)

 .7/92( شرح اإلمام النووي على صحيح مسلم: 2)

 قال: )حق املؤمن على صلى اهلل عليه وسلمعن النيب  رضى اهلل عنهعن أيب هريرة ( ومتام احلديث: 3)
املؤمن ست، قيل: ما هنَّ يا رسول اهلل؟ قال: إذا لقيته فسل م عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا 

ه، وإذا مات فاتَّبمع ه( . صحيح استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اهلل فشم ته، وإذا مرض فع د 
 . 7557مسلم: كتاب السالم، باب من حق املسلم على املسلم رد السالم، رقم احلديث: 
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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: )من رأى يقول صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل  قال: مسعت رضى اهلل عنه أيب سعيد اخلدري حلديث
  .(1)ه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان(منكم منكراً فليغري  

عني، فهو يف حال استطاعته وتعيينه وسكوت اآلخرين عنه تصبح النصيحة يف حقه فرض 
على التفصيل يف كيفية النصح، ورتبة األمر أو النهي، حسب موقعه االجتماعي، وصلته باملنصوح، 

 ودرجة النصيحة.
 ألدلة على النصيحة من القرآن الكريم:ا

أكثر ما استعمل القرآن لفظ )النصح( يف حوار األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم. فقد 
تم ر يب  و أ ن ص ح  ل ك م  و أ ع ل م   قومه:لقال اهلل تعاىل خمربًا عن نوح عليه السالم يف جمادلته  أ ب  ل غ ك م  رمس اال 

  [.57]األعراف:  ممن  اللَّهم م ا ال  ت  ع ل م ون  
ردَّ نوح عليه السالم على حوار قومه، ورفضهم قبول النصيحة، فقال يف آيات أخرى وبنيَّ 

زمين  ) تعاىل: ي إمن  أ ر د ت  أ ن  99ق ال  إممنَّ ا ي أ تميك م  بمهم اللَّه  إمن  ش اء  و م ا أ ن  ت م  مبم ع جم ( و ال  ي  ن  ف ع ك م  ن ص حم
 [. 91-99: هود] أ ن ص ح  ل ك م  إمن  ك ان  اللَّه  ي رميد  أ ن  ي  غ ومي ك م  ه و  ر ب ك م  و إمل ي هم ت  ر ج ع ون  

تم ر يب  و أ ن ا ل ك م  : يف حواره لقومه هود عليه السالم قال تعاىل خمربًا عنكما  أ ب  ل غ ك م  رمس اال 
ٌح أ ممنيٌ    [.51]األعراف:  ن اصم
إممنَّ ا ال م ؤ ممن ون  قال تعاىل: ف ، حقوق املؤمنني فيما بينهم من وجوب النصح واإلصالحبنيَّ و 

و ٌة ف أ ص لمح وا ب  ني      [.50]احلجرات:  أ خ و ي ك م  و ات َّق وا اللَّه  ل ع لَّك م  ت  ر مح  ون  إمخ 
قال قاموا بواجب النصح هلل ورسوله، فهم  حال أصحاب األعذار، وقبول عذرهم إن بنيَّ و 

ن  ح ر ٌج إمذ ا ن ص ح وا لملَّهم ل ي س  ع ل ى الض ع ف اءم و ال  ع ل ى ال م ر ض ى و ال  ع ل ى الَّذمين  ال  جي مد ون  م ا ي  ن فمق و تعاىل: 
يمٌ  نمني  ممن  س بميٍل و اللَّه  غ ف وٌر ر حم سم   [.35]التوبة:  و ر س ولمهم م ا ع ل ى ال م ح 

                                                           
( صحيح مسلم: كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد 1)

 . 13وينقص، وأن األمر باملعروف، والنهي عن املنكر واجبان، رقم احلديث: 
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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كما أخرب احلق سبحانه عما حدث من إهالك لقوم صاحل عليه السالم، وبنيَّ علة هذا 
ف  ت  و ىلَّ ع ن  ه م  و ق ال  ي ا ق  و مم ل ق د  أ ب  ل غ ت ك م  قال تعاىل: وإعراضهم عنها، ف ،اإلهالك يف ردهم لنصيحته

ني   حم   [.23]األعراف:  رمس ال ة  ر يب  و ن ص ح ت  ل ك م  و ل كمن  ال  حت مب ون  النَّاصم
لرفضهم النصيحة، ومدى عليه السالم أخرب أيضًا عما حدث من إهالك لقوم شعيب و 

تم ر يب  : قال تعاىل، فعلى استجابتهم هلا حرصه ف  ت  و ىلَّ ع ن  ه م  و ق ال  ي ا ق  و مم ل ق د  أ ب  ل غ ت ك م  رمس اال 
ت  ل ك م  ف ك ي ف  آس ى ع ل ى ق  و ٍم ك افمرمين     [.39]األعراف:  و ن ص ح 

، فقال على لسان أخت موسى عليه السالم يف شأن إرضاعهالنصيحة  الكرمي وذكر القرآن
ن ا : تعاىل ف ل ون ه  ل ك م  و ه م  ل ه  و ح رَّم  لم ب  ي ٍت ي ك  ع  ممن  ق  ب ل  ف  ق ال ت  ه ل  أ د ل ك م  ع ل ى أ ه  ع ل ي هم ال م ر اضم

  [.57]القصص:  ن اصمح ون  
ق ال وا ي ا أ ب ان ا مع أبيهم يف قوله تعاىل: عليه السالم وجاءت النصيحة يف حوار إخوة يوسف 

  [.55]يوسف:  ع ل ى ي وس ف  و إمنَّا ل ه  ل ن اصمح ون  م ا ل ك  ال  ت أ م نَّا 
أقسم قد و  ،الشجرةمن كل جه لألوذكرت النصيحة على لسان إبليس يف إغوائه آلدم وزو 

ني  قال تعاىل: . تأكيداً لنصحههلما باهلل    .[75]األعراف:  و ق امس  ه م ا إمين  ل ك م ا ل ممن  النَّاصمحم
محاية له من   ،لنيب اهلل موسى عليه السالم يف خروجه من مصر وأخربنا عن نصيحة الرجل

ع ى ق ال  ي ا م وس ى إمنَّ ال م أل   ي أ مت مر ون  بمك  قال تعاىل: فكيد الكائدين،  و ج اء  ر ج ٌل ممن  أ ق ص ى ال م دمين ةم ي س 
ني   ر ج  إمين  ل ك  ممن  النَّاصمحم ت  ل وك  ف اخ    [.70]القصص:  لمي  ق 

ي ا أ ي  ه ا الَّذمين  آم ن وا ت وب وا إمىل  اللَّهم تعاىل: فقال التوبة بالنصوح لصدقها، الكرمي  ونع ت القرآن
ب ًة ن ص وًحا  .[1]التحرمي:  ت  و 

 رة: ة المطهَّ لة على النصيحة من السنَّ األد
 قال: )الدين صلى اهلل عليه وسلم أن النيب رضى اهلل عنهعن متيم بن أوس الداري 

 . (1)وعامتهم( ،وألئمة املسلمني ،ولرسوله ،ولكتابه ،النصيحة، قلنا: ملن؟ قال: هلل

                                                           
 .55( صحيح مسلم: كتاب اإلميان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم احلديث: 1)
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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)حق املؤمن على املؤمن  قال: صلى اهلل عليه وسلمعن النيب  رضى اهلل عنهوعن أيب هريرة 
وإذا استنصحك ست، قيل: ما هنَّ يا رسول اهلل؟ قال: إذا لقيته فسل م عليه، وإذا دعاك فأجبه، 

ه، وإذا مات فاتَّبم له فانصح رضى وعن أنس . (1)(هع  ، وإذا عطس فحمد اهلل فشم ته، وإذا مرض فع د 
 . (2)قال: )ال يؤمن أحدكم ح ى حيب ألخيه ما حيب لنفسه( صلى اهلل عليه وسلمعن النيب  اهلل عنه

 ،قال: )إن اهلل يرضى لكم ثالثاً  صلى اهلل عليه وسلمعن النيب  رضى اهلل عنهوعن أيب هريرة 
، وأن صموا حببل اهلل مجيعاً أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً، وأن تعتويسخط لكم ثالثاً؛ يرضى لكم: 

وبوَّب . (3)(، ويسخط لكم: قيل وقال، وإضاعة املال، وكثرة السؤاله اهلل أمركماصحوا م ن والَّ ن  ت   
قال النيب . و ؟وهل يعينه أو ينصحه حاضر لباد بغري أجر؟ل يبيع البخاري يف كتاب البيوع باب ه

 . (4): )إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له(. ورخَّص فيه عطاءصلى اهلل عليه وسلم

                                                           
باب من حق املسلم على املسلم رد السالم، رقم احلديث: ( صحيح مسلم: كتاب السالم، 1)

7557 . 

( صحيح البخاري: كتاب اإلميان، باب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه، رقم احلديث: 2)
، ويف رواية مسلم زيادة يف الرواية: )أو قال جلاره(. صحيح مسلم: كتاب اإلميان، باب الدليل 59

 .15أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري، رقم احلديث: على أن من خصال اإلميان 

وطأ مالك: كتاب الكالم، باب ما جاء يف وم ،1170، رقم احلديث: 7/112مسند أمحد:  (3)
، وصحيح ابن حبان: كتاب الزكاة، باب ذكر األخبار عما جيب على 70إضاعة املال، رقم احلديث: 
  .9923، رقم احلديث: 5/555ل: السؤااملرء من جمانبة اإلكثار من 

( صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباٍد بغري أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ رقم 4)
 .51الباب: 
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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على  صلى اهلل عليه وسلمبايعت رسول اهلل )قال:  رضى اهلل عنهوعن جرير بن عبد اهلل 
والنصح والسمع والطاعة، إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممداً رسول اهلل، و 

 .(1)لكل مسلم(
ال )أوصين، قال:  صلى اهلل عليه وسلمقال للنيب أن رجاًل  رضى اهلل عنهعن أيب هريرة و 

 .(2)(ال تغضب)، فردَّد مراراً، قال: (تغضب
 اهلل عليه وسلمصلى يقول النيب  رضى اهلل عنهعن أيب أمامة الباهلي ويف احلديث القدسي 

 .(3)(إيلَّ النَّصح يلدين به عبدي )أحب ما تعبَّ  فيما يرويه عن ربه عزَّ وجلَّ:
: )ما من عبد صلى اهلل عليه وسلمقال: قال النيب  رضى اهلل عنهعن معقل بن يسار و 

 .(4)(ميوت يوم ميوت وهو غاشٌّ لرعيته، إال حرم اهلل عليه اجلنةيسرتعيه اهلل رعية، 
مثارها. آثارها و و  ،ووسائلها وأساليبها ،وحيدد ضوابط النصيحة وشروطها األول:المبحث 

 وذلك يف املطالب الثالثة التالية: 
  أمران: ، وفيهضوابط النصيحة وشروطها المطلب األول:

                                                           
( صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباٍد بغري أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ رقم 1)

ب اإلميان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم صحيح مسلم: كتاواللفظ له، و  ،7552احلديث: 
 .55احلديث: 

 .5255( صحيح البخاري: كتاب األدب، باب احلذر من الغضب، رقم احلديث: 2)

، 3125، رقم احلديث: 59/510( أخرجه أمحد يف املسند: حاشية مسند اإلمام أمحد للسندي: 3)
رواه عن عبيد اهلل بن زحر عن علي بن يزيد ، ويف جممع الزوائد: 701وابن املبارك يف الزهد: رقم: 

 .5/12وكالمها ضعيف: 

 .517( صحيح مسلم: كتاب اإلميان، باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار، رقم احلديث: 4)
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مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف
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 الشرعي امستنده ا، وهلحتت لوائه تستظل أصل شرعي لنصيحةلكون أن ياألمر األول: 
، أمر مذموم عن اً ّنيأو  ،حممود النصيحة طلبًا لفعل أمر ت، سواء كانالذي ترجع إليه وتعتمد عليه

، منعاً أو  من مستندها الشرعي، وتأخذ حكمه طلباً ا احلالتني تستمد شرعيتها توهنا فالنصيحة يف كل
، ألّنا لسان احلق ألمر هبا شرعاً، وعلى املنصوح قبوهلاورود ال ،فعلى الناصح أن ال يكتم نصيحته
 د  تعم ألّنا أوامر شرعية، كما ال ي  ينصح برتك الصالة والصيافال  ؛املوجه إىل اخللق فعاًل أو تركاً، وعليه

 أو ينصح املرأة   ،حبلق اللحية الرجل  ينصح ملخالفته النصوص؛ كمن  ،ترك األوامر الشرعيةبالنصح يف 
يب وا لملَّهم و لملرَّس ولم إمذ ا د ع اك م  لمم ا حي  يميك م  و اع ل م وا ي ا أ ي  ه ا قال تعاىل:  .خبلع احلجاب ت جم الَّذمين  آم ن وا اس 

و ال  ت  ق ول وا لمم ا ت صمف  وقال تعاىل: [، 71]األنفال:  أ نَّ اللَّه  حي  ول  ب  ني   ال م ر ءم و ق  ل بمهم و أ نَّه  إمل ي هم حت  ش ر ون  
ن ت ك م   ت  ر ون  ع ل ى اللَّهم ال ك ذم أ ل سم ت  ر وا ع ل ى اللَّهم ال ك ذمب  إمنَّ الَّذمين  ي  ف  ٌل و ه ذ ا ح ر اٌم لمت  ف  ا ح ال  ب  ال ك ذمب  ه ذ 
اتمك م  ي ا أ ي  ه ا الَّذمين  آم ن وا ال  خت  ون وا اللَّه  و الرَّس ول  و خت  ون وا أ م ان   [، وقال تعاىل:555]النحل:  ال  ي  ف لمح ون  

 .[72األنفال: ] و أ ن  ت م  ت  ع ل م ون  
بينهم ال خالف  ،عند العلماءعليه اق فأن يكون األمر املنصوح به حمل ات األمر الثاني:

جهة اإلنكار واملنع، كما ال  ح على جهة التذكري والوعظ، ال علىينصجني ينصح إمنا ، وبالتايل ففيه
خاصة إذا ، متباينة أقوالفيها ألهل العلم والفقه واالجتهاد واجلزئيات اليت ألمور الفرعية اي نصح يف 

يف ؛ كأداء الصالة ذات السبب يعتمد عليه فيما خيالف فيه مذهب الناصحعلم أن للمنصوح مذهبًا 
صيام والتخيري يف أداء كفارات ال جلمع بني الصالتني، أو املنع منه.وا أوقات الكراهة، أو النهي عنها.

ودفع زكاة الفطر من غالب  حرير، أو التزام الرتتيب بينها.التاإلطعام و و الظهار والقتل بني الصيام و 
ما بني مانع له  ف فيهاإلنكار بني املختل   قوت أهل البلد، أو دفع قيمتها نقداً، وهكذا.. فال يعد  

؛ كمن يأمر  إال أن يكون ومبيح، بالنقاب يف بالد طلب الفعل أو طلب الرتك يؤدي إىل حمظور بني 
. أو أن يكون حمل اخلالف ضعيفًا ال جماملة اجلار الكافر يف أحواله االجتماعية، أو ينهى عن الغرب

كمن ينصح يف أمر التعامل بالربا يف بالد الغرب استنادًا إىل قاعدة   يقوى على ترك النصح فيه؛
من الكليات  ؛عليه تمع على املتفقل يف أمر النصيحة على مبدأ: جنعم  وعلى وجه العموم ي   رة.الضرو 

السائ   فالخلا ويعذر بعضنا بعضًا يفواألساسيات، واألصوليات والضروريات والقواعد العامة 
واملسائل االجتهادية املختلف يف أدلتها، أو  من اجلزئيات والفرعيات خالف التنوع ال خالف التضاد؛
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الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 
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فعل املستحب، وال  على مبدأعند النصح فيها أمر هذا اخلالف؛ فيعظ اعى ، فري  اليت ال دليل عليها
   .على مبدأ التحرمي والتجرمي وال ينكراملناصحة،  على مبدأاحملظور، ويذك ر  ترك  على مبدأ مينع

 :مخسة أمور وسائل النصيحة وأساليبها، وفيه المطلب الثاني:
حب الذات، وغلب على كثري منها بلت النفوس على فقد ج   ؛ية فيهاالسر   األمر األول:

وال يشعر  ،قد ال يراه املنصوح ،األنانية واالستعالء، والناصح ناقد لسلوك خاطئ يف املنصوحاألن  ف ة و 
مع احلفاظ على املشاعر  ،به، أو أنه يراه ويكابر يف اإلمهال، فهو يف احلالتني حيتاج إىل تذكري وتنبيه

ية يف من اخلصوصيات الشخصية، واألمثل هنا هو السر   عد  واخلصوصية، وعدم النقد والتشهري فيما ي  
 العبارات، بعيداً عن مسع  ختري  وعناية يف ب  ة يف تقدمي النصيحة، ممزوجة حب  ة وأرحييَّ النصح، بلطف وخفَّ 

وهنا  ها.ل  ك  انتقاء األلفاظ واإلشارات، كي تقع النصيحة موقعها، وتؤيت أ  الناس اآلخرين وبصرهم، مع 
، حني من إمهال هلذا اجلانب اهلام يف النصيحةعن غري قصد، ه إىل ما يقع به بعض الناصحني ننب  
على املأل، فريبك املنصوح وحيرجه، ورمبا أدت النصيحة إىل فضيحته م على إشاعة النصيحة قدم ي  

أن  ب الشريعة وتوجيهاهتا، ومن احلكمة يف فن التعامل مع اآلخرينوالتشهري به، وهذا خمالف آلدا
اإلمام قال  بالكتمان. وأن نلتمس إلخواننا احلجج واألعذار.معهم نستعني على قضاء حوائجنا 

 :(1)اىلرمحه اهلل تع الشافعي
 ك في انفراديحِ ني بنص  د  تعمَّ 
 

 بني النصيحة في الجماعةوجن   
 

 فإن النصح بين الناس نوع  
 

 من التوبيخ ال أرضى استماعه 
 

 قولي وإن خالفتني وعصيتَ 
 

 عط طاعةإذا لم تُ  فال تجزع   
 

                                                           
 ( املوسوعة الشعرية.1)
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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اد ع  إمىل  يقول تعاىل:  ؛يف بذل النصيحة احلكمة واملوعظة احلسنة تتب ع منهج األمر الثاني:
س ن  إمنَّ ر بَّك  ه و  أ ع ل م  مبم   ي  أ ح 

م ةم و ال م و عمظ ةم احل  س ن ةم و ج ادمهل  م  بمالَّيتم هم ن  ض لَّ ع ن  س بميلمهم س بميلم ر ب ك  بماحل مك 
ت دمين ناسبة والطريقة وامل . وهنا يتخري املكان والزمان والوسيلة[575]النحل:  و ه و  أ ع ل م  بمال م ه 

ة، فال يعمم الطريقة، وال خياطب كبري القوم مبا خياطب به دونه، وال حبكمة ورويَّ  واألسلوب املالئم
 للتقي عنه يف الشقي، ويتبدل خطاب ينصح طالب العلم مبا ينصح به العامي، وخيتلف لسان النصح

فلكل  بداً، وجتهل أمره مطلقاً، وهكذا.أأو قرىب عنه فيمن ال تعرفه  النصح فيمن تربطك به صلة ود  
لع على  ن يدرس شخصية املنصوح حقاً، ويطَّ والناصح الناجح م  حال مقال، ولكل قوم مقام. 

 ،ةص العلة بدقَّ كوامنها، فيتخري له من وسائل العالج ما يالئمه، شأنه شأن الطبيب الذي يشخ  
 ليحدد جرعة الدواء املناسب، وإال كان سبباً يف هالك مريضه.

الناصح دراسة  وهنا يتعني على ؛انتقاء األسلوب األمثل يف الطرح والعرض األمر الثالث:
ته، وحتديد األسلوب الذي ميكن التأثري به عليه، إذ طباع النفوس خمتلفة، عينفسية املنصوح وطب

ن يتقن توجيه الرسالة ملرسلها بتوفيق وجناح، حبيث حتقق هدفها، احلكيم م  واألمزجة متباينة؛ والعاقل 
ن م   وهناك ،عن طريق احلوار واملناقشة واملنطق العقلن يستجيب لنداء م  وتقع موقعها املناسب. فهناك 

 كلمةجله الن خت  م   فيه، وهناكوالشهامة ر فيه استثارة النخوة ن تؤث  م   ة، وهناكيعاطفشاعر التغلبه امل
وقد أمرنا اإلسالم مبخاطبة الناس على قدر عقوهلم، وإنزاهلم  رجه النظرة احلانية، وهكذا.الطيبة، وحت  

مرَّ هبا سائل فأعطته كسرة، ومر هبا  عائشة رضي اهلل عنها عن ميمون بن أيب شبيب، أنمنازهلم. 
: صلى اهلل عليه وسلمرجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل هلا يف ذلك فقالت: قال رسول الل ه 

  .(1)()أنزلوا الناس منازهلم
رحم  نوس تأىب النصيحة وتستثقلها إال م  ذلك أن النف ؛التلميح دون التصريح :الرابعاألمر 

ة الفعل ن ردَّ فيه ما فيه مم  ،أو التعيني بالفعل جهاراً ّناراً  ،أو التصريح بالقول ،ريب منها، واإلشارة باليد
ه، وهذا ملحوظ يف ميدان النصيحة، أما ياملرفوضة، واالنتكاسة املتوقعة للمنصوح كاملنقلب على عقب

                                                           
. قال أبو داود: 1117( سنن أيب داود: كتاب األدب، باب تنزيل الناس منازهلم، رقم احلديث: 1)

 ديث حيىي خمتصر. قال أبو داود: ميمون مل يدرك عائشة.وح
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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فهو من الوسائل الناجعة يف النصيحة، فقد كان  ،والتنبيه بالتعميم دون التعيني ،والتعريض ،التلميح
وال  ،ف منها، ويصو ب اخلطأاملستهد   وال حيدد ،م املالحظةيعم  أن  صلى اهلل عليه وسلممن شأنه 

 .(1)ذا(أو يقولون ك ،يقول: )ما بال أقوام يفعلون كذايعني  فاعله، ف
واللني والرفق باملنصوح، وهذه أخالق زكية  الكلمة الطيبة واالبتسامة :الخامساألمر 

لها، وأماًل يف االستجابة هلا، فالناصح طارق لقلوب رغبة يف تقب   ،تضاف إىل أسلوب تقدمي النصيحة
، على اخلطأ هود  ع  ب صل  امرئ ناشد لعقول مغفلة، وناقد لسلوك خاطئ، ومقو م العوجاج مقفلة، و 

ن طيب الكلمة، ولطف كمال األخالق الطيبة ورفيعها؛ مم فال جيدي مع عوامل اإلغالق هذه سوى  
، ويصحح الغافلة ، وينري العقولاملقفلة ي يفتح القلوببتسامة، ولني اجلانب، ورفق وحنو، كاال

اإلصالح هذه كمعيار  وسائل  ليتو ج  الرفق   ويأيتإىل اجلادة. اخلاطئ، ويقو م احنراف التائه فريد ه  السلوك
الذي روته السيدة  صلى اهلل عليه وسلم ادق املصدوقصحديث ال ذا املعىنه ؤكدرشيد للتقومي، وي
، إذ يقول: )إن الرفق ال يكون يف شيء إال ورضي اهلل عنها صلى اهلل عليه وسلمعائشة زوج النيب 

  . (2)(زانه. وال ينزع من شيء إال شانه
 ة:، وفيه أمور أربعارهامثآثار النصيحة و  المطلب الثالث:

فالذي ينصح إمنا يقوم بواجب األمر باملعروف والنهي  حتصيل األجر والثواب. األمر األول:
وأعظم القربات، والذي يستجيب للنصيحة إمنا يؤدي عبادة،  ،عن املنكر، وهو من أجل  الطاعات

ال شك  ،النهيالتزامه بو  استجابته لألمرح هنا يف و صاملنحني يأمتر باملعروف، أو ينتهي عن املنكر، و 
ينال األجر تعاىل اهلل رب إىل قت، وهو يف هذا الااللتزامو  يتقرب إىل اهلل تعاىل هبذه االستجابةأنه 

                                                           
( أمثلة هذا كثرية جدًا يف السنَّة املطهَّرة ومنها: حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت: صنع النيب 1)

، فخطب صلى اهلل عليه وسلمشيئًا فرخَّص فيه، فتنزَّه عنه قوم، فبل  ذلك النيب  صلى اهلل عليه وسلم
)ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فواهلل إين ألعلمهم باهلل، وأشد هم له  فحمد اهلل مث قال:

 .5250خشية(. صحيح البخاري: كتاب األدب، باب م ن مل يواجه الناس بالعتاب، رقم احلديث: 

 .7531( صحيح مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق، رقم احلديث: 2)
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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أو نصحه. ويف حديث جرير  ،أو هداه ،أو أرشده ،مهن علَّ م   ينال األجر والثواب كل  كما   والثواب.
ة حسنة، يف اإلسالم سنَّ  ن سنَّ م  )قال:  صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل  رضى اهلل عنهبن عبد اهلل 

ة يف اإلسالم سنَّ  ن سنَّ وم   ن غري أن ينقص من أجورهم شيء،ن عمل هبا بعده، مم فله أجرها، وأجر م  
 .(1)ن أوزارهم شيء(ن غري أن ينقص مم ، مم ن بعدهن عمل هبا مم سيئة، كان عليه وزرها ووزر م  

ومثرة طيبة للنصيحة، فقد  ،وهذا أثر عظيم .عوجاجوتقومي االاخلطأ تصحيح  األمر الثاني:
، وقد ينشغل عن ، وال يشعر بنقصهاهبا ال حيس   يف أمورفيقع  ،تغيب عن املسلم مالحظته لنفسه

حيث أن الناصح كاملرآة الناصعة يف وجه  وتتحقق مثرهتا؛ ،أيت أثر النصيحةفيعيوب نفسه فال يدركها، 
 صلى اهلل عليه وسلمقد أشار النيب و ه، ه إىل اخللل الواقع فيسد  بَّ نتنصوح، يرى فيه نقصه فيتالفاه، ويامل

: )املؤمن مرآة قال صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل  رضى اهلل عنهفعن أيب هريرة  ؛إىل هذا املعىن
  .(2)، واملؤمن أخو املؤمن: يكف  عليه ضيعته، وحيوطه من ورائه(املؤمن

توطيد العالقات االجتماعية؛ من زيادة األلفة، وإشاعة الثقة بني أفراد األمة،  األمر الثالث:
فاجملتمع الذي تسوده هذه املعاين الفاضلة هو جمتمع مثايل، يشعر الفرد فيه  وحتقيق احملبة بني الناس،

ًا إليه، حبًا له، وشفقة حنوه، وإحسانبه؛ م يف حسن صلته فرادهة أخوَّ ، ويعتز بأإليه حبسن االنتماء
بكل معانيها واستحقاقاهتا؛ من واجب نصرة احلق الذي جيمع  ة الدينوهكذا تتحقق أخوَّ  وغرية عليه.

اليت أشار إليها القرآن الكرمي و  حتت ظالهلا، القلوب ها، وحق إصالح ذات البني اليت تتالقىأفراد بني
و ةٌ  ال م ؤ ممن ون   إممنَّ اقوله تعاىل: يف  [،  50]احلجرات:  ت  ر مح  ون   ل ع لَّك م   اللَّه   و ات َّق وا أ خ و ي ك م   ب  ني    ف أ ص لمح وا إمخ 

 صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل  رضى اهلل عنهالنعمان بن بشري عن ؛ فأيضاً  ة النبويةبيَّنتها السنَّ كما 

                                                           
 .5052الزكاة، باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة، رقم احلديث: ( صحيح مسلم: كتاب 1)

، 1351أيب داود: كتاب األدب، باب يف النصيحة واحلياطة للمسلم، رقم احلديث: ( سنن 2)
 .19ونصيحة امللوك، املاوردي. ص: 
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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ًا تداعى له سائر عضو  شتكىإذا ا ،وتعاطفهم كمثل اجلسدرامحهم وتوادهم املؤمنني يف ت قال: )ترى
 .(1)بالسهر واحلمى( هجسد

 أخويحييا يف ظل جو  إمنافاملسلم . والراحة النفسيةوالطمأنينة حتقيق األمان  األمر الرابع:
هذه املعاين الفاضلة و  التفاين والوالء.مبعاين احلب والود والوئام و  ةفعمموبيئة إميانية ه، يستظل حتت لوائ

واقعًا حمسوساً يف حياهتم، إمنا حني تتحقق على أرض الواقع، وترتجم إىل سلوك عملي يلمسه األفراد 
اليت حتملها  ،واألجواء الروحية ،انيةن املعاين اإلمينابعة م ،وسعادة وروحانية ،قق أمنًا وطمأنينةحت

س التعاسة ويتحسَّ  ،النفوس املؤمنة، والقلوب الطاهرة، وفاقد هذه املعاين إمنا حييا الضنك والشقاء
 أ ع ر ض   و م ن   تعاىل:احلق ل واجلفاء، لبعده عن املنهج الرباين الذي أراده اهلل تعاىل خللقه. دليل ذلك قو 

رمي ع ن    [.571]طه:  أ ع م ى ال قمي ام ةم  ي  و م   ش ر ه  و حن    ض ن ًكا م عميش ةً  ل ه   ف إمنَّ  ذمك 
 ى آداب النصيحة؛ وذلك من خالل املطالب األربعة التالية:  ويتقصَّ  مبحث الثاني:ال

ة بعساألمور ال وأمههاوهي عديدة، ، األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح المطلب األول:
 :التالية

وهذا أهم ما  :وحترير القصد والنية لوجه اهلل سبحانه اإلخالص هلل تعاىل، األمر األول:
يه يف سائر أحوال العبد يف تعامله مع أوامر اهلل تعاىل، إذ اإلخالص شرط أساس لقبول ينبغي حتر  

ين   ل ه   خم  لمصمني   اللَّه   لمي  ع ب د وا إمالَّ  أ ممر وا و م االعبادة، قال تعاىل:  ة   و ي قميم وا ح ن  ف اء   الد   الزَّك اة   و ي  ؤ ت وا الصَّال 
[، 55الزمر: ] ق ل  إمين  أ ممر ت  أ ن  أ ع ب د  اللَّه  خم  لمًصا ل ه  الد ين  [. وقال تعاىل: 5]البينة:  ال ق ي م ةم  دمين   و ذ لمك  

 ،التذكري بهالتحقق فيه، و وأي عمل خرج عن هذه اخلصوصية حبط وباء باخلسران. وهذا ما يلزم 
 واحلض عليه. ،والتنبيه إليه

ويقصد بالعلم ؛ عمل بذلكعلى و  ،مبا ينصحكبري كثري أن يكون على علم   األمر الثاني:
وهو العلم العام املتضمن ألحوال الناس، وعلم الزمان وعلم املكان، وعلم  ؛علم بالشريعةهنا: ال

فيفعل حبسب األرجح عنده، وهذا يسمى علم السياسة، فإنه يسوس  ،الرتجيح إذا تقابلت األمور
 ،وعقل ،بذلك النفوس اجلموحة الشاردة عن طريق مصاحلها، فلذلك قالوا: حيتاج الناصح إىل علم

                                                           
 .5555( صحيح البخاري: كتاب األدب، باب رمحة الناس والبهائم، رقم احلديث: 1)
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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سرع مع هذه اخلصال فخطؤه أ، فإن مل جت  ، وتأن  واعتدال مزاج، وتؤدة ،ورؤية حسنة ،وفكر صحيح
ري ةٍ  ع ل ى اللَّهم  إمىل   أ د ع و س بميلمي ه ذمهم  ق ل  قال تعاىل:  .(1)ينصح يشري وال فال ،من إصابته  و م نم  أ ن ا ب صم

رمكمني   ممن   أ ن ا و م ا اللَّهم  و س ب ح ان   ات َّب  ع ينم    [.501]يوسف:  ال م ش 
والنموذج احلسن يف تقدمي النصيحة  ،أن يتحقق بشعار القدوة الصاحلة األمر الثالث:

مقرتف هلا، ذاته  فال يليق به أن ينصح غريه، وينهاه عما يرتكبه من أخطاء، والناصح رين:لآلخ
وهو مدمن له،  ،كمن يأمر غريه بالصالة، وهو متقاعس عنها، أو ينهاه عن التدخني،  فيها سمتلب  

الدؤيل حني أيب األسود  وهلل در  ها، ل النصيحة ورد  وهنا ال خيفى ما هلذه الظاهرة من أثر سليب يف تقب  
 :(2)لقا

 هق وتأتي مثلَ لُ عن خُ  ال تنهَ 
 

 عظيم عليك إذا فعلتَ  عار   
 

 هاا عن غي  هَ هَ فابدأ بنفسك فان   
 

 فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
 

 قبل إن وعظت ويقتديفهناك يُ 
 

 نفع التعليمبالقول منك ويَ  
 

واألنبياء عليهم السالم يف منهجهم الدعوي خري قدوة صاحلة لألمم، وقد أمرنا املوىل 
اه م   اللَّه   ه د ى الَّذمين   أ ول ئمك  قال تعاىل: باالقتداء هبم.  أ ل ك م   ال   ق ل   اق  ت دمه   ف بمه د  رًا ع ل ي هم  أ س   إمالَّ  ه و   إمن   أ ج 

ر ى  .[30]األنعام:  لمل ع ال ممني   ذمك 
: وهذا من توفيق لطرح النصيحة هتيئة اجلو املالئم، و اختيار الوقت املناسب :األمر الرابع

للمنصوح، دون مراعاة للظرف غري مناسب فال يليق به طرح النصيحة يف جو  اهلل تعاىل للناصح،
حتيط به أحوال اجتماعية ، يف وضعه مضطرباً  ،نفسهيف متوترًا  ، فقد يكون املنصوحوالواقع واملناسبة

                                                           
 .5/751القدير شرح اجلامع الصغري، املناوي: ( فيض 1)

 .( املوسوعة الشعرية2)
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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والتخفيف عنه، وقد  ،للتهوين عليه ، ويسعىهوهنا ينبغي أن يراعي حالصعبة، أو ظروف مالية قاهرة، 
وقد يصادف بذل  ، فال يقصد التشهري به،فينبغي أن يراعي الظرف ضور،يف حشد من احليكون 

ويتصرف حبكمة يف  ،لواقعفينبغي أن يلحظ ايف اخلطأ، س املنصوح متلب  احلال أن و  ،النصيحة
، يةضم ر  غري م  ق للنجاح فيه، دون توابع سلبية، أو ذيول ن يوفَّ التصويب، وهذا ملحظ هام وخطري قلَّ م  

شقيق قال: فعن  السآمة.  املناسبة للنصح خمافة  أنه يتحنيَّ  صلى اهلل عليه وسلموقد كان من هديه 
كنا ننتظر عبد اهلل إذ جاء يزيد بن معاوية، فقلنا: أال جتلس؟ قال: ال، ولكن أدخل فأخرج إليكم )

صاحبكم، وإال جئت أنا فجلست، فخرج عبد اهلل وهو آخذ بيده، فقام علينا فقال: أما إين أخرب 
نا باملوعظة يف ل  كان يتخوَّ   صلى اهلل عليه وسلممبكانكم، ولكنه مينعين من اخلروج إليكم: أن رسول اهلل 

  .(1)األيام، كراهية السآمة علينا(
وعدم اليأس من إعراض املنصوح، أو  ي بالصرب واحللم واألناة واحلياء:التحل األمر الخامس:

، والرد ورفضه لقبوهلا، إذ على الناصح أن يتوقع رفض النصيحة ،اإلحباط يف حال رده للنصيحة
أ ل ك  رمز قًا حن  ن  ن  ر ز ق ك   العنيف من املنصوح. قال تعاىل: ةم و اص ط ربم  ع ل ي  ه ا ال  ن س  ل ك  بمالصَّال  و أ م ر  أ ه 

، وهذا ما يدعو الناصح إىل التفنن يف أسلوب الطرح بروح إجيابية [597]طه:  و ال ع اقمب ة  لملت َّق و ى
إظهار التودد والرفق واحلب للنصيحة، و  األلفاظ، واستخدام التعابري املناسبة يف ختري   والتلطفمتفائلة، 
 وقبوله هلا. ،، كسباً لوده، وأمالً يف استجابته للنصيحةوالشفقة عليه ،للمنصوح

واملقصود ب  )عدم اإللزام( أي: النصح على  عدم اإللزام يف قبول النصيحة:األمر السادس: 
على قبول النصيحة بأسلوب  جهة التذكري والرتغيب والرتهيب، بعيدًا عن القسر واإلجبار واحلمل

 .(2)رين(من هذا بقوله: )يا أيها الناس إن منكم منف   صلى اهلل عليه وسلم منف ر، وقد حذر النيب الكرمي
                                                           

( صحيح البخاري: كتاب الدعوات، باب الدعوات، باب املوعظة ساعة بعد ساعة، رقم احلديث: 1)
5011. 

صلى اهلل قال: جاء رجل إىل رسول اهلل  رضى اهلل عنهعن أيب مسعود األنصاري ومتام احلديث:  (2)
صلى اهلل ل: إين ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن مما يطيل بنا، فما رأيت النيب فقا عليه وسلم
غضب يف موعظة قط  أشدَّ مما غضب يومئذ، فقال: )يا أيها الناس إن منكم منف رين.  عليه وسلم
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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وتضييقها يف وجه املنصوح، فيبدو وكأنه  ،ه هنا إىل ما يقع به بعض الناصحني من إغالق الدائرةوأنب  
سوى قبول النصيحة والعمل  ،أغلق عليه الطرق، وسدَّ املنافذ، وأوصد األبواب أمام أي أمل أو فرج

غري جمدية، إذ اإللزام واإلكراه خمالف لفطرة الدين، معارض ألصوله، قال عواقب هذا املسلك هبا، و 
ينم ق د  تعاىل:  ر اه  يفم الد  ت م س ك   ال  إمك  ف ر  بمالطَّاغ وتم و ي  ؤ ممن  بماللَّهم ف  ق دم اس  د  ممن  ال غ ي  ف م ن  ي ك  ت  ب  نيَّ  الر ش 

[، والنصيحة هي الدين، والدين النصيحة، 755]البقرة:  بمال ع ر و ةم ال و ث  ق ى ال  ان فمص ام  هل  ا و اللَّه  مس ميٌع ع لميمٌ 
هبا، وال اإلكراه عليها، وال محل الناس عليها قسرًا وإجباراً، إمنا جتدي وبالتايل فال يصلح اإللزام 

النصيحة من خالل آلية طرحها، ومنهجية عرضها، وفالح الناصح وجناحه يف مدى تأثريه الساذج 
الرعية مبا حق شرعي يف إلزام من ويل األمر وال تعارض بني هذا وما يتمتع به  الطيب على املنصوح.

غري مطلقة وال  ،مقيدة بطاعة اهلل ورسوله ،حبكم إمامته العظمى اليت منحه اهلل إياها يراه مناسباً 
ي ا أ ي  ه ا الَّذمين  آم ن وا أ طميع وا اللَّه  و أ طميع وا الرَّس ول  و أ ويلم األ  م رم ممن ك م  ف إمن  متجاوزة هلا. لقول اهلل تعاىل: 

ٍء ف  ر د وه  إم  ي  ٌر و أ ح س ن  ت أ ومياًل ت  ن از ع ت م  يفم ش ي  رم ذ لمك  خ  خم  ىل  اللَّهم و الرَّس ولم إمن  ك ن ت م  ت  ؤ ممن ون  بماللَّهم و ال ي  و مم اآل 
واجب أمر الشرع  أمرٍ  ، إمنا يعين اإللزام بفعلم هنا فإلزام ويل األمر بالنصيحة وعليه [.53]النساء: 

  تنابه.  د الشرع اجأكَّ  مٍ حمرَّ  فعلٍ  بفعله، أو حظرم 
إىل هذا يف وصف الكرمي : األمانة يف تبلي  النصيحة: وقد أشار القرآن األمر السابع

ٌح نصيحة هود عليه السالم يف تبلي  نصيحته لقومه، فقال تعاىل:  تم ر يب  و أ ن ا ل ك م  ن اصم أ ب  ل غ ك م  رمس اال 
ي ا ها. قال تعاىل: وعدم اخليانة يف أدائصدق تبليغها، [. وتقتضي األمانة هنا 51]األعراف:  أ ممنيٌ 

عن أيب هريرة و  [.72]األنفال:  أ ي  ه ا الَّذمين  آم ن وا ال  خت  ون وا اللَّه  و الرَّس ول  و خت  ون وا أ م ان اتمك م  و أ ن  ت م  ت  ع ل م ون  

                                                                                                                                              
، الصالة: كتاب صحيح مسلمفأي كم أمَّ الناس فليوجز، فإن ممن ورائه الكبري والضعيف وذا احلاجة(. 

 .259أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام، رقم احلديث: باب 
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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ن األمانة إىل من ائتمنك، وال ختن م   )أد   :صلى اهلل عليه وسلمقال: قال رسول اهلل  رضى اهلل عنه
 .(1)خانك(

 التالية:الثالثة ، وفيه األمور يف املنصوح ما جتب مراعاته المطلب الثاني:
تسب فيها ، ألنه حيأمام الناصحعدم الكرب التواضع يف مساع النصيحة، و  األمر األول:

من أمر مبعروف، أو  كلمة خري؛أن تكون  ، فهي ال تعدو التكرب عن مساعهاعدم و األجر والثواب، 
ال  ،لسماع كلمة اخلريّني عن منكر. وبالتايل فاملنصوح مهما عال شأنه، وارتفع قدره، يبقى حمتاجًا 

تكون حكمة وموعظة ، وال يستعلي على النصيحة، وال يستعديها، وهي ال تعدو أن يستغين عنها
 ولطاملا نف ع ه أخذ ها والتقاط ها. ال أكثر، حسنة، 

: )الكلمة احلكمة صلى اهلل عليه وسلمقال: قال رسول اهلل  رضى اهلل عنهعن أيب هريرة 
 .(2)ة املؤمن، فحيث وجدها فهو أحق هبا(ضالَّ 

، وعدم رفض االعتزاز بالذاتالبعد عن ، و عدم اإلعجاب بالنفس والرأي األمر الثاني:
، غيور خملص، حمتسب لألجر والثواب، حمبٌّ  النصيحة، مهما قلَّ شأّنا، فاألصل أن الناصح أمني

بتكرب  ،عليه رنك  ض ويعار  ، ال أن ي  لتقديرقبول واالب ل صاحب هذه الصفاتاب  أن يق   تايل فال بدَّ وبال
 .بسلبية ورفض وإنكارصاحبها  ىعلالنصيحة  وت رد  وغرور واستعالء، 

                                                           
صلى اهلل ( قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. سنن الرتمذي: أبواب البيوع عن رسول اهلل 1)

، وعند احلاكم: صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. املستدرك، 5717، رقم احلديث: عليه وسلم
 .7735حلديث: احلاكم: كتاب البيوع، رقم ا

( قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإبراهيم بن الفضل املخزومي 2)
، باب يف صلى اهلل عليه وسلمضعيف يف احلديث. سنن الرتمذي: كتاب أبواب العلم عن رسول اهلل 

احلكمة، رقم  ، وسنن ابن ماجه: كتاب الزهد، باب7101فضل الفقه على العبادة، رقم احلديث: 
 .1553احلديث: 
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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وشكره عليها، والدعاء له باخلري ها، إىل النصيحة واإلصغاء إىل قائلماع تساال األمر الثالث:
طاملا جترد الناصح عن حظ النفس، وكان خملصًا يف والعمل هبا،  واإلحسان، واالستجابة إليها،

وكان لها، ر النصيحة، وتقب  يقدتللمنصوح من  نصحه، غيورًا على املنصوح، حكيمًا يف طرحه، فال بدَّ 
فالناصح متربع بفعل اخلري، حمسن يف  .(1)(إيلَّ عيويبن أهدى يقول: )رحم اهلل م   رضى اهلل عنهعمر 

ق ٍة عاىل يقول: جهده وسعيه، مأجور يف قوله وفعله، واهلل ت ي  ر  يفم ك ثمرٍي ممن  جن  و اه م  إمالَّ م ن  أ م ر  بمص د  ال  خ 
ع ل  ذ لمك  اب تمغ اء  م ر   ٍح ب  ني   النَّاسم و م ن  ي  ف  رًا ع ظميًماأ و  م ع ر وٍف أ و  إمص ال  تميهم أ ج   ض اتم اللَّهم ف س و ف  ن  ؤ 

بعبارات طيبة، كقوله: أحسنت،  يرالتقدالثناء و ل باالحرتام و قاب  أن ي   [. فال بدَّ 551: ]النساء
 .أشكرك، والدعاء له بقوله: بارك اهلل فيك، جزاك اهلل اخلري

 :ثالثة أمور أمههاو  ،عديدة، وهي األمور اليت جتب مراعاهتا يف النصيحة المطلب الثالث:
 السلبياتنقد إىل يف أسلوب حكيم للوصول إبراز اإلجيابيات والرتكيز عليها،  األمر األول:

رغبة يف التنبيه على اخلطأ لتجاوزه وهو أسلوب موفق يف جناح النصيحة، حبكمة ورويَّة، واإلشارة إليها، 
أن يربز  احملاسن، ويعلي يف بيان حق األخوَّة،  وسلمصلى اهلل عليه كان من مجلة وصاياه قد  و وإزالته. 

صلى اهلل عليه  قولهكما هو الشأن يف وصيته بأمر األنصار يف . شأّنا وقدرها، كسبًا لود  فاعلهامن 
 .(2))فاقبلوا من حمسنهم، وجتاوزوا عن مسيئهم( :وسلم

                                                           
( سنن الدارمي: جمموعة أبواب يف املقدمة، باب يف رسالة عباد بن عباد اخلواص الشامي، رقم: 1)

513. 

يقول: مرَّ أبو بكر والعباس رضي اهلل عنهما  رضى اهلل عنه( ومتام احلديث: عن أنس بن مالك 2)
صلى اهلل عليه مبجلس من جمالس األنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا جملس النيب 

صلى اهلل عليه فأخربه بذلك، قال: فخرج النيب  صلى اهلل عليه وسلممنا، فدخل على النيب  وسلم
فصعد املنرب، ومل يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد اهلل  وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال: ،وسلم

وأثىن عليه، مث قال: )أوصيكم باألنصار، فإّنم كرشي وعيبيت، وقد قضوا الذي عليهم، وبقي الذي 
هلم، فاقبلوا من حمسنهم، وجتاوزوا عن مسيئهم(. صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب 

 .9511، رقم احلديث: اقبلوا من حمسنهم، وجتاوزوا عن مسيئهم
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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ذلك ألّنا أمر حساس خطري،  يف تقدمي النصيحة؛ دباألرفق و اللطف و الت األمر الثاني:
ن توظيفه بشكل صحيح، فكل شيء جتاوز حدَّه انقلب إىل ضده، س  هدفه إذا مل حي   قد يؤيت عكس

واللني يف قوهلا، ، ف يف إسدائهامن التلط   تذكري، فال بدَّ ويتفاوت الناس يف مستوى القبول والرفض وال
( ف  ق وال  ل ه  ق  و اًل ل ي  ًنا ل ع لَّه  19 فمر ع و ن  إمنَّه  ط غ ى )اذ ه ب ا إمىل  وفرعون: وهارون قال تعاىل يف أمر موسى 

 مالحظتهمان وأخيه زين العابدين يف احلسحادثة هنا نتذكر [، و 11_19طه: ] ي  ت ذ كَّر  أ و  خي  ش ى
يقر  مهما، وإذا به ، حني احتكما إليه ليقو  الصائب له وتقومي أخطائه، ونصحهم ،وضوء الرجل املسن  

 يهما.ماً منهما ما رآه من املثالية يف فعل  خبطئه، متعل  
النقاش، والتجايف طريقة والغلظة يف  ،واخلصام اجلايف ،العقيم دلالبعد عن اجل األمر الثالث:

املثب طات احملبطة يف طريق قبول النصيحة، و  صةاملنغ  العقبات ذلك من  اخلطاب، إذ يعد  أسلوب يف 
اد ع  إمىل  س بميلم ر ب ك  التناصح واإلرشاد. قال اهلل تعاىل: سبيل اء يف التواصل واحلوار البنَّ حملاوالت 

ي  أ ح س ن  إمنَّ ر بَّك  ه و  أ ع ل م  مبم ن  ض لَّ ع ن  
م ةم و ال م و عمظ ةم احل  س ن ةم و ج ادمهل  م  بمالَّيتم هم س بميلمهم و ه و  أ ع ل م   بماحل مك 

  [.575]النحل:  ت دمين  بمال م ه  
 :مع أقوامهم يف النصيحة عليهم السالم منهج األنبياءالمطلب الرابع: 

وأصغينا إىل القصص القرآين  ،عنا النصوص القرآنية يف حتديد هذا املنهج الرشيدإذا تتبَّ 
وا منهجًا مميزاً قد سن  مجيعًا عليهم الصالة والسالم ألفينا أن األنبياء  ،نستلهم العرب والعظات فيه

متثلوه يف دعواهتم ألقوامهم، وطبقوه عمليًا يف حوارهم مع أتباعهم. ألقوامهم يف مبدأ النصيحة، 
احملرك طها وشروطها وأساليبها ووسائلها بضوابوهي  ،تعاىل النصيحة ركن أساس يف الدعوة إىل اهللف

الدعوة وحجرها األساس، ال ميلك عل النشط يف التبلي  والتأثري، وهي صلب األساس للدعوة، والفا
فهي السالح اآلمن لكل داعية، واحلجة الدامغة  .هامنهجى عنها، أو أن يعرض عن يتخل أحد أن

لكل واعظ، والدليل املقنع لكل رائد، إن هو متثل بضوابطها وشروطها، واستعمل احلكمة يف توجيهها 
عليهم وهذا ما نلمسه يف مواقف األنبياء الكرام وتبليغها، واستغل الظرف واملناسبة إلرساهلا وتفعيلها. 

 مع أقوامهم، وخطاهبم الدعوي هلم:السالم الصالة و 
تم ر يب  و أ ن ص ح   فقد قال اهلل تعاىل خمرباً عن نوح عليه السالم يف جمادلته قومه: أ ب  ل غ ك م  رمس اال 

[، وقال تعاىل خمرباً عن هود عليه السالم يف حواره 57]األعراف:  ل ك م  و أ ع ل م  ممن  اللَّهم م ا ال  ت  ع ل م ون  
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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ٌح أ ممنيٌ لقومه:  تم ر يب  و أ ن ا ل ك م  ن اصم صاحل  [، وقال تعاىل يف قصة قوم51ألعراف: ]ا أ ب  ل غ ك م  رمس اال 
ق  و مم ل ق د  أ ب  ل غ ت ك م  ف  ت  و ىلَّ ع ن  ه م  و ق ال  ي ا : هم ورفضهم لنصيحته بعد مساعهاعليه السالم بعد إهالك

ني   ت  ل ك م  و ل كمن  ال  حت مب ون  النَّاصمحم شعيب  [، وقال تعاىل يف قوم23ألعراف: ]ا رمس ال ة  ر يب  و ن ص ح 
تم : همهم، وقد نصحهم نبي  عليه السالم بعد إهالك ر يب  ف  ت  و ىلَّ ع ن  ه م  و ق ال  ي ا ق  و مم ل ق د  أ ب  ل غ ت ك م  رمس اال 

ت  ل ك م  ف ك ي ف  آس ى ع ل ى ق  و ٍم ك افمرمين   [، وبنيَّ ردَّ نوح عليه السالم على حوار 39]األعراف:  و ن ص ح 
ي إمن  أ ر د ت  أ ن  أ ن ص ح  ل ك م  إمن  ك ان  اللَّه  قومه، ورفضهم قبول النصيحة، فقال تعاىل:  و ال  ي  ن  ف ع ك م  ن ص حم

  [.91]هود: ك م  ه و  ر ب ك م  و إمل ي هم ت  ر ج ع ون  ي رميد  أ ن  ي  غ ومي  
يف دعوته لقومه يف مكة، وهو يقدم النصيحة  صلى اهلل عليه وسلمت الروايات عنه وتتال

أو رفضها،  ،هتم يف قبول الدعوة وحتملهايضعهم أمام مسؤوليابشفقة ورمحة، يضرب هلم األمثال، و 
و أ ن ذمر  كما يف حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: ملا نزلت:   اديهم: يا بين فالن، يا بين فالن،فين

ري ت ك  األ  ق  ر بمني   على الصفا، فجعل ينادي: يا  صلى اهلل عليه وسلمصعد النيب  ،[751]الشعراء:  ع شم
بين فهر، يا بين عدي، لبطون قريش، ح ى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوالً 

ما هو، فجاء أبو هلب وقريش، فقال: )أرأيتكم لو أخربتكم أن خياًل بالوادي تريد أن تغري  لينظر
بنا عليك إال صدقاً، قال: )فإين نذير لكم بني يدي ؟(. قالوا: نعم، ما جرَّ ي  قم صد  أكنتم م   ،عليكم

ا أ يبم هل  ٍب و ت بَّ ت  بَّت  عذاب شديد(. فقال أبو هلب: تبًَّا لك سائر اليوم، أهلذا مجعتنا؟، فنزلت:  ي د 
 .(1)[7-5]اللهب:  ( م ا أ غ ىن  ع ن ه  م ال ه  و م ا ك س ب  5)

متيم بن ويعد  حديث مستهدفة يف جماالت النصيحة،  مقاصدويتقصَّى  المبحث الثالث:
شرح اإلمام النووي  كما يعد   ،وضوعاملكناً أساساً يف يف موضوع النصيحة ر  رضى اهلل عنه الداري أوس

أمجع ما تناول من تب يف هذا املقام، و صحيح مسلم من أنفس ما ك   هلذا احلديث يفتعاىل رمحه اهلل 
 ضمن مطالب مخسة متتالية:  ،وقد آثرت نقله بأمانة ،حتليالً عرضاً و 

                                                           
ري ت ك  األ  ق  ر بمني  ( صحيح البخاري: كتاب التفسري، باب 1)  .1137، رقم احلديث:  و أ ن ذمر  ع شم
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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صلى اهلل أن رسول اهلل  رضى اهلل عنه عن متيم بن أوس الداري :الشريف نص الحديث
 ،وألئمة املسلمني ،ولرسوله ،ولكتابه ،قال: )الدين النصيحة، قلنا: ملن؟ قال: هلل عليه وسلم

  .(1)وعامتهم(
: أما النصيحة هلل تعاىل رمحه اهلل قال النووي : معنى النصيحة هلل تعالى.المطلب األول

الكمال فمعناها منصرف إىل اإلميان به، ونفي الشريك عنه، وترك اإلحلاد يف صفاته، ووصفه بصفات 
 والقيام بطاعته، واجتناب معصيته، واحلب   ،واجلالل كلها، وتنزيهه سبحانه وتعاىل من مجيع النقائص

ن كفر به، واالعرتاف بنعمته، ن عصاه، وجهاد م  ن أطاعه، ومعاداة م  فيه، والبغض فيه، ومواالة م  
املذكورة، واحلث عليها، وشكره عليها، واإلخالص يف مجيع األمور، والدعاء إىل مجيع األوصاف 

ها. قال اخلطايب رمحه اهلل: وحقيقة هذه اإلضافة ن أمكن منهم علمأو م   والتلطف يف مجيع الناس،
 راجعة إىل العبد يف نصحه نفسه، فاهلل تعاىل غين عن نصح الناصح. 

: وأما النصيحة رمحه اهلل قال النووي معنى النصيحة لكتاب اهلل تعالى. :المطلب الثاني
فاإلميان بأنه كالم اهلل تعاىل وتنزيله، ال يشبهه شيء من كالم اخللق، وال يقدر  ،كتابه سبحانه وتعاىلل

وتالوته حق تالوته، وحتسينها واخلشوع عندها، وإقامة حروفه  ،على مثله أحد من اخللق، مث تعظيمه
مبا فيه، والوقوف مع أحكامه، ض الطاعنني، والتصديق ر  ع  عن تأويل احملرفني، وت    يف التالوة، والذب  

م علومه وأمثاله، واالعتبار مبواعظه، والتفكر يف عجائبه، والعمل مبحكمه، والتسليم ملتشاهبه، وتفه  
والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه، والدعاء إليه، وإىل ما ذكرنا من 

 نصيحته.
: رمحه اهلل قال النووي .اهلل عليه وسلم صلى اهلل لرسولمعنى النصيحة  :المطلب الثالث

عته ة، واإلميان جبميع ما جاء به، وطافتصديقه على الرسال صلى اهلل عليه وسلموأما النصيحة للرسول 
وتوقريه، وإحياء  ن وااله، وإعظام حقه، ومواالة م  ن عاداهًا وميتاً، ومعاداة م  يف أمره وّنيه، ونصرته حيَّ 

ه يف معانيها، ارة علومها، والتفق  ا، واستشطريقته وسنته، وبث دعوته، ونشر شريعته، ونفي التهمة عنه
عند قراءهتا، واإلمساك عن والدعاء إليها، والتلطف يف تعلمها وتعليمها، وإعظامها وإجالهلا، والتأدب 
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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إليها، والتخلق بأخالقه، والتأدب بآدابه، وحمبة أهل الكالم فيها بغري علم، وإجالل أهلها النتساهبم 
 ن أصحابه، وحنو ذلك.ن ابتدع يف سنته، أو تعرض ألحد مم بيته وأصحابه، وجمانبة م  

المسؤولية الشرعية لدى والة األمور في توجيههم للنصيحة، ومدى  :المطلب الرابع
سلمني فمعاونتهم على احلق، وطاعتهم : وأما النصيحة ألئمة املرمحه اهلل قال النووي تحملهم لها.

ومل يبلغهم من حقوق  عنهفيه، وأمرهم به، وتنبيههم وتذكريهم برفق ولطف، وإعالمهم مبا غفلوا 
 املسلمني، وترك اخلروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. 

الصدقات قال اخلطايب رمحه اهلل: ومن النصيحة هلم الصالة خلفهم، واجلهاد معهم، وأداء 
بالثناء الكاذب  او غر  إليهم، وترك اخلروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن ال ي  

دعى هلم بالصالح، وهذا كله على أن املراد بأئمة املسلمني اخللفاء وغريهم، ممن يقوم عليهم، وأن ي  
 ر.بأمور املسلمني من أصحاب الواليات، وهذا هو املشهو 

أيضاً، مث قال: وقد يتأول ذلك على األئمة الذين هم علماء الدين، وأن  وحكاه اخلطايب
 من نصيحتهم قبول ما رووه، وتقليدهم يف األحكام، وإحسان الظن هبم.

: المسؤولية الشرعية لدى العامة في توجيههم للنصيحة، ومدى المطلب الخامس
ن عدا والة وهم م  _ : وأما نصيحة عامة املسلمني، رمحه اهلل تعاىل النووياإلمام قال  تحملهم لها.

األذى عنهم، فيعلمهم ما جيهلونه من  فإرشادهم ملصاحلهم يف آخرهتم ودنياهم، وكف   _ األمر
وسرت عوراهتم، وسد خالهتم، ودفع املضار عنهم، وجلب املنافع  دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل،

ملنكر برفق وإخالص، والشفقة عليهم، وتوقري كبريهم، ورمحة هلم، وأمرهم باملعروف، وّنيهم عن ا
صغريهم، وختوهلم باملوعظة احلسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن حيب هلم ما حيب لنفسه من اخلري، 

بالقول  ،عن أمواهلم وأعراضهم، وغري ذلك من أحواهلم ويكره هلم ما يكره لنفسه من املكروه، والذب  
 .(1)ق جبميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط مهمهم إىل الطاعاتوالفعل، وحثهم على التخل
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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 وفيها أهم النتائج املستفادة، والتوصيات املقرتحة. الخاتمة:
 أواًل: النتائج المستفادة:

رائد و  ،تربويمرشد و  ،ديين همن خالل البحث أمهية مبدأ النصيحة كموج   للباحثتبدَّى  .1
جهل كثري من األخطاء الشائعة يف اجملتمع املسلم، نتيجة   ملعاجلة ،أخالقيقائد و  ،اجتماعي

، وفهم خاطئ حلقيقة عد عن آداب الشريعةوب  ، عن تعاليم اإلسالموغفلة يف أحكام الدين، 
 .الشرع احلكيم

أحد املصادر التبعية للتشريع، سد الذرائع كوركيزة هامة يف مبدأ  ،أساسمتث ل النصيحة حجر  .2
من أهداف عظيمة، ومبا حتققه من غايات رشيدة، يف بناء اجملتمع على  مبا تدعو إليه

والوئام بني أفراد اجملتمع  نشر احملبة، الداعي إىل الفضائل األخالقية، والتعاون األخوي
 .املسلم

مر باملعروف والنهي عن املنكر، من أبواب األعظيم النصيحة باب إىل أن توصل الباحث  .3
رض الكفاية والنافلة، وذلك ما بني فرض العني وف ؛ة التكليفيةتتناوبه األحكام الشرعي

املوقع االجتماعي اعتبار إىل رتبة املنصوح، وكيفية النصح، ورتبة األمر أو النهي، و  بالنظر
 ، وصلته باملنصوح، ودرجة النصيحة.للناصح

التقيد بضوابط النصيحة وشروطها، والتمثل بوسائلها وأساليبها، ز الباحث على ضرورة ركَّ  .4
 . املنشودة وآثارها املرجوة، حتقيقاً لثمارهاوآداهبا الشرعية،  ة،وااللتزام بأداء أحكامها التكليفي

 ثانياً: التوصيات المقترحة:
 ،يةاملشتهرة يف بعض البالد اإلسالمو  (مكاتب املناصحة) رةظاهوتفعيل وتنشيط تشجيع  .1

ما من خالل اجملتمعات اإلسالمية، على سائر وتعميم هذه الظاهرة االجتماعية الناجحة 
لحد من جنوح الشباب حنو املغاالة والتطرف، نصيحة فيها من نتائج إجيابية، لال حققه مبدأ

يتوىل وعالج هذه الظواهر السلبية يف اجملتمعات حبكمة العقالء وحنكة اخلرباء. حبيث 
بكافة  زودوت   صون يف اإلرشاد الديين والنفسي واالجتماعي،صختها ماإلشراف علي

 التسهيالت املرغبة للتواصل االجتماعي مع سائر أطياف اجملتمع.
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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خاصة القنوات و ، استغالل وسائل اإلعالم بأطيافها املتنوعة؛ املسموعة واملقروءة واملرئية .2
دى خمتلف لها لالنصيحة، وتذليل تقب  ، يف تعزيز مفهوم والشبكة العنكبوتية ،الفضائية
ناجحة يف طرح النصيحة، يف اجملتمع، وبيان أمهيتها وفضلها، وعرض املبادرات ال الشرائح

 .  ، كنماذج حتتذىآلخرينوتقدميها إىل ا
الدعوة إىل عقد مؤمترات دينية، وإقامة ندوات دعوية، وتنفيذ حماضرات توعية، واستهداف  .3

لى وجه اخلصوص، وتناول املواضيع احلساسة اليت تالمس وجودهم العنصر الشبايب فيها ع
رهم بأحكام الشرع، ويوقفهم على التزام هدي الدين، الديين، وانتماءهم العقدي، مبا يبص  

وصية وإرشاداً، و نصحًا ووعظاً،  ؛ة النبويةكهم بأصوله الثابتة يف الكتاب الكرمي والسنَّ ومتس  
 نكر.وأمراً مبعروف، وّنياً عن م

 
وصلَّى اهلل وسلَّم وبارك على نبي نا حممد، وعلى آله وصحبه  هذا وباهلل التوفيق

 .أمجعني، وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 ثبت المصادر

وضبط  اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان، ترتيب األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي، تقدمي 
 . م5312-ه5102كمال يوسف احلوت، دار الكتب العلمية، بريوت، ط/أوىل: 

حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، أبو العلى حممد بن عبد الرمحن املباركفوري، حتقيق عبد الوهاب 
 .م5323-ه5933عبد اللطيف، دار الفكر، ط/ثانية: 

الدين حممد بن عبد اهلادي السندي، حتقيق نور حاشية مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن نور 
 .م7001-ه5171الدين طالب، إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة، ط/أوىل: 

سنن ابن ماجه، احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار الريان 
 ريوت.للرتاث، القاهرة، دار الكتاب العريب، ب

سنن الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، ضمن سلسلة الكتب الستة، حتقيق 
 .م5315-ه5105إبراهيم عطوة، طبع دار الدعوة، إستانبول _ تركيا: 
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 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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سنن الدارمي، احلافظ عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي، حتقيق فواز زمريل، وخالد السبع العلمي، دار 
 .م5312-ه5102القاهرة، دار الكتاب العريب، بريوت، ط/أوىل:  الريان للرتاث،

صحيح البخاري، اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت: 
 .م7001-ه5171

 .م5327-ه5937صحيح مسلم بشرح النووي، دار الفكر، بريوت، ط/ثانية: 
بن احلجاج القشريي النيسابوري، دار الكتب العلمية، صحيح مسلم، اإلمام أبو احلسني مسلم 

 .م7005-ه5175بريوت، ط/أوىل: 
الفرق بني النصيحة والتعيري، احلافظ ابن رجب احلنبلي، حتقيق جنم عبد الرمحن خلف، دار املأمون 

 .ه5105للرتاث، دمشق، ط/ثالثة: 
ؤوف املناوي، املكتبة التجارية فيض القدير، شرح اجلامع الصغري للسيوطي، حممد املدعو بعبد الر 

 .م5391-ه5955الكربى، مصر، ط/أوىل: 
بادي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط/ثانية: جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآالقاموس احمليط، 

 . م5312-ه5102
كتاب التعريفات، علي بن حممد بن علي اجلرجاين، حتقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، 

 .م5315-ه5105بريوت، ط/أوىل: 
ي، حتقيق حبيب الرمحن ز و  بن املبارك املر كتاب الزهد، ويليه كتاب الرقائق، شيخ اإلسالم عبد اهلل

 األعظمي، دار الكتب العلمية.
الكليات؛ معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي، حتقيق 

 .م5331-ه5153د املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط/ثانية: د/عدنان درويش، وحمم
لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري، دار صادر، بريوت، 

 .م7001ط/سادسة: 
 .م5352ثانية:ط/ي، دار الكتاب العريب، بريوت، علي بن أيب بكر اهليثم جممع الزوائد، احلافظ

 .م5317: الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، دار الكتاب العريب، بريوتخمتار 



155

1 
 

 الكتاب والسنةضوء أهمية النصيحة في 
 

 عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي الُعَلبي /الدكتور  ®*©
 

 ص البحثملخَّ 
نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني، نبي  

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:آله وصحبه وتابعيه، وم  
ذلك بقوله:  صلى اهلل عليه وسلمفإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين، حيث أعلن النيب 

)الدين النصيحة(. كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم. وتتجلى مكانة 
جملتمع، مما النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية، واليت تنعكس إجياباً على الفرد وا

ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع، مهم وركن تربوي، ورمبا أ   ،وأمر أخالقي ،يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي
فظهرت سلبيات يف األمة، ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة. لذا كان 

اليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة البحث فيها من األمهية مبكان، وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة، و 
الكتاب ضوء أهمية النصيحة في "جاء البحث بعنوان: واألخرى، ملا هلا من خصوصية واعتبار. وقد 

متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة، تفرعت إىل مطالب منتظمة، استوعبت  "والسنة
 يف املقدمة نبذة عن املوضوع، والباعثت رضستعروعه وأفكاره، مث خامتة. حيث احماور البحث وف

واصطالحاً، واأللفاظ  ،للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة على اختياره، والدافع إليه، مث مهَّدت
مث تاله املبحث واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة، واحلكم التكليفي هلا، ذات الصلة، 

مثارها. وتبعه املبحث آثارها و و  ،ضوابط النصيحة وشروطها، ووسائلها وأساليبها ت فيهحدداألول ف
والنصيحة،  ، واملنصوح،ناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصحآداب النصيحة؛ مبي  فيه  يتتقصَّ الثاين ف

ع فقد إسقاطًا للبحث على الواقمع أقوامهم يف النصيحة، و عليهم السالم ومتمثاًل منهج األنبياء 
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خمتصر سنن أيب داود للحافظ املنذري، ومعامل السنن أليب سليمان اخلطايب، حتقيق أمحد حممد شاكر، 
 .م5310-ه5100وحممد حامد الفقي، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت: 

، احلافظ أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري، وبذيله التلخيص للحافظ الذهيب، املستدرك على الصحيحني
 مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، حممد أمني دمج، بريوت.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ترقيم حممد عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، 
 .م5339-ه5159ط/أوىل: 

المة الراغب األصفهاين، حتقيق جنيب املاجدي، املكتبة العصرية، صيدا، مفردات ألفاظ القرآن، الع
 .م7003-ه5190بريوت: 

 .م7009املوسوعة الشعرية، الشعر ديوان العرب، اجملمع الثقايف، أبو ظيب: 
املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: 

 .م5331-ه5153ط/ثالثة: 
 .م7005املوطأ، اإلمام مالك بن أنس، شرح حممد فؤاد عبد الباقي، دار احلديث، القاهرة: 

نصيحة امللوك، أبو احلسن علي بن حممد املاوردي، حتقيق خضر حممد خضر، مكتبة الفالح، 
 .م5319-ه5109الكويت، ط/أوىل: 

حممد اجلزري، ابن األثري، حتقيق د/عبد احلميد النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين املبارك بن 
 .م7005-ه5175هنداوي، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ط/أوىل: 
  




