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 النصيحة
 فقهها، شروطها، ضوابطها

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهلل خامت 
 النبيني، وعلى آله وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين.

أما بعد: فإن من أعظم القربات بني املسلمني، ومن أمهها بعد 
التوحيد حماولة َرصِّ صفوف املسلمني، وتوحيد كلمتهم، وإشااعة  

أُللفة واحملبة بينهم، وهذا ال يكون إال بعد مراعاة ما أوجبه اهلل من ا
حقوق األخوة، واآلخرة ال تدوم إال باحلب املتبادل والتضحية من 
أجلها، والنصيحة والتناصح من أعظم مقوماات األخاوة ا اهلل،   

من الدين، وبايع بعض الصاحابة   وألمهية النصيحة جعلها النيب 
 سلم.على النصح لكل م

وملا للنصيحة من مكانة عظيمة يلتئم هبا اجملتمع املسلم، ويصبح 
فقه النصايحة ، ونفقاه شارو ها    جمتمعًا ربانيًا، كان علينا أن ن

طها وزماهنا وعواملها ومقوماهتا؛ حىت تتدارك بعض األخطاء وضواب
واهلفوات اليت يقع فيها بعض الناصحني من اآلمارين بااملعروف   

ة؛ حبيث تتحول النصيحة من تغيري وإصالح إىل وغريهم سهوًا وغفل
 تنفري، ومن صفاء إىل تعكري.

ومن هذا املنطلق أوجه هذه الرسالة إىل إخواننا الدعاة خاصة 
واملسلمني عامة، وإىل القائمني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر. 
ونسأل اهلل تعاىل أن يؤلف بني قلوبنا، ويصلح ذات بيننا، ويوحاد  

 إنه سبحانه قادر على ذلك. صفوفنا
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 تعريف النصحية:
"نصح" لغًة: نصح الشيء، إذا خلص من الشوائب، وقيل: إهنا 
مأخوذة من نصحُت العسل إذا صفيَته من الشمع؛ فُشبِّه ختلايص  
 القول من الغش بتخليص العسل من اخللط. والنُّصُح: نقيض الغش.

ا املعاملة واصطالحًا: النصح إخالص النية من شوائب الفساد 
خبالف الغش. والنصيحة كلمة يعرب هبا عن مجلة، هي إرادة اخلاري  
للمنصوح له. واخلالصة: أن خيلص الناصح نيته ا قوله، وفعله إذا 
أراد أن ينصح أخاه املسلم، فال يقصد بذلك أي غرض من أغراض 
الدنيا، أو االنتصار للنفس، أو االنتقاص للمنصاوح، وأن تكاون   

 سن أسلوب.النصحية بأح
 حكم النصيحة

اختلف العلماء ا ُحكم النصيحة، فقال بعضهم: فرض عني، 
وقال آخرون: فرض كفاية، مع اتفاقهم على وجوهبا، والذي يظهر 
واهلل أعلم؛ أن منها ما هو فرض عني، ومنها ما هو فرض كفاياة،  
ومنها الواجب، ومنها املستحب؛ حسب ظروف وإمكانات الفرد، 

ع بقاء وجوبه على املسلم جتاه أخياه املسالم، إذا   وقدر  اقته، م
 توافرت الشروط اآلتية:

أن يقدر على النصح، فال يكون هناك ماانع حساي أو     -1
 معنوي.
أن يعلم أن املنصوح يقبل نصحه، وال يكون هنااك رد    -2

 فعل من جراء النصيحة، وال يترتب عليه أيضًا وقوع مفسدة.
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 ه الضاّر.أن يأمن على نفسه وماله من املكرو  -3

 النصيحة كما وردت يف كتاب اهلل تعاىل
النصيحة ا القرآن وردت صفًة من صفات األنبياء والصاحلني، 
وهلا الفضل والداللة على اخلري. قال تعاىل خمربًا عن نبيه نوح علياه  

أي: أحترى ما فياه   ُأَبلُِّغُكْم ِرَساَلاِت َربِّي َوَأْنَصُح َلُكْمالسالم: 
ُأَبلُِّغُكـْم  ه تعاىل خمربًا عن نبيه هود عليه السالم: صالحكم. وقول

أي: ناصح لكم فيما أدعوكم  ِرَساَلاِت َربِّي َوَأَنا َلُكْم َناِصٌح َأِمنٌي
إليه. فهذه النصوص القرآنية تفيد أن النصيحة من أبلغ ما يوجههاا  

إىل قومهم، وأهنا تؤيت مثارهاا ا حالاة    -عليهم السالم-األنبياء 
ب واإلجياب بالنسبة للنصاح، وذلك لثبوت األجار عناد اهلل   السل

 تعاىل.
 النصيحة كما وردت يف السنة املطهرة

إن اهلل يرضي لكم ثالثًا: يرضى أن تعبـوو  و   »: قال 
تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا حببل اهلل مجيعًا و  تفرقـوا، وأن  

حـ   »: ]رواه مسلم[. وقال  «تناصحوا من وّ   اهلل أمركم
املسلم على املسلم ست: إذا لقيته فسلِّم عليه، وإذا دعاك فأجبه، 
وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمو اهلل فشمِّته، وإذا 

]رواه مسلم[ وعن جريار قاال:    «مرض فعو ، وإذا مات فاتَّبْعه
على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والنصاح   بايعت رسول اهلل »

أن النيب  -رضي اهلل عنه-م بن أوس الداريُّ لكل مسلم". وعن متي
  :الوين النصيحة، قلنا: ملن؟ قال: هلل ولكتابه ولرسـوله  »قال
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]رواه مسلم[. ومبا أن احلديث الاذي   «وأئمة املسلمني وعامتهم
رواه متيم الداريُّ من أمشل األحاديث ا هذا الباب، فسوف أشرحه 

علمااء أهال السانة     بإجياز، منع بيان مكانة هذا احلديث عناد 
 واجلماعة.

 مزنلة حويث "الوين النصيحة":
هذا احلديث جليل القدر وعظيم الشأن، مث هو قليل األلفاظ، 
كثري الفوائد واملعانني بل إن أحكام اإلسالم داخلٌة حتته؛ ألنه ينص 
على أن عماد الدين وقوامه النصيحة، فبوجودها يبقى الدين قائًماا  

يدخل النقص على املسلمني ا مجيع شؤون  ا املسلمني، وبعدمها
. وأمهية هذا احلديث تأيت من أمهية النصيحة الايت جعلاها   حياهتم

الناصح واملنصوص  قوام الدين وعماده، وقد حّدد  رسول اهلل 
بشكل واضح؛ فالناصح هو كل مسلم آمن باهلل رًبا، وباإلساالم  

الـوين  »قوله: ا  رسواًل، وكل هذا قد بينه  ديًنا، ومبحمد 
 فمن التزم بدين اإلسالم وجب أن يكون ناصًحا. «النصيحة

النصايحة هلل، ولكتاباه،   »بقوله:  أما املنصوح: فقد بينه 
 «.ولرسوله، وألئمة املسلمني، وعامتهم

ولرمبا يسأل املرء نفسه: كيف تكون النصيحة هلذه األصناف؟ 
 اجلواب وباهلل التوفيق:

هلل تعاىل معناها منصرف إىل اإلميان  النصيحة هلل: النصيحة -1
به، ونفي الشريك عنه، وترك اإلحلاد ا صفاته، ووصفه بصافات  

مان مجياع    -سبحانه وتعااىل -الكمال واجلالل كلها، وتزنيهه 
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النقائص، والقيام بطاعته، واجتناب معصيته، واحلب ا والابغض  
 فيه، ومواالة من أ اعة ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفار باه  
واالعتراف بنعمته وشكره عليها، واإلخالص ا مجياع األماور،   
والدعوة إىل مجيع األصناف املذكورة، واحلث عليها، والتلطف مع 
مجيع الناس ودعوهتم إليها، وخالصة القول: أن يكاون اإلنساان   
مطيًعا هلل بفعل أمره وترك هنيه، ووصفه بصفات الكمال والعظمة، 

 وتزنيهه من النقص.
يحة لكتاب اهلل: النصيحة لكتابه سابحانه وتعااىل:   النص -2

منه بدأ وإليه يعاود،   -حروفه ومعانيه-اإلميان بأنه كالم اهلل تعاىل 
مزنٌَّل غري خملوق، تكلم اهلل به حقًا، وألقاه إىل جربيل فازنل باه   

، مث االهتمام بتالوته واخلشوع على حممد  -عليه السالم-جربيل 
والذب عنه، ودحض تأويال احملارفني    عندها، وحفظه، وتفسريه،

وتعرض الطاعنني، والتصديق مبا فيه، واالعتقاد بأنه منهج للحيااة  
شامل كامل صاحل لكل زمان ومكان، وبذل ما ا الوسع إلقاماة  
حكمه، والعمل به، والوقوف عند أحكامه وتفهم علومه وأمثالاه،  

ئبهن والعمل واالعتبار مبواعظه، والتصديق بأخباره والتفكري ا عجا
مبحكمه والتسليم ملتشاهبه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه 

: ومنسوخه، ونشر علومه. واالهتمام بتعلمه وتعليمه عماًل بقوله 
 ]رواه البخاري[. «خريكم من تعلم القرآن وتعلمه»

 النصيحة لرسول اهلل  تصديقه النصيحة لرسول اهلل  -3
ميع ما جاء به، و اعته ا أماره  تصديقه على الرسالة واإلميان جب

وهنيه، ونصرته حًيا وميًتا، ومعاداة من عاده، ومواالة مان وااله،  
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وإعظام شريعته، ونفي التهمة عنها، ونشار علومهاا والتفقاه ا    
معانيها، والتلطف ا تعلمها وإعظامها، وإجالهلا، والتأدب عناد  

أهلاها   قراءهتا واإلمساك عن الكالم فهيا بغاري علام، وإجاالل   
النتساهبم إليها، والتخلق بأخالقه والتأدب بآدابه، وحمبة أهل بيتاه  
وأصحابه، وجمانبة من ابتدع ا سنته أو تعرض ألحد من أصحابه؛ 

هي حمبته حًبا يفوق حمبة الانفس واألهال    فالنصيحة للرسول 
  يؤمن أحـوكم حـ    »: والولد والنسا أمجعني عماًل بقوله 

]رواه  «أكون أحب إليه من ولـو  ووالـو  والنـامج أمجعـني    
 البخاري[.

النصيحة ألئمة املسلمني: وتكون بإعانتهم على ما ُحمِّلوا  -4
القيام به، ومعاونتهم على احلق و اعتهم فيه، وتنبيههم وتذكريهم 
برفق ولطف، وإعالمهم مبا غفلوا عنه ما مل يبلغهم مان حقاوق   

سلمني، وتألف قلوب الناس لطاعتهم، واالتصال هبم وإخباارهم  امل
، وتذكريهم باهلل تعاىل واليوم اآلخر، وأمارهم بااملعروف   بعيوهبم

وهنيهم عن املنكر، وحثهم على الزهد والورع والعادل، وجمانباة   
 الظلم.

ومن النصيحة هلم الصالة خلقهام، واجلهااد معهام، وأداء    
بالسيف عليهم إذا ظهار مناهم   الصدقات إليهم، وترك اخلروج 

ضعف أو سوء عشرة أو فجور أو ظلم؛ ما أقاموا الصاالة، وأن ال  
يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن ُيدعا هلم بالصالح، وهذا كلاه  
على أن املراد بأئمة املسلمني؛ من يقومون بأمور املسلمني وحيكمون 

العلمااء  شرع اهلل تعاىل، وقد يتأول ذلك على األئمة الذين هام  
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فتكون نصيحتهم بتوقريهم وأخذ العلم عنهم، واتباعهم ا األحكام 
 وإحسان الظن هبم.

النصيحة لعامة املسلمني: هي ا إرشادهم ملصااحلهم ا   -5
آخرهتم ودنياهم، وكف األذى عنهم؛ فيعلمهم ما جيهلوناه مان   
دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراهتم وسد خالهتام،  

املضار عنهم، وجلب املنافع هلم، وأمرهم باملعروف هنيهم عن ودفع 
املنكر برفق وإخالص، والشفقة عليهم، وتوقري كابريهم، ورةاة   
صغريهم، وترك غشهم وحسدهم، وأن حيب هلم ما حيب لنفسه من 
اخلري، ويكره هلم ما يكره لنفسه من املكروه، والذّب عن أماواهلم  

بالقول والفعل، وحاثهم علاى   وأعراضهم وغري ذلك من أحواهلم 
التخلق جبميع ما ذكرناه مان أناواع النصايحة وتنشاطهم إىل     

 الطاعات.
 الورومج املستفادة من حويث "الوين النصيحة":

األمر بالنصيحة، والتأكيد عليها، حىت جعلت كأهنا الدين  -1
 كله لالعتناء هبا.

إن النصيحة تسمى ديًنا إسالًما، واإلساالم قاائم علاى     -2
 التناصح.
إن على العامل أن يأيت باألمر املهم إمجاااًل، مث ياأيت باه     -3

تفصياًل ليتأهب السامع فيتطلع إىل بيان هذا اجململ؛ فيكون أوقع ا 
 النفس وأدعى للقبول.

إن النصيحة واجبة على كل مسلم ألخيه املسلم ا كال   -4
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 حال وزمان ومكان.

املعروف إن النصيحة ألئمة املسلمني السمع هلم والطاعة ب -5
وإعانتهم على احلق وإرشادهم فيما جهلوه أو غفلوا عنه، والوفااء  

 بعهدهم وامتثال أمرهم على احلق.
ومن الدروس املستفادة أن الدين يطلق على العمل لكون  -6

 مسى النصيحة ديًنا.
ومن الدروس املستفادة أيًضا أن الدين ليس عقيدة وعبادة -7

البعض، وإمنا عقيادة وعباادة   فقط، وال معاملة فقط، كما يقول 
 ومعامالت ونظام حياة.

 آداب النصيحة
* أن تكون النصيحة لوجه اهلل وحده: حبيث ال يرجو الناصح 
إال وجه اهلل تعاىل والدار اآلخرة، فال يكون غرضه من النصيحة أمرًا 
من أمور الدنيا أو الرياء، أو  لب السمعة. والنية ا اإلسالم أساس 

ص فيها من أهم عوامل القبول عند اهلل تعاىل وعند العمل، واإلخال
 املنصوح.

* أن ال يكون اهلدف انتقاًصا أو تشهريًا: والواجاب علاى   
الناصح إشعار املنصوح بأن املقصود إرادة اخلري له، وحمبته وأناه ال  
يرجو من وراء نصحه إال رضا اهلل تعاىل، وأن الذي دفعه لنصاحه  

  يؤمن »: ب اهلل، وعماًل بقوله خوفه عليه من الوقوع ا غض
 ]رواه مسلم[. «أحوكم ح  حيب ألخيه ما حيب لنفسه
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* أن تكون النصيحة سرًا: جيب على الناصح أال ينصح أخااه  
إال منفردا، وهبا يستطيع أن يتحدث معه بكل وضوح فال خيشى رد 
فعل ا ذلك؛ ألن النصح على املأل قد يوقظ ا نفاس املنصاوح   

طان، وتأخذه العزة باإلمث ويقابل النصح برد، وباذلك  مداخل الشي
يكون الناصح عونًا للشيطان على أخياه املنصاوح؛ ألن الانفس    
البشرية ال تقبل أن يطلع أحد على عيوهبا. ولقد كان أدب الرسول 

   ا إنكار املنكر أنه إذا بلغه عن مجاعة ما ينكر فعله مل ياذكر
 «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا»أمساءهم علّنا، وإمنا كان يقول: 

ففيهم من يعينه األمر أنه هو املراد هبذه النصيحة، وهذا من أرفاع  
 .أساليب النصح والتربية وأغالها، وهو من سنة نبينا حممد 

* أن تكون النصيحة باحلكمة واملوعظة احلسنة: فعلى الناصح 
ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك أن جيعل قول اهلل تعاىل: 

حكماة يساري عليهاا،     اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسـنُ 
واملطلوب من الناصح أن يدعو الناس باألسالوب احلسان اهلاني    
السهل، ويكون لطيًفا معهم رفيًقا هبم، والرفق ا النصح يأيت باخلري 

ما نزع من شيء إ  ما كان الرف  يف شيء إ  زانه، و»: قال 
 ]رواه مسلم[. «شأنه

* اختيار الوقت والظرف املناسب: من الضروري أن يفطان  
الناصح ملراعاة املقام املناسب للنصيحة حىت يوفق ا نصيحته، وعلى 
الناصح أن يراعي بعض األمور منها: أن ال يكون املنصوح مشغواًل 

منك، أو يطلاب  بأمر ما؛ ألنه ال يستوعب ما تقول له ورمبا ينفر 
منك البعد عنه، ويفضل أن يكون وحده؛ ألن اإلنسان حياب أن  

 يظهر أمام غريه بالكمال وأنت تنتقضه.
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 فضل الو لة على اخلري من مثار النصيحة

 . «من دلَّ على خري فله مثـل أجـر فاعلـه   »: * قال 
 ]رواه مسلم[.
 ]صحيح: الترمذي[. «الّوال على اخلري كفاعله»: * قال 

فواهلل ألن ُيهوى بك رجل واحو خري لك »: قال النيب * 
 ]رواه البخاري[ «من ُحْمر النعم

من دعا إىل هوى كان له من األجر مثل أجـور  »: *قال 
 ]رواه مسلم[. «من تبعه   ينقص ذلك من أجورهم شيًئا..

إن هذه األحاديث حتّث املسلمني على املسارعة ا عمل اخلري، 
ري فقد جيعل اهلل ا خريًا كثريًا، والداللة على اخلري ومهما قلَّ هذا اخل
هدفهما واحد، وهو إرشااد النااس إىل    ألهنماجزء من النصيحة؛ 

 ريق اخلري وحتذيرهم من البشر، وكل من يهتدي بيد الناصاح أو  
بسبب دعوته وإرشاده فله قسط كبري من احلسنات متاثل حسنات 

 صاحبه، وال ينقص من حساب صاحبه شيء.
عن  ريق احلق، بل وأخريًا: ليس منا من ال خيطئ وال ينحرف 

والطباع ما مييل بنا إىل الرشد والغاي واخلاري    ائزإن فينا من الغر
 والشر، وليس كل إنسان يعرف خطأه أو يهتدي إليه.

أن تعلم أنه جيب علياك أن   -أخي املسلم-ومن الضروري 
الئكاة وال أنبيااء   تقدر أيضًا  باع الناس وغرائزهم وأنه ليسوا م

 فاخلطأ موجود، والزلل حاصل، واألمر كما قال األول:
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 ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلُّها
وهلذا كان من حق األخ على أخيه أن يبصِّره بعيبه وينصح له 
ا أمره، وإذا تساهل الناس ا هذا احلق؛ فإن الصديق يفارض ا  

الصداقات إىل  صديقه ويهمل األخ أخاه، وتسوء العالقات، وتنقلب
 عداوات ويصبح اجملتمع فوضى ميوج البشر واإلمث.

وبالعكس إذا اتسمت األمة خبلق التناصح فيما بينها فال نارى  
حينئذ إال حقًا حمترمًا وثقة بني الناس، فال خيانة وال غش وال اهتام 
وال جتريح، ويسود األمن والطمأنينة ا سائر اجملتمع، كما كاان  

سلفنا الصاحل رضي اهلل عنهم أمجعني، وجعلنا على الرعيل األول من 
خطاهم سائرين وبنهجهم آخذين، وبأفعاهلم عاملني، وبادعواهتم  

 داعني، وهبديهم مهتدين، وهذا آخر ما تيسر إيراده. واهلل أعلم.
 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 


