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َّ
ملخص البحث
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني ،نبينا حممد ،وعلى
آله وصحبه وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
فإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين ،حيث أعلن النيب صلى اهلل عليه وسلم ذلك بقوله:
(الدين النصيحة) .كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم .وتتجلى مكانة
النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية ،واليت تنعكس إجياباً على الفرد واجملتمع ،مما
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أ ممهل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع،
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيحة .لذا كان
البحث فيها من األمهية مبكان ،وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة ،واليت ينبغي التنبيه إليها بني الفينة
واألخرى ،ملا هلا من خصوصية واعتبار .وقد جاء البحث بعنوان" :أهمية النصيحة في ضوء الكتاب

والسنة" متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة ،تفرعت إىل مطالب منتظمة ،استوعبت
حماور البحث وفروعه وأفكاره ،مث خامتة .حيث استعرضت يف املقدمة نبذة عن املوضوع ،والباعث
مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واصطالحاً ،واأللفاظ
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة ،مث تاله املبحث
األول فحددت فيه ضوابط النصيحة وشروطها ،ووسائلها وأساليبها ،وآثارها ومثارها .وتبعه املبحث
تقصيت فيه آداب النصيحة؛ مبيناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح ،واملنصوح ،والنصيحة،
الثاين ف َّ
ومتمثالً منهج األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم يف النصيحة ،وإسقاطاً للبحث على الواقع فقد
* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة والدراسات
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َّ مبينا املسؤولية الشرعية،حددت يف املبحث الثالث شرائح مستهدفة يف جماالت النصيحة
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مخطط البحث
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المقدمة :وتبحث يف أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،والباعث عليه ،واملنهج العلمي فيه.

التكليفي ،واألدلة
التمهيد :ويتناول معىن النصيحة لغة ،واصطالحاً ،واأللفاظ ذات الصلةَّ ،
احلكمالبحث
ملخوص
الشرعية عليها
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني ،نبينا
وبعد :وذلك يف
الدين،مثارها.
إىل ويومآثارها و
أساليبها
ووسائلها و
بإحسان
وشروطهان تبعهم
النصيحةوتابعيه ،وم
ابط وصحبه
المبحث األول :وحيدد ضوآله
املطالب الثالثة التالية:
فإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين ،حيث أعلن النيب صلى اهلل عليه وسلم
(الدينوشروطها.
المطلب األول :ضوابط النصيحة
النصيحة) .كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم .وت

المطلب الثاني :وسائل النصيحة و
أساليبها.خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية ،واليت تنعكس إجياباً على الفرد
النصيحة من
المطلب الثالث :آثار النصيحة
مثارها.أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أ ممهل هذا اجلانب اهلام
يشريو إىل
تطفوالتالية:
أنربعة
املطالب األ
يف من
وذلك
النصيحة؛
ويتقصى آداب
المبحث الثاني:
على الساحة لوال غياب مبدأ النصيح
خالل كان هلا
األمة ،ما
سلبيات
فظهرت
َّ
الناصح.مبكان ،وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة ،واليت ينبغي التنبيه إلي
من األمهية
البحثر فيها
اعاهتا يف
المطلب األول :األمور اليت جتب م

خصوصية واعتبار .وقد جاء البحث بعنوان" :أهمية النصيحة في ض
هلا من
األخرى،
املنصوح.
اعاهتاملا يف
المطلب الثاني :األمور اليت وجتب مر

النصيحة.مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة ،تفرعت إىل مطالب منتظم
متثلتيفخطته يف
والسنةم"راعاهتا
المطلب الثالث :األمور اليت جتب

خامتة .حيث استعرضت يف املقدمة نبذة عن املوضو
أفكاره ،مث
عليهمالبحث
المطلب الرابع :منهج األنبياءحماور
النصيحة.
روعهأقووامهم يف
السالموفمع
النصيحة لغة ،واصطالح
للموضوعهلا باستعر
مهدت
الدافعيف إليه ،مث
مقاصداختياره ،و
ويتقصى على
جماالت َّ
معىنبن أوس
حديثاضمتيم
النصيحة ،تناو
مستهدفة
المبحث الثالث:
َّ
األدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة ،مث
التكليفي
احلكم
الصلة ،و
هلا ،والتالية:
اخلمسة
املطالب
ضمن
ذاتحتليالً،
الداري رضى اهلل عنه وقد أفردهتا
حددت فيه ضوابط النصيحة وشروطها ،ووسائلها وأساليبها ،وآثارها ومثارها .و
األول فتعاىل.
المطلب األول :معىن النصيحة هلل
تعاىل.آداب النصيحة؛ مبيناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح ،واملنصوح
يت فيه
الثاين ف
لكتاب َّ
تقصاهلل
المطلب الثاني :معىن النصيحة
السالم مع أقوامهم يف النصيحة ،وإسقاطاً للبحث على
ومتمثالً
عليهموسلم.
األنبياءاهلل عليه
منهج صلى
لرسول اهلل
المطلب الثالث :معىن النصيحة
المطلب الرابع :املسؤولية الشرعية لدى والة األمور يف توجيههم للنصيحة ،ومدى حتملهم هلا.

اساتلهم هلا.
ومدى حتم
للنصيحة،
العامة يف
أستاذلدى
الشرعية
اإلسالمية بكلية الشريعة والدراسا
قسم الدر
توجيههماملشارك
وعلوم القرآن
التفسري
المطلب الخامس :املسؤولية * ®
املقرتحة.
التوصيات
الخاتمة :وفيها أهم النتائج املستفادة،
لة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
قطر يف دو
اإلسالميةوجبامعة
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المقدمة :أهمية الموضوع ،والباعث على اختياره ،والمنهج العلمي فيهَّ :
ملخص البحث
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني،
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني ،املبعوث رمحة
آله وصحبه وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
إىل يوم
النصيحةومهون تبع
وصحبه عنوتابعيه،
أعلن النيب صلى اهلل عليه
بإحسانحيث
همعن الدين،
احلديث
للعاملني ،نبينا حممد سيد اخللق أمجعني ،وعلى آلهفإن احلديث
الدين ،وبعد:
(الدين النصيحة) .كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسل
اليت تنعكس إجياباً على
التعليمية ،و
الدين ،وإذالرتبوية
آثارهاعناالجتماعية
هو خالل
النصيحة من
أصيل
هي وأصل
احلديث
أهمية الموضوع :إن احلديث عن النصيحة إمنا
م
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أمهل هذا اجلانب
من أصوله ،وركن أساس يف هديه ،وقد أعلن النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك؛ فعن متيم بن أوس
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا (1أن) تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ
احلاضرة يف
كما جاء
النصيحة)
(الدين
وسلم
الغائبة ،واليت ينبغي التن
من امل.واضيع
مبكان ،وهي
قال:األمهية
فيها من
الداري رضى اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليهالبحث
( )2

مسلم .
النصح
خصوصية واعتبار .وقد جاء البحث بعنوان" :أهمية النصيحة
لكل هلا من
األخرى ،ملا
على و

مبايعته صلى اهلل عليه وسلم لبعض أصحابه
بني تفرعت إىل مطالب
يشرئيسة،
مباحث
هدفمقدمة ومتهيد
متثلتمنخطته يف
والسنة
وثالثةالتحر
الشيطان يف
اقي" هلا
والنصيحة أساس بناء األمة ،والسياج الو
يعبدهيف املقدمة نبذة عن
أنرضت
حيثساستع
أفكاره ،مث
عليهالبحث
املؤمنني .فعن جابر رضى اهلل عنه أن النيب صلى اهللحماور
خامتة.قد أي
الشيطان
روعه :و(إن
وسلموفقال
مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واص
على) اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
املصلون يف جزيرة العرب ،ولكن يف التحريش بينهم)(. 3
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والس
وشروطها،املوصل
هو اهلدف
عبادته،
بعد فأن
إىلأساليبها ،وآثارها ومثا
ووسائلها و
النصيحة
سفيهمنضوابط
حددأيت
هذا التحريش الذي رضي به الشيطان ،األول
العظيم يف
آدابالشأن
للنصيحة
اخلصام والتنازع ،والتفرق بني أبناء امللَّة الواحدة ،هلذا
األمة؛اعاهتا يف الناصح ،وامل
حياة جتب مر
األمور اليت
تقصيت فيه
الثاين فكانَّ
النصيحة؛ مبيناً
النصيحة ،وإسقاطاً للبحث
السالمبويةمع وأقوامهم يف
آثارها األنبياء
خاللالً منهج
مجاعات وفرادى .وتتجلى مكانة النصيحة من ومتمث
التعليمية ،واليت
عليهم والرت
االجتماعية
( )1صحيح مسلم :كتاب

.55قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة و
املشارك
وعلوم القرآن
الدينأستاذ
اإلميان ،باب بيان أن * ®
احلديث:
التفسري رقم
النصيحة،
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom

( )2يف إشارة إىل حديث جرير بن عبد اهلل رضى اهلل عنه قال( :بايعت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم على شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممداً رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،والسمع
والطاعة ،والنصح لكل مسلم) .صحيح البخاري :كتاب البيوع ،باب هل يبيع حاضر ٍ
لباد بغري أجر؟
وهل يعينه أو ينصحه؟ ،رقم احلديث ،7552 :واللفظ له ،وصحيح مسلم :كتاب اإلميان ،باب بيان
أن الدين النصيحة ،رقم احلديث.55 :
3
( ) صحيح مسلم :كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،باب حتريش الشيطان ،وبعثه سراياه 1
لفتنة الناس،
وأن مع كل إنسان قريناً ،رقم احلديث.7157 :
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اجملتمع ،مما يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي،
تنعكس إجياباً على الفرد و ©*®
العلَبي
الدكتور  /عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ
ورمبا أ ممه ل هذا اجلانب اهلام يف اجملتمع ،فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة،
ومبدأ النصيحة حاضر قائم فاعل م
نشط يف تأثريه بني أفراد اجملتمع.
َّ
ملخص البحث
اهلامة،علىاحلاضرة
اخلطرية
أفضلاملواضيع
وهيو من
األمهيةربمبكان،
لذا كان البحث يف النصيحة من
الناصح األمني ،نبينا
التسليم
الصالة وأمت
العاملني،
احلمد هلل
اعتبار.الدين ،وبعد:
خصوصيةإىلو يوم
من بإحسان
األخرى،ومملان هلاتبعهم
الفينة ووتابعيه،
الغائبة ،واليت ينبغي التنبيه إليهاآلهبنيوصحبه

النيبعليه،
حتسد
الموضوع:عنتعيش
اجتماعياً
األمة هواليوم واقعاً
الدين،متقهقراً
صلى اهلل عليه وسلم
حيث الأعلن
احلديث عن
النصيحة
الباعث على اختيارفإن احلديث
لبعضالشهوات
مبايعته حب
فيه مظاهر
اجلاذبة،
الروحانيات
على لكل مسلم .وت
املختلفة،النصح
أصحابه على
ت يف
كماوعلجاء
النصيحة).
طغت فيه األنانية املادية ،على(الدين
اليت ،بعد
استكبار
بأنانية و
ونزواته،
نفسه ،وشهواته
تحقيق
القيم الفاضلة ،وغدا املسلم حييا ل
أن إجياباً على الفرد
تنعكس
التعليمية ،و
الرتبوية و
االجتماعية و
ملذات آثارها
من خالل
النصيحة
أمسى يف
ساعياً
حياتهو،أمرناشداً
فكان هذا اجلانب اهلام
وجوده،مبا أ ممهل
مثلى تريفبوي ،ور
غاية ،وركن
أخالقي
شرعي،
هلدفواجب
أمهيتها ك
بقضيته ،إىل
كان يعيش ألمته ،مهتماً يشري
الساحةحنولوالالقيم
النظرة فيه
احنسار
سلبياتقد يفتبدل
فظهرت واحلال
للنصيحة يف واقعه قيمة وتقدير ،أما
غياب مبدأ النصيح
ختلفتعلى
هلااً ،أنوا تطفو
ضعفاًما وكان
األمة،
واملبادئ واالعتبارات ،فغدت النصيحة شبه م م
النصح
احلاضرةلكلمة
مضىاضيعيستمعون
وهيفيما
مبكان،الناس
األمهية وكان
نسيَّة.
اليت ينبغي التنبيه إلي
الغائبة ،و
من املو
البحث فيها من
حاضر" األيام
وتطبيقاً ،إال
اهتماماً و
مناالعتبار؛
األخرى،والتملاقديهلار و
والوعظ واإلرشاد ،ويقيمون هلاو الوزن
أهمية النصيحة في ض
البحثأنبعنوان:
اعتبار.تأثراًوقد جاء
خصوصية و
ئيسة،اد غري
صيحةريف و
متهيدَّرة ،و
مقدمةغرويبة م
النصيحة فيه
مباديته القاسية ،ومظاهره اجلافة املم
تفرعتذيإىل مطالب منتظم
كأّنامباحث
وثالثة
بدتخطته يف
والسنةلَّ"ة،متثلت
التذكريتهبذايف الو
املسؤولية
العلمو والذكر
حماورمما حيمل
زرع ،ال ترى فيه عوجاً وال أمتاً.
اجب نبذة عن املوضو
املقدمة
التنبيها وستعرض
خامتة.يفحيث
أفكاره ،مث
أهلروعه
البحث وف
الديين ،عمالً بقوله تعاىل :فذكر إم
معىن.]77
[الغاشية:اض-75
دتم ممبصي مط ٍر
مهعلي مه
الدافع )75ل
اختياره،مذوكٌر (
علىَّمنا أنت
النصيحة لغة ،واصطالح
للموضوع باستعر
إليه،سمثت َّ

املتعارف منعليها
األدلةبالقواعد
البحث
احلكمزام يف
يت االلت
توخ
المنهج العلمي فيه:ذاتلقد َّ
الكتاب والسنة ،مث
العامةالنصيحة
الشرعية على
إعدادهلا ،و
التكليفي
الصلة ،و
وتوثيقو النقل
البحث،
النصيحة مراجع
املصادرابطاملوثوقة يف
أساليبها،منوآثارها ومثارها .و
ووسائلها
وشروطها،
اعتماد فيه ضو
حيثحددت
يف أصول املنهج العلمي؛ مناألول ف
احلكم على
الشنراًيفة ،و
آداباألحاديث
يتمية،فيهوختريج
تقصالكر
الصحيحالناصح ،واملنصوح
غرياعاهتا يف
جتب مر
األمور اليت
النصيحة؛ مبي
مظانه املعتمدة أصوالً ،وتوثيقالثاين ف
اآليات َّ
الدقة يف
وحياد ،مع
األنبياءاحملاور
منهجوتناول
املطالب،
منها ،وتوثيق األشعار ،وتسلسل
عليهمحتليالً
إسقاطاً للبحث على
النصيحة ،و
مبوضوعية يف
وتفنيداًمع أقوامهم
السالم
ومتمثالً
العرض ،والرتكيز يف التعبري ،بعيداً عن اإلطناب اململ ،أو اإلجياز املخل .واهلل من وراء القصد.
التمهيد :ويتناول معىن النصيحة :لغة ،واصطالحاً ،واأللفاظ ذات الصلة ،وحكمها
* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة والدراسا
التكليفي ،واألدلة الشرعية عليها.
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
النصيحة لغة :يراد بالنصح أحد معنيني؛ اإلخالص ،أو اإلحكام .يقال :نصح الشيء :أي
خلص ،والناصح :اخلالص من العسل ،والنصح :حتري فعل أو قول فيه صالح صاحبه ،وهو نقيض
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الود :أي :أخلصت وصدقت .ومنه :اإلصالح والنماء و َّ
البحث
ملخ
يقال:
االرتصواء،
الغش ،ويقال :نصحت له َّ
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني،
نصح الغيث البالد نصحاً إذا اتصل نبتها ،فلم يكن فيه فضاء وال خلل ،وأنصح اإلبل :أي أرواها،
وصحبه)1وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
آله
(
.
اخليط
ونصحت اجللد خطته ،والناصح :اخليَّاط ،والنصاح:فإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين ،حيث أعلن النيب صلى اهلل عليه

أصحابه عن
لبعض العمل
إخالص
للمنصوح ،و
أي من
النصيحة اصطالحاً :النصح :إخالص الر
على النصح لكل مسل
مبايعته
الغشكما جاء يف
النصيحة).
(الدين
)
2
(
الرتبوية والتعليمية ،واليت تنعكس إجياباً على
االجتماعية
الصالح،منوخالل
شوائب الفساد ،والنصيحة :هي الدعاء إىل ما فيه النصيحة
الفسادو .
آثارها فيه
النهي عما
م
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أمهل هذا اجلانب
والنصيحة كلمة جامعة ،يعرب هبا عن مجلة معناها :إرادة اخلري واحلظ للمنصوح له .وهي من
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ
يعرب عن هذا املعىن بكلمة واحدة حتصرها وجتمع
وجيز األمساء ،وخمتصر الكالم ،وليس ميكن أن َّ
البحث فيها من األمهية مبكان ،وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة ،واليت ينبغي التن

جاء سئل
اعتبار.عنهوقدقال:
رضى واهلل
عمران" :أهمية النصيحة
البحث بعنو
بشريخصوصية
النعمان ملابنهلا من
عن واألخرى،

معناها غريها .وكل شيء خلص فهو نصح.
اهلل تفرعت إىل مطالب
عبدئيسة،
مباحث ر
خطته ،يففالمقدمة
والسنة"
وثالثة وقال
متهيد) .
يعودو فيه
متثلتيتوب
العبد مث
رضى اهلل عنه عن التوبة النصوح ،فقال( :أن يذنب
تنوايف املقدمة نبذة عن
روعه و
البحث
بن مسعود رضى اهلل عنه :التوبة النصوح تكفر كلحماور
حيث االَّ مذستعينرضآم
خامتة .أي ها
أفكاره،مثمثقرأ :يا
القرآن،
وهووفيف
سيئة،
مهدت للموضوع()4باستعراض معىن النصيحة لغة ،واص
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
م م
وحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتمكم ...اآلية[.التحرمي . ]1 :ونصوح
توبوا إىل اللَّه ت وبةً نص ً
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والس
( )5
وشروطها،نفسه هبا
النصيحةيف نصح
نسان بال
فكأن ا
ووسائلها و.أساليبها ،وآثارها ومثا
فيهإلضوابط
األنثى،حددت
على وزن ف عول؛ من أبنية املبالغة ،يقع على الذكر واألول ف
( )3

األلفاظ ذات الصلة:

( )1لسان العرب ،ابن منظور،751/51 :
القرآن ،األصفهاين :ص.551 :

تقصيت فيه آداب النصيحة؛ مبيناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح ،وامل
الثاين ف َّ
ومتمثالً منهج األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم يف النصيحة ،وإسقاطاً للبحث

*
اإلسالمية بكلية الشريعة و
،557قسم الدر
ص :املشارك
ازي :القرآن
التفسريالروعلوم
وخمتار ® أستاذ
اسات ألفاظ
ومفردات
الصحاح،
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom

( )2التعريفات ،اجلرجاين :ص.903 :
( )3صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .املستدرك :احلاكم ،كتاب التفسري ،ص.135 :
( )4صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .املستدرك :احلاكم ،كتاب التفسري ،ص.135 :
( )5شرح النووي على صحيح مسلم ،92/7 :والنهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري،57/5 1:
والكليات ،الكفوي :ص ،112 :و ،301ومعامل السنن ،اخلطايب.712/2 :
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العمرلَقبيله القلب .والعمظة
التذكريَّاقباخلري
بالتخويف ،و
أوالً :الوعظ :هو ©*®الزجر
الحموي
عبد الرز
املقرتن عدنان بن
الدكتور /
فيما يُ
وجل :فأع مرض عن هم
واملوعظة االسم ،قال تعاىل :يعمظكم لعلَّكم تذ َّكرون [النحل .]30 :وقال َّ
عز َّ
و معظهم [النساء .]59 :وقال سبحانه :وجاءك ميف ه مذهم احلق ومو معظةٌ َّ
البحثمؤممنمني [هود:
صكرى لمل
ملخ ومذ
الناصح األمني ،نبينا
التسليم على
الصالة وأمت
 .)1(]570واشتهرت نصيحة لقمان احلمد
استفتحت
لقمان ،فقد
أفضلمبوعظة
العاملني ،والكرمي
احلكيم هللالبنهربيف القرآن
يم [لقمان:
الدين ،ع مظ
يومك لظل ٌم
بإحسانإم َّنإىلالشر
تبعهممرك بماللَّ مه
يننال تش
وصحبه يعمظه يا
آلهبنم مه وهو
بقوله تعاىل :وإمذ قال لقمان مال
وتابعيه ،بومَّ
وبعدٌ:
صلى اهلل عليه وسلم
احلديث
النصيحة هو
النيب قالوا
أعلنتعاىل:
حيثقوله
الدين،هلم يف
عن هود
أخيهم
نصيحة
عن عاد على
احلديثقوم
تضمنه رد
 .]59ومن معاين الوعظ ما فإن َّ
(الدينالو م
595يف] .مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم .وت
كمااء :جاء
النصيحة).
[الشعر
اع مظني
سواءٌ علي نا أوعظت أم مل تكن ممن
كالم إجياباً على الفرد
تنعكس
الرتبويةر و
االجتماعية و
النصيحةو من
اليت يف
التعليمية،ووليس
اك البغية،
الظفر ،وإد
آثارهايف اخلري ،و
خاللالبقاء
النجاة ،و
ثانياً :الفالح :وهو الفوز
باحلديد هذا اجلانب اهلام
احلديدورمبا أ ممهل
قيل:ربوي،
ومنهوركن ت
أخالقي،
شرعي ،و
يشري
الشقأمروالفتح،
اجبأيضاً:
أمهيتهاوالكفوالح
إىل منه،
اآلخرة
العرب كلمة أمجع خلري الدنيا و
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيح
يفلح.
اليت ينبغي التنبيه إلي
مبكان،مبا وهي
فيها من
البحث
الغائبة ،ويفوز
احلاضرةالثاين :ما
اضيعالدنيا ،و
تطيبمنبهاملواحلياة
األمهية الظفر
فاألول :هو
أخروي،
وهو ضربان :دنيوي و

(2
بعن)و.ان" :أهمية النصيحة في ض
البحث
األخرى ،ملا
جهل
جاء بال
وقدوعلم
اعتبار.ذل،
وعز بال
من بال فقر،
فناء،هلاوغىن
به املرء يف الدار اآلخرة ،وهو وبقاء بال
خصوصية وٌّ
ثالثاًِ :
تفرعت لهإىل مطالب منتظم
مباحث رئيسة،
مقدمة ،ومتهيد
خطته يف
النصح،متثلت
ش :نقيضوالسنة"
ينصحه ،وزيَّن
وثالثة غشاً مل
يقال :غشه
من الغش
وهو اسم
الغ ُّ
(
املقدمةج نبذة عن املوضو
ستعرض
حيث ا
أفكاره ،مث
روعه و
البحث
غري املصلحة ،أو مل مي محضه حماور
ت.)3يف وال خير
احلقد
الغل و
خامتة.أو هو
أضمره،
خالف ما
أظهروف له
النصح ،أو

للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واصطالح
مه
الدافع إليه،
اختياره،
املعىن االصطالحي عن املعىن على
دتالتضاد.
الغش
الصلةو بني
اللغوي .و
النصيحةمث و َّ
الكتاب والسنة ،مث
النصيحة من
اخلدع،هلا ،و
التكليفي
ذات يفالصلة،
املكروه،
على أراد به
الشرعيةدعاً:
األدلةخدعه مخ
يقال:
احلكم من
اللغة:و اسم
رابعاً :الخديعة :وهي
أيضاً:وآثارها ومثارها .و
أساليبها،
ووسائلهاو و
وشروطها،
فاخندع .وضوابط
حددت فيه
األول ف
اخلادع
تنقضي خبدعة،
النصيحة أي
احلرب خدعة،
اختدعه
وختله من حيث ال يعلم ،مثل:
( )4
بصدده يفبأمرالناصح ،واملنصوح
األمورالغرياليتعماجتبهو مراعاهتا
اخلداعالنصيحة؛
آداب
اصطالحاًمبي:ناًإنزال
فيه .و
تقصكث
الكثري اخلداع .واخلدعة من خيدعه
الثاين فالناسَّ
يترياً
ومتمثالً منهج األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم يف النصيحة ،وإسقاطاً للبحث على
( )1مفردات ألفاظ القرآن ،األصفهاين :ص ،550 :والتعريفات ،اجلرجاين :ص.975 :
2

.532
املشاركص:
القرآنالكفوي:
لكليات،
أستاذ،92/7
( ) شرح النووي على صحيح* ®مسلم:
اسات اإلسالمية بكلية الشريعة والدراسا
قسم الدر
التفسري واوعلوم
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
( )3لسان العرب ،ابن منظور ،57/55 :والقاموس احمليط ،الفريوزآبادي :ص.221 :
( )4لسان العرب ،ابن منظور ،71/5 :والقاموس احمليط ،الفريوزآبادي :ص.353 :
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ملخص البحث
النصيحة
يبديه على خالف ما خيفيه( .)1وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي .والصلة َّبني
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني،
واخلديعة التضاد أيضاً.

آله وصحبه وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
الدين ،يفحيثالعلم،
جهله عنوقصوره
وتنقصه،
فإن عليه،
رد
خامساً :التعيير :وهو إظهار عيب من َّ
أعلن النيب صلى اهلل عليه
وتبينياحلديث
النصيحة هو
احلديث عن
على النصح لكل مسل
النصيحة).يفكما
أصحابهداخل
لبعضوهذا
مبايعتهمماته،
جاء يفأو بعد
حياته،
(الدينواء كان
رد عليه ،أو يف غيبته ،وس
وهو حمرم سواء يف وجه من َّ
اليت تنعكس إجياباً على
النصيحة
االجتماعية وويل لم
التعليمية،لموزةٍ
الرتبويةكول مهزةٍ
خالل يفآثارهاقوله تعاىل:
عليه منبالويل،
وتوعد
ذمه اهلل تعاىل يف كتابه من اهلمز واللمزَّ ،
فيما َّ
ٌ
م
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أمهل هذا اجلانب
[اهلمزة ،]5 :وداخل أيضاً يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ
أسلم
اضيع من
معشر
وهي (يا
مبكان،قال:
األمهيةرفيع،
بصوت
الغائبة ،واليت ينبغي التن
احلاضرة
من املو
فنادىفيها من
قال :صعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املنرب،البحث

بلسانه ،ومل ي ف م
ض اإلميان إىل قلبه؛ ال تؤذوا
وثالثة مباحث رئيسة ،تفرعت إىل مطالب
جوف ومتهيد
خطتهيفيف مقدمة
والسنة"
رحله)(.)2
متثلت ولو
يفضحه
عورة أخيه املسلم ،ت تبَّع اهلل عورته ،ومن يتَّبَّع اهلل عورته
حماور البحث وفروعه وأفكاره ،مث خامتة .حيث استعرضت يف املقدمة نبذة عن
سادساً :التوبيخ :مصدر وبَّخ ،يقالَّ :
وخبته توبيخاً :ملته ،وعذلته ،وأنَّبتهَّ ،
وهددته ،وعنَّفته،
مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واص
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
عريته(.)3
وقال الفارايبَّ :
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والس
النصيحة و
الفرق ضوبني
العذل.
والتوبيخ يف االصطالح :التعيري واللوم و
اإلسروارأساليبها ،وآثارها ومثا
التوبيخ:ووسائلها
وشروطها،
ابط النصيحة
حدد وت فيه
األول ف
ممااعاهتا يف الناصح ،وامل
جتب مر
يكون األمور
واإلعالن ،مبعىن أن النصيحة من شأّنا اإلسرار هبا،الثاين ف
وهي َّ
النصيحة؛ مبيناً
اليت وهو
عالنية،
آدابوالتوبيخ
تقصمايتيؤمرفيه به،
ومتمثالً منهج األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم يف النصيحة ،وإسقاطاً للبحث
ينهى عنه(.)4

البحث يتَّب
اهتم،جاءفإنه من
خصوصيةَّبعووا عو
وهم ،وال ت ت
املسلمني ،وال
بعنَّوعان" :أهمية النصيحة
اعتبار.ر وقد
األخرى ،ملاتعريهلا من
و

* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة و
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom

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

( )2ومتامه :قال :ونظر ابن عمر يوماً إىل البيت أو الكعبة فقال :ما أعظمك ،وأعظم حرمتك،
واملؤمن أعظم حرمة عند اهلل منك .قال الرتمذي :حديث حسن غريب .سنن الرتمذي :كتاب الرب
والصلة ،باب ما جاء يف تعظيم املؤمن ،رقم احلديث.7505 :
( )3لسان العرب ،ابن منظور ،515/55 :والقاموس احمليط ،الفريوزآبادي :ص.557 :

1

( ) 4الفرق بني النصيحة والتعيري ،ابن رجب ،بتصرف ،واملوسوعة الفقهية الكويتية.971/10 :
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عري أخاه
وعن معاذ بن جبل©*®رضى اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وس
بيلم( :من َّ
العلَ
الدكتور  /عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ
بذنب مل ميت ح ى يعمله) .قال أمحد :ممن ذنب قد تاب منه( .)1وعن واثلة بن األسقع رضى اهلل عنه
ويبتليك)(.)2
قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :ال تظهر الشماتة ألخيكَّ ،
اهلل البحث
فريمحهص
ملخ

علىنسبياً،
أفضل النصي
صلةو مبعىن
رب ذات
ألفاظ هللأخرى
الصالةحةوأمتتقارباً
وتضاداً
الناصح األمني ،نبينا
التسليم
العاملني،
سابعاً :ألفاظ أخرى :هناك احلمد
وبعد :والتلميح،
التوضيح،
يوم و
التبيني،
تبعهموالتنبيه،
التحذير،
اإلرشاد،
التوجيه ،و
الدين،
بإحسانوإىل
وتابعيه،و ومن
وصحبه
فمن األلفاظ املتقاربة :آله
وإشاعة
الزجر ،و
التشهري ،و
الفضيهوحة ،و
فمنها:
والتصريح ،واهلدي .أما األلفاظ
صلى اهلل عليه وسلم
الشماتة،النيب
حيث أعلن
الدين،
احلديث عن
النصيحة
املتضادة عن
فإن احلديث
أصحابهكثري.
هبتان ،وغريها
جاء أويفمنيمة،
كماغيبة،
غمز ،أو
(الدينبلمز ،أو
الفاحشة ،وهتك السرت ،والطعن؛
على النصح لكل مسلم .وت
مبايعتهأو لبعض
النصيحة).
مفصلني
التكليفيو مذاهب
آثارها يف
خاللالعلماء
للنصيحة:منذهب
بني إجياباً على الفرد
تنعكس
التعليمية ،،واليت
حكمها والرتبوية
االجتماعية
الحكم التكليفي النصيحة
عمم
للخلق،؛ وروقد
اجب هلل ،و
النصيحة
قني بني
فرض العني والكفاية والنافلة ،و
كن ترَّ
الظاهمبار أية ممهليف هذا اجلانب اهلام
بوي ،ور
النصيحةأخالقي
شرعي ،وأمر
أمهيتها كو
يشريمفرإىل

فرض).
لكل مسلم
األمة،قالما ابن
كليفمسلم.
عني على
فرضية حكمها فقالوا :هي فرض
غياب مبدأ النصيح
الساحة لوال
(النصيحةعلى
حزم:أن تطفو
كان هلا
سلبيات
فظهرت
يقع وعلى
احلاضرةالدين
اضيعاً ،وإن
وإسالم
وهي مدين
تسمى
النصيحة
من (إن
فيهاقال:
كفاية ،ف
مبكانَّ ،
اليت ينبغي التنبيه إلي
الغائبة،
مناً املو
األمهية
وذهب ابن بطال إىل أّنا فرضالبحث
ان" :آخرون
وفرق
خصوصيةقامو به،
جيزئ فيه من
العمل كما يقع على القول .ووالنصيحة
الباقني).بعنوَّ
أهمية النصيحة في ض
عن البحث
ويسقطجاء
اعتبار .وقد
فرضهلا من
األخرى ،ملا
اآلخر
فرضر ،و
أحدمها
(وهي على
متثلتاهلل:
والسنة" رمحه
فيها؛ فقال حممد بن نصر املروزي
نافلة،إىل مطالب منتظم
تفرعت
ئيسة،
مباحث
وجهني:وثالثة
مقدمة ومتهيد
خطته يف
حر
خامتة.أداء ما
حمبةمثاهلل يف
روعه وباتباع
الناصح
حماورالعناية من
فالنصيحة املفرتضة هلل هي شدة
وجمانبةيف ما َّ
املقدمةم .نبذة عن املوضو
افرتض،رضت
حيث استع
أفكاره،
البحث وف
معىن أحدمها
باستعرهلااضأمران:
للموضوعيعرض
دتوذلك أن
نفسك،
على حمبة
فهي إيثار
النصيحة لغة ،واصطالح
مه
حمبتهالدافع
اختياره ،و
وأما النصيحة اليت هي نافلة على
إليه ،مث َّ
الفرض
النصيحة هلل
فهذه
لنفسه،
احلكمما كان
ويؤخر
كان لربه،
الكتاب والسنة ،مث
النصيحة من
تفسريعلى
األدلةمجلةالشرعية
هلا ،و
التكليفي
الصلة ،و
لنفسه ،واآلخر لربه ،فيبدأ مبا ذات
ووسائلها واخلطايب
للخلق فقد قال
النصيحة
تعاىل ،أما
رمحهوآثارها ومثارها .و
أساليبها،
وشروطها،
النصيحة
النصيحةفيههللضوابط
حكمحددت
منه ،وكذلك النافلة) .وهذا يفاألول ف

تقصيت فيه آداب النصيحة؛ مبيناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح ،واملنصوح
الثاين ف َّ
ومتمثالً منهج األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم يف النصيحة ،وإسقاطاً للبحث على

( ) 1قال أمحد :الظاهر أنه أمحد بن منيع وهو شيخ الرتمذي ،وقيل :أمحد بن حنبل .قال أبو عيسى:
هذا حديث حسن غريب* .
.7505
احلديث:
املشارك705
القيامة/2 :
األحوذي:
بكلية الشريعة والدراسا
اإلسالمية
رقمراسات
قسم ،الد
صفةالقرآن
كتابوعلوم
التفسري
حتفة® أستاذ
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
حديث حسن
( )2سنن الرتمذي :كتاب صفة القيامة ،رقم احلديث .7505 :قال أبو عيسى :هذا
غريب.
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َّ
ملخص البحث
اهلل( :والنصيحة الزمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ،ويطاع أمره ،وأ ممن على
رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني،
احلمد هلل
( )1
.
أعلم)
سعة ،و
اهلل وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
وصحبه
نفسه املكروه ،فإذا خشي على نفسه أذى فهو يف آله
النصيحةأمرهوين اثنني
اخللق إىل
بالنسبة إىل
احلديث:عن الدين ،حيث أعلن النيب صلى اهلل عليه
احلديث عن
وميكن تفريع احلكم التكليفي للنصيحة فإن

على النصح لكل مسل
لبعض
جاء يف
النصيحة).
أصحابهاألمر
يف مبدأ
مبايعتهالعام
األصل
كماوهو
كفاية،
(الدين فرض
األمر األول :وهو احلكم التكليفي للنصيحة
النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية ،واليت تنعكس إجياباً على
باملعروف ،والنهي عن املنكر .قال النووي رمحه اهلل :مث إن األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر فرض
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أ ممهل هذا اجلانب
كفاية؛ إذا قام به بعض الناس سقط احلرج عن الباقني ،وإذا تركه اجلميع مأمث من َّ
متكن منه بال عذر
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ
وال خوف(.)2
البحث فيها من األمهية مبكان ،وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة ،واليت ينبغي التن

األمر الثاني :وهو احلكم التكليفي

وقد جاء البحث بعنوان" :أهمية النصيحة
خصوصيةيفواعتبار.
فرضملا هلا
األخرى،
ل و
حالتني:
من ويكون
عني،
لنصيحة
والسنة" متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة ،تفرعت إىل مطالب

الحالة األولى :إذا استنصحك أخوك املسلم؛ فهنا النصيحة حق له عليك ،وواجب منك

حماور البحث وفروعه وأفكاره ،مث خامتة .حيث( ا)3ستعرضت يف املقدمة نبذة عن
جتاهه شخصياً ،ودليله قوله صلى اهلل عليه وسلم( :وإذا استنصحك فانصح له)  .ومعىن
مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واص
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
النصيحة.
لطالب
الناصح
على النصيحة من الكتاب والس
األدلة الشرعية
النصحهلا ،و
تقدميالتكليفي
فرضاحلكم
الصلة ،و
استنصحك :أي طلب نصحك ،فهنا يتعني على ذات
فرضأساليبها ،وآثارها ومثا
ووسائلها و
النصيحة
وسكوتفيه ضو
األول فحددت
وهنا يتعني
الناسابطعنه،
الحالة الثانية :حال العلم باملنكر ومعاينته،
وشروطها،أيضاً
الثالثر.اعاهتا يف الناصح ،وامل
حاالتهاليت جتب م
يفً األمور
املنكرمبينا
النصيحة؛
تقص
النصيحة شخصياً ،متمثال يف وجوب القيام باألمرالثاين ف َّ
آدابعن
باملعروفيت وفيهالنهي
ً
ومتمثالً منهج األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم يف النصيحة ،وإسقاطاً للبحث

* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة و
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom

( )1شرح اإلمام النووي على صحيح مسلم.92/7 :
( )2شرح اإلمام النووي على صحيح مسلم.92/7 :
( )3ومتام احلديث :عن أيب هريرة رضى اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :حق املؤمن على
هن يا رسول اهلل؟ قال :إذا لقيته فسلم عليه ،وإذا دعاك فأجبه ،وإذا
املؤمن ست ،قيل :ما َّ
استنصحك فانصح له ،وإذا عطس فحمد اهلل فشمته ،وإذا مرض فعده ،وإذا مات فاتَّبمعه) .1صحيح
مسلم :كتاب السالم ،باب من حق املسلم على املسلم رد السالم ،رقم احلديث.7557 :
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رضى اهلل عنه قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول( :من رأى
حلديث أيب سعيد اخلدري ©*®
العلَبي
الدكتور  /عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ
( )1
منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان) .
حقه فرض عني،
النصيحة يف
فهو يف حال استطاعته وتعيينه وسكوت اآلخرين عنه تصبح َّ
البحث
ملخص
باملنصوح،
على التفصيل يف كيفية النصح ،ورتبة األمر
الناصح األمني ،نبينا
وصلته على
االجتماعي،التسليم
موقعه الصالة وأمت
حسبوأفضل
النهي،العاملني،
احلمد أوهلل رب
ودرجة النصيحة.
آله وصحبه وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:

القرآنعنالكريم:
فإن من
األدلة على النصيحة
النصيحة هو احلديث عن الدين ،حيث أعلن النيب صلى اهلل عليه وسلم
احلديث
علىامهم.
مع أقو
لبعضالسالم
مبايعتهعليهم
جاءار يفاألنبياء
(النصح)كمايف حو
(الدين لفظ
أكثر ما استعمل القرآن
فقد لكل مسلم .وت
النصح
أصحابه
النصيحة).
قال اهلل تعاىل خمرباً عن نوح عليه السالم يف جمادلته لقومه :أب لغكم مرساال م
اليتكم وأعل
التعليمية،ص وح ل
تو ريب وأن
تنعكسم إجياباً على الفرد
النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية
ممن اللَّ مه ما ال ت علمون [األعراف:
.]57أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أ ممهل هذا اجلانب اهلام
يشري إىل
النصيحة،لوالفقال
على ماحوار
فظهرتنوح عليه
رد
وبني يف آيات أخرى َّ
َّ
غياب مبدأ النصيح
قبول الساحة
فضهم على
قومه،أنورتطفو
كان هلا
السالماألمة،
سلبيات يف
الغائبة،تو أن
احلاضرة إمن أرد
اضيع نص محي
من ي ناملفوعكم
وهي وال
مبكان)99(،
األمهيةع مج مزين
فيهاومامنأن تم ممب
البحثشاء
تعاىل :قال إمَّمنا يأتميكم بممه اللَّه إمن
اليت ينبغي التنبيه إلي
جاء.]91
هود:وقد-99
خصوصيةجعوون [
منم وإملي مه ت ر
األخرى،مملاهوهلاربك
أنصح لكم إمن كان اللَّه ي مريد أون ي غ مويك
البحث بعنوان" :أهمية النصيحة في ض
اعتبار.
كما قال تعاىل خمرباً عن هود عليه السالم يف حواره لقومه :أب لغكم مرساال م
ئيسة،يب وأنا ل
تر
تفرعتكمإىل مطالب منتظم
والسنة" متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث ر
م م
ناص ٌح أم ٌ
ني [األعراف.]51 :حماور البحث وفروعه وأفكاره ،مث خامتة .حيث استعرضت يف املقدمة نبذة عن املوضو
معىنالمؤممنون
اض إمَّمنا
تعاىل:
للموضوعقال
اإلصالح ،ف
مه و
النصح
وجوب
بينهم ومن
النصيحة لغة ،واصطالح
باستعر
دت
الدافع
و َّبني حقوق املؤمننيعلىفيمااختياره،
إليه ،مث َّ
ات:و 50
احلكممحون
الصلة،لَّ وكم ت ر
ذاتوا اللَّه لع
إمخوةٌ فأصلمحوا ب ني أخويكم واتَّق
األدلة].الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة ،مث
[احلجرهلا،
التكليفي
ورسوله ،ف
وشروطها،النصح هلل
النصيحةوا بواجب
عذرهمابطإن هم قام
األعذار،
أساليبها،قالوآثارها ومثارها .و
ووسائلها و
وقبولفيه ضو
حددت
و َّبني حال أصحاباألول ف
تعاىل :ليس على الضعف ماء وال على المرضى وال على الَّ مذين ال مجيدون ما ي ن مفقون حرج إمذا نص م م
تقصيت فيه آداب النصيحة؛ مبيناً األمور اليت ٌ
اعاهتاحوايف للَّهالناصح ،واملنصوح
جتب مر
الثاين ف َّ
م
ورسولممه ما على المح مسنمني ممن سبم
[التوبة35 :
ور رح
ومتمث ٍيلال واللَّه
منهجغف ٌ
السالم].مع أقوامهم يف النصيحة ،وإسقاطاً للبحث على
يمعليهم
األنبياء ٌ
ً

* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة والدراسا
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
اإلميان يزيد
( ) 1صحيح مسلم :كتاب اإلميان ،باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان ،وأن
وينقص ،وأن األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر واجبان ،رقم احلديث.13 :
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كما أخرب احلق سبحانه عما حدث من إهالك لقوم صاحل عليه السالمَّ ،
ص
البحثهذا
وبني علة
ملخ َّ
الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني،
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل
اإلهالك يف ردهم لنصيحته ،وإعراضهم عنها ،فقال تعاىل :ف ت وَّىل عن هم وقال يا ق ومم لقد أب لغتكم
آله وصحبه وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
مرسالة ريب ونصحت لكم ولكمن ال محتبون الن م
احلديثاف:عن .]23
َّاص محنيفإن[األعر
النصيحة هو احلديث عن الدين ،حيث أعلن النيب صلى اهلل عليه
أصحابهومدى
النصيحة،
جاء ليفرفضهم
السالم
وأخرب أيضاً عما حدث من إهالك لقوم(الدينشعيب
على النصح لكل مسل
مبايعته لبعض
عليه كما
النصيحة).
الرتبوية مروساال م
اليت تنعكس إجياباً على
التعليمية ،وريب
ت
االجتماعيةلغوتكم
آثارهامم لقد أب
خالليا ق و
النصيحةم منوقال
حرصه على استجابتهم هلا ،فقال تعاىل :ف ت وَّىل عن ه
م
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أمهل هذا اجلانب
ونصحت لكم فكيف آسى على ق وٍم كافم مرين [األعراف.]39 :
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ
وذكر القرآن الكرمي النصيحة على لسان أخت موسى عليه السالم يف شأن إرضاعه ،فقال
البحث فيها من األمهية مبكان ،وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة ،واليت ينبغي التن
األخرى،كمملا هلاعلىمن أه مل ب ي ٍ
تعاىل :وحَّرمنا علي مه المر م
جاءكم و
وقده ل
اعتبار.فلون
ت يك
اضع ممن ق بل ف قالت هول أدل
البحثهمبعن لوهان" :أهمية النصيحة
خصوصية و
ن م
والسنة" متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة ،تفرعت إىل مطالب
اصحون [القصص.]57 :
تانايف املقدمة نبذة عن
عليهالبحث
وجاءت النصيحة يف حوار إخوة يوسفحماور
رض أب
ستع يا
حيث قاالوا
خامتة.تعاىل:
أفكاره،يفمثقوله
روعه وأبيهم
السالموف مع
مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واص
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
ما لك ال تأمنَّا على يوسف وإمنَّا له لن م
اصحون [يوسف.]55 :
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والس
وشروطها ،،وقد
من الشجرة
لألكل
وذكرت النصيحة على لسان إبليس يف إغو
أقسمأساليبها ،وآثارها ومثا
ووسائلها و
النصيحة
جهوابط
وزو ض
آلدمت فيه
ائهحدد
األول ف
تقصنيتالنفيه م
هلما باهلل تأكيداً لنصحه .قال تعاىل :وقامسهما إمين لك م
اف:اً ]75
آدابني [األعر
َّاص مح
األمور.اليت جتب مراعاهتا يف الناصح ،وامل
النصيحة؛ مبين
الثاينمفا لمَّ
النصيحة ،وإسقاطاً للبحث
مصرو،امهم
السالم مع أق
يف عليهم
األنبياء
عليهمنهج
ومتمثالً
محايةيف له من
خروجه من
السالم
وأخربنا عن نصيحة الرجل لنيب اهلل موسى
كيد الكائدين ،فقال تعاىل :وجاء رج ٌل ممن أقصى الم مدين مة يسعى قال يا موسى إم َّن المأل يأمتمرون بمك
أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة و
َّاص محني [القصص® * :
لمي قت لوك فاخرج إمين لك ممن الن م
.]70
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
ونعت القرآن الكرمي التوبة بالنصوح لصدقها ،فقال تعاىل :يا أي ها الَّ مذين آمنوا توبوا إمىل اللَّ مه
وحا [التحرمي.]1 :
ت وبةً نص ً

المطهرة:
األدلة على النصيحة من السنَّة
َّ

عن متيم بن أوس الداري رضى اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :الدين
النصيحة ،قلنا :ملن؟ قال :هلل ،ولكتابه ،ولرسوله ،وألئمة املسلمني ،وعامتهم)(.)1
1

( )1صحيح مسلم :كتاب اإلميان ،باب بيان أن الدين النصيحة ،رقم احلديث.55 :
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رضى® اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :حق املؤمن على املؤمن
وعن أيب هريرة
©*
العلَبي
الدكتور  /عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ
هن يا رسول اهلل؟ قال :إذا لقيته فسلم عليه ،وإذا دعاك فأجبه ،وإذا استنصحك
ست ،قيل :ما َّ
وعن أنس رضى
ص)(.)1
ملختَّبمعه
فانصح له ،وإذا عطس فحمد اهلل فشمته ،وإذا مرض فعده ،وإذا مات فاَّ
البحث
على(.)2
لنفسه)
ألخيهوماأمت حيب
ح ى
يؤمن أحدكم
اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
الناصح األمني ،نبينا
التسليم
حيبالصالة
أفضل
العاملني ،و
احلمد(الهلل رب
وبعد:لكم ثالثاً،
الدين،يرضى
قال:يوم(إن اهلل
تبعهمعليه وسلم
صلى اهلل
وصحبهعن النيب
وعن أيب هريرة رضىآلهاهلل عنه
بإحسان إىل
وتابعيه ،ومن
النيب ،وأن
حيث اهلل
الدين،وا حببل
عنتعتصم
احلديثوأن
النصيحةواهوبه شيئاً،
عن وال تشرك
تعبدوه
لكم :أن
أعلنمجيعاً
صلى اهلل عليه وسلم
احلديث
ويسخط لكم ثالثاً؛ يرضى فإن
( )3
وبو
أصحابهؤال)
لبعضوكثرة الس
مبايعتهاملال،
وقال ،يفوإضاعة
النصيحة) .قيل
ويسخط لكم:
على َّ .
النصحب لكل مسلم .وت
كما جاء
ت ناصحوا من َّواله اهلل أمركم(،الدين
ينصحه؟و.اليتوقال
آثارهابغري أجر؟
خالل لباد
النصيحةيبيعمن حاضر
البخاري يف كتاب البيوع باب هل
النيب إجياباً على الفرد
تنعكس
يعينه وأوالتعليمية،
وهلالرتبوية
االجتماعية و
( )4
أمرص فيه
ورخ
فلينصح
استنصحإىلأحدكم
له) .و َّ
عطاءكن .تربوي ،ورمبا أ ممهل هذا اجلانب اهلام
أخالقي ،ور
شرعي،
أخاهاجب
أمهيتها كو
صلى اهلل عليه وسلم( :إذا يشري

فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيح
البحث فيها من األمهية مبكان ،وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة ،واليت ينبغي التنبيه إلي

واألخرى ،ملا هلا من خصوصية واعتبار .وقد جاء البحث بعنوان" :أهمية النصيحة في ض

احلديث:إىل مطالب منتظم
رقم تفرعت
السالم،ئيسة،
وثالثة ردمباحث ر
( )1صحيح مسلم :كتاب والسنة
متهيداملسلم
مقدمة وعلى
خطتهحقيف املسلم
متثلت من
السالم "،باب
حماور البحث وفروعه وأفكاره ،مث خامتة .حيث استعرضت يف املقدمة نبذة عن املوضو
.7557
مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واصطالح
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
( ) 2صحيح البخاري :كتاب اإلميان ،باب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه ،رقم احلديث:
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة ،مث
 ، 59ويف رواية مسلم زيادة يف الرواية( :أو قال جلاره) .صحيح مسلم :كتاب اإلميان ،باب الدليل
األول فحددت فيه ضوابط النصيحة وشروطها ،ووسائلها وأساليبها ،وآثارها ومثارها .و
على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري ،رقم احلديث.15 :
تقصيت فيه آداب النصيحة؛ مبيناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح ،واملنصوح
الثاين ف َّ
إسقاطاً للبحث على
النصيحة ،و
كتابوامهم يف
مالك:مع أق
عليهموطأالسالم
منهج األنبياء
جاء يف
الكالم ،باب ما
 ،1170وم
احلديث:
( )3مسند أمحد ،112/7 :رقم
ومتمثالً

إضاعة املال ،رقم احلديث ،70 :وصحيح ابن حبان :كتاب الزكاة ،باب ذكر األخبار عما جيب على
املرء من جمانبة اإلكثار من *
احلديث:
التفسريرقم
أستاذ،555/
السؤا®ل5 :
.9923قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة والدراسا
القرآن املشارك
وعلوم
قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
يبيع يف دو
هل قطر
جبامعة
حاضرلة ٍ
ينصحه؟ رقم
لباد بغري أجر؟ وهل يعينه أو
اإلسالميةباب
( )4صحيح البخاري :كتاب البيوع،
الباب.51 :
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وعن جرير بن عبد اهلل رضى اهلل عنه قال( :بايعت رسول اهلل صلى اهلل َّ
ملخ
البحثعلى
عليهصوسلم
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني،
شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممداً رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،والسمع والطاعة ،والنصح
آله وصحبه وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
لكل مسلم)(.)1
فإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين ،حيث أعلن النيب صلى اهلل عليه
أصحابه (ال
أوصين ،قال:
عليهيفوسلم
(الدينللنيب
وعن أيب هريرة رضى اهلل عنه أن رجالً قال
على النصح لكل مسل
مبايعته لبعض
اهلل جاء
صلى كما
النصيحة).
النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية ،واليت تنعكس إجياباً على
فردد مراراً ،قال( :ال تغضب)(.)2
تغضب)َّ ،
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أ ممهل هذا اجلانب
ويف احلديث القدسي عن أيب أمامة الباهلي رضى اهلل عنه يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم
األمة )،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ
فظهرت سلبيات يف (3
.
إيل النَّصح يل)
وجل( :أحب ما تعبَّدين به عبدي
فيما يرويه عن ربه َّ
البحث َّ
عز َّ
فيها من األمهية مبكان ،وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة ،واليت ينبغي التن
وقد:جاء(ما من
اعتبار.وسلم
عليه
األخرى ،ملاالنيبهلا منصلى اهلل
قال :قال
عبدان" :أهمية النصيحة
البحث بعنو
خصوصية و
وعن معقل بن يسار رضى اهلل عنه و
( )4
مقدمة و.متهيد وثالثة مباحث رئيسة ،تفرعت إىل مطالب
متثلتاهللخطته
عليهيفاجلنة)
والسنة"حرم
غاش لرعيته ،إال
يسرتعيه اهلل رعية ،ميوت يوم ميوت وهو ٌّ

مثارها.يف املقدمة نبذة عن
آثارهاستعورضت
حيث ا
أفكاره،و مث
وشروطها،وفروعه و
المبحث األول :وحيدد ضوابط النصيحةحماور البحث
خامتة ،.و
أساليبها
ووسائلها
مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واص
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
وذلك يف املطالب الثالثة التالية:
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والس
حددأم
األول ،فوفيه
المطلب األول :ضوابط النصيحة وشروطها
ان :ضوابط النصيحة وشروطها ،ووسائلها وأساليبها ،وآثارها ومثا
ترفيه
تقصيت فيه آداب النصيحة؛ مبيناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح ،وامل
الثاين ف َّ
ومتمثالً منهج األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم يف النصيحة ،وإسقاطاً للبحث

( )1صحيح البخاري :كتاب البيوع ،باب هل يبيع حاضر ٍ
لباد بغري أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ رقم
* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة و
احلديث ،7552 :واللفظ له ،وصحيح مسلم :كتاب اإلميان ،باب بيان أن الدين النصيحة ،رقم
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
احلديث.55 :
( )2صحيح البخاري :كتاب األدب ،باب احلذر من الغضب ،رقم احلديث.5255 :
( )3أخرجه أمحد يف املسند :حاشية مسند اإلمام أمحد للسندي ،510/59 :رقم احلديث،3125 :
وابن املبارك يف الزهد :رقم ،701 :ويف جممع الزوائد :رواه عن عبيد اهلل بن زحر عن علي بن يزيد
وكالمها ضعيف.12/5 :
1

( ) 4صحيح مسلم :كتاب اإلميان ،باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار ،رقم احلديث.517 :
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بي مستندها الشرعي
الحمويائه،العلوهلا
َّاق حتت لو
تستظل
شرعي
كون ل
األمر األول :أن ي©*®
عبد الرز
أصل بن
لنصيحةعدنان
الدكتور /
َُ
الذي ترجع إليه وتعتمد عليه ،سواء كانت النصيحة طلباً لفعل أمر حممود ،أو ّنياً عن أمر مذموم،
البحثطلباً أو منعاً،
ص حكمه
وتأخذ
وهنا فالنصيحة يف كلتا احلالتني تستمد شرعيتها من مستندها الشرعيَّ ،
ملخ
على احلق
التسليملسان
الصالةقبووأمتهلا ،ألّنا
أفضلاملنصوح
وعلى
رب شرعاً،
ألمر هبا
فعلى الناصح أن ال يكتم نصيحته ،لورود ا
الناصح األمني ،نبينا
العاملني ،و
احلمد هلل
كما ال يعتد
شرعية،
الصالة والصيام
فال ينصح
املوجه إىل اخللق فعالً أو تركاً،آلهوعليه؛
وبعد:
ألّنا أيوموامرالدين،
بإحسان إىل
برتكن تبعهم
وتابعيه ،وم
وصحبه
النيب املرأة
أعلنينصح
حيث ،أو
الدين،اللحية
الرجل حبلق
هو ينصح
كمن
النصوص؛
فإن ملخالفته
بالنصح يف ترك األوامر الشرعية،
صلى اهلل عليه وسلم
احلديث عن
النصيحة
احلديث عن
خبلع احلجاب .قال تعاىل :يا أي ها الَّ مذين آمنوا است مجيبوا لم
جاءلَّ مهيفولم َّلرس م
علىم واعلم
أصحابهحييميك
لبعضاكم لمما
مبايعته إمذا دع
ول
النصحوا لكل مسلم .وت
(الدين النصيحة) .كما
أ َّن اللَّه حيول ب ني المرمء وق لبم مه وأنَّه إملي مه حتشرون [األنفال ،]71 :وقال تعاىل :وال ت قولوا لمما ت م
ص
ف إجياباً على الفرد
تنعكس
النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية ،واليت
أل مسنتكم الك مذب هذا حال ٌل وهذا حرام لمت فت روا على اللَّ مه الك مذب إم َّن الَّ مذين ي فت رون على م م
ب هذا اجلانب اهلام
بوي،اللَّهورالمباكأذممهل
يشري إىل ٌأمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تر
م
الرسول
كان ختهلاونواأناللَّه و
األمة ،آممانوا ال
سلبياتأي هيفا الَّ مذين
فظهرتتعاىل :يا
الساحةأمانلوالاتكم
على وختونوا
ال ي فلمحون [النحل ،]555 :وقال
تطفوَّ
غياب مبدأ النصيح
وأن تم ت علمون [األنفال.]72 :البحث فيها من األمهية مبكان ،وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة ،واليت ينبغي التنبيه إلي

خالف" بينهم
العلماء،
خصوصيةاتفواق
املنصوح به حمل
يكون
أهمية النصيحة في ض
البحثال بعنوان:
عندجاء
عليهوقد
اعتبار.
األمرملا هلا من
األخرى،
األمر الثاني :أن و
املنع ،كما
اإلنكار و
وثالثةجهة
متهيد على
الوعظ ،ال
التذكري و
متثلتجهة
والسنةح" على
فيه ،وبالتايل فجني ينصح إمنا ينص
تفرعت الإىل مطالب منتظم
ئيسة،
مباحث ر
مقدمة و
خطته يف
ت ،يفخاصة
متباينة
خامتة .فيها
أفكاره ،ومثاالجتهاد
العلمو والفقه
ئيات اليت
إذا نبذة عن املوضو
املقدمة
حيثأقواالستعرض
ألهلروعه
البحث وف
ينصح يف األمور الفرعية واجلزحماور
السبب يف
الناصح؛ كأداء
خيالف
علم أن للمنصوح مذهباً يعتمدعلىعليه فيما
النصيحة لغة ،واصطالح
ذاتمعىن
الصالةراض
للموضوع باستع
مهدت
الدافعفيهإليه ،مث
اختياره ،و
مذهب َّ
النصيحة المنصيام
أداء كفارات
األدلةالتخيري
هلا ،ومنه .و
التكليفياملنع
الصالتني ،أو
ذاتواجلمع
أوقات الكراهة ،أو النهي عنها.
الكتاب والسنة ،مث
الشرعيةيفعلى
الصلة،بنيواحلكم
الفطرو من
ودفع زكاة
النصيحةبينها.
ابط الرتتيب
حددحترير،فيهأوضوالتزام
اإلطعام والت
غالبوآثارها ومثارها .و
أساليبها،
ووسائلها
وشروطها،
والظهار والقتل بني الصيام واألول ف
جتبما مربني
اليت فيه
املختلف
آداب يعد
وهكذا ..فال
قوت أهل البلد ،أو دفع قيمتها
اعاهتامانعيف لهالناصح ،واملنصوح
بنياألمور
النصيحة؛
تقصيت فيه
الثاين ف
نقداًَّ ،
اإلنكارمبيناً
النصيحة،يفوبالد
يأمر بالنقاب
كمن
األنبياءيؤدي
طلب الرتك
ومبيح ،إال أن يكون طلب الفعل
إسقاطاً للبحث على
امهم يف
بني؛أقو
حمظور مع
عليهمإىل السالم
ومتمثالًأو منهج
الغرب ،أو ينهى عن جماملة اجلار الكافر يف أحواله االجتماعية .أو أن يكون حمل اخلالف ضعيفاً ال
يقوى على ترك النصح فيه؛ كمن ينصح يف أمر التعامل بالربا يف بالد الغرب استناداً إىل قاعدة
* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة والدراسا
الضرورة .وعلى وجه العموم يعمل يف أمر النصيحة على مبدأ :جنتمع على املتفق عليه؛ من الكليات
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
والضروريات والقواعد العامة واألصوليات واألساسيات ،ويعذر بعضنا بعضاً يف اخلالف السائ
خالف التنوع ال خالف التضاد؛ من اجلزئيات والفرعيات واملسائل االجتهادية املختلف يف أدلتها ،أو
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اليت ال دليل عليها ،فرياعى عند النصح فيها أمر هذا اخلالف؛ فيعظ على مبدأ فعل َّ
ملخص
البحث وال
املستحب،
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني،
مينع على مبدأ ترك احملظور ،ويذكر على مبدأ املناصحة ،وال ينكر على مبدأ التحرمي والتجرمي.

آله وصحبه وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
أمور مخسة
أساليبها ،وفيه
النصيحة:هو احلديث عن الدين ،حيث أعلن النيب صلى اهلل عليه
احلديث عن
المطلب الثاني :وسائل النصيحة و فإن
أصحابه منها
على كثري
النصيحة).حب
النفوس على
على النصح لكل مسل
وغلبلبعض
الذات ،مبايعته
كما جاء يف
األمر األول :السرية فيها؛ فقد جبلت (الدين
اليت تنعكس إجياباً على
التعليمية ،و
االجتماعيةاه والرتبوية
يف خالل
خاطئ من
األن فة واألنانية واالستعالء ،والناصح ناقد لسلوك النصيحة
يشعر
املنصوحو ،وال
آثارهاقد ال ير
املنصوح،
م
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أمهل هذا اجلانب
به ،أو أنه يراه ويكابر يف اإلمهال ،فهو يف احلالتني حيتاج إىل تذكري وتنبيه ،مع احلفاظ على املشاعر
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ
احلاضرةية يف
اضيع السر
هناو هو
الشخصية،
الغائبة ،واليت ينبغي التن
األمثلمن امل
مبكان،ووهي
اخلصوصياتمن األمهية
واخلصوصية ،وعدم النقد والتشهري فيما يعد من البحث فيها

النصح ،بلطف َّ
وخفة وأرحييَّة يف تقدمي النصيحة،
وهناتفرعت إىل مطالب
ها.ئيسة،
مباحث ر
موقعها ،وثالثة
مقدمة ومتهيد
متثلتتقعخطته يف
وتؤيت أكل
النصيحة
والسنة"كي
الناس اآلخرين وبصرهم ،مع انتقاء األلفاظ واإلشارات،
حنييف املقدمة نبذة عن
النصيحة،رضت
خامتة.يف حيث استع
هلذا وأفكاره،
إمهالوفروعه
حماورمنالبحث
اجلانب مثاهلام
ننبه إىل ما يقع به بعض الناصحني عن غري قصد،
مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واص
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
ي م
قدم على إشاعة النصيحة على املأل ،فريبك املنصوح وحيرجه ،ورمبا أدت النصيحة إىل فضيحته
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والس
وشروطها،اآلخرين
التعامل مع
ابط فن
احلكمةضو يف
والتشهري به ،وهذا خمالف آلداب الشريعة
ووسائلها وأنأساليبها ،وآثارها ومثا
النصيحة
ومنت فيه
وتوجيهاهتا ،فحدد
األول
األعذار.
آداب احلجج
إلخواننا
نستعني على قضاء حوائجنا معهم بالكتمان .وأن
اإلماماعاهتا يف الناصح ،وامل
قالجتب مر
األمور اليت
نلتمسيت فيه
تقص
الثاين ف َّ
النصيحة؛ ومبيناً
ومتمثالً منهج األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم يف النصيحة ،وإسقاطاً للبحث
الشافعي رمحه اهلل تعاىل(:)1
وجنبني النصيحة في الجماعة
تعمدني بنص ِحك في انفرادي
َّ

ختريو العبا
وعناية يف
ممزوجة
مسعان" :أهمية النصيحة
عن بعنو
البحث
ات،جاء
اعتبار.ر وقد
خصوصية
بهلا من
األخرى،حب ملا
و
بعيداً

* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة و
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom

فإن النصح بين الناس نوع

من التوبيخ ال أرضى استماعه

وعصيت قولي
وإن خالفتني
َ

فال تجزع إذا لم تُعط طاعة

1

( )1املوسوعة الشعرية.
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يقول تعاىل :ادع إمىل
األمر الثاني :تتبع ©*®منهج احلكمة واملوعظة احلسنة يف بذل النصيحة
الع؛لَبي
الدكتور  /عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ
سبم ميل ربك بماحلمكم مة والمو معظ مة احلسن مة وج مادهلم بمالَّميت مهي أحسن إم َّن ربَّك هو أعلم ممبن ضلَّ عن سبميلم مه
البحثناسبة والطريقة
الوسيلة وامل
وهو أعلم بمالمهت مدين [النحل .]575 :وهنا يتخري املكان والزمان وَّ
ملخص

دونه ،وال
الصالةمباوأمتخياطب
كبري القوم
رب وال
احلمدالطهللريقة،
واألسلوب املالئم حبكمة ورويَّة ،فال يعمم
الناصح األمني ،نبينا
التسليمبه على
خياطبأفضل
العاملني ،و
ويتبدل خطاب
عنه يف
النصح للتقي
الشقي ،وبعد:
يوم الدين،
بإحسان إىل
لسانتبعهم
وخيتلف ومن
العامي ،وتابعيه،
ينصح طالب العلم مبا ينصحآلهبه وصحبه
النيبفلكل
وهكذا.
وجتهل أمره
هوفه أبداً،
النصيحة تعر
عن فيمن ال
احلديث عنه
فإن أو قرىب
النصح فيمن تربطك به صلة ود
صلى اهلل عليه وسلم
حيث ،أعلن
احلديث عن
الدين ،مطلقاً
أصحابهاً ،وي
املنصوح حق
يدرس
الناجح م
(الدينالناصح
حال مقال ،ولكل قوم مقام .و
على لكل مسلم .وت
علىطَّلعالنصح
شخصيةلبعض
يف مبايعته
كمانجاء
النصيحة).
العلة بدقَّة
الذي يشخ
الطبيب
آثارهاشأنه شأن
يالئمه،
كوامنها ،فيتخري له من وسائل
تنعكس ،إجياباً على الفرد
التعليمية،صواليت
الرتبوية و
االجتماعية و
العالجمنماخالل
النصيحة
اجب مر
أمهيتهايفكوهالك
يضه ،.وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أ ممهل هذا اجلانب اهلام
شرعي
وإال إىل
ليحدد جرعة الدواء املناسب،يشري
كان سبباً

لوالراسة
الناصح د
األسلوب
األمر الثالث :انتقاء
غياب مبدأ النصيح
علىالساحة
يتعنيعلى
وهناتطفو
العرضهلا؛ أن
الطرحما وكان
األمثليف يفاألمة،
سلبيات
فظهرت
خمتلفة،
احلاضرةالنفوس
اضيع طباع
عليه ،إذ
مبكان،التأثري
األمهيةميكن
األسلوبمن الذي
نفسية املنصوح وطبيعته ،وحتديد
اليت ينبغي التنبيه إلي
الغائبة ،و
وهيبهمن املو
البحث فيها
ان" :هدفها،
حتقق
اعتبار.بتوفيق
ملرسلها
توجيه الرسالة
احلكيم من
أهمية النصيحة في ض
حبيثبعنو
وجناح،البحث
وقد جاء
خصوصية و
يتقنهلا من
األخرى ،ملا
واألمزجة متباينة؛ والعاقل و
ئيسة ،وهناك
املناقشة،
وثالثةاحلوار و
متهيد طريق
املنطق عن
العقل و
متثلت لنداء
يستجيب
وتقع موقعها املناسب .فهناك من
تفرعتمنإىل مطالب منتظم
مباحث ر
مقدمة و
خطته يف
والسنة"
ستعمن
وهناك
خامتة .فيه،
أفكاره ،ومثالشهامة
استثارةو النخوة
حماورن تؤثر
تغلبه املشاعر العاطفية ،وهناك م
كلمة نبذة عن املوضو
جله الاملقدمة
رضتخت يف
حيث ا
البحثفيهوفروعه
معىن وإنزاهلم
عقوهلم،
مبخاطبة الناس
وقدو أمرنا
وهكذا.
النصيحة لغة ،واصطالح
قدرراض
للموضوععلىباستع
مهدت
الدافع إليه،
اختياره،
الطيبة ،وحترجه النظرة احلانية،على
اإلسالممث َّ
من هبا
النصيحة ومر
فأعطته كسرة،
هبا سائل
احلكمرضي اهلل
عائشة
شبيب ،أن
الكتاب والسنة ،مث
الشرعية على
مراألدلة
التكليفي هلا،
الصلة ،و
منازهلم .عن ميمون بن أيب ذات
عنها و َّ
ووسائلهااهلل وعليه
وشروطها،الله صلى
النصيحةقال رسول
ابطفقالت:
ذلك
وسلم:وآثارها ومثارها .و
أساليبها،
فقيلتهلافيهيف ضو
فأكل،حدد
رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدتهاألول ف
( )1
تقصيت فيه آداب النصيحة؛ مبيناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح ،واملنصوح
(أنزلوا الناس منازهلم)  .الثاين ف َّ

النصيحة،نورحم
وتستثقلها إال م
النصيحة
النفوس
ذلك أن
دون التص
األمر الرابع :التلميح
إسقاطاً للبحث على
امهم يف
تأىبمع أقو
السالم
عليهم
منهجريح؛األنبياء
ومتمثالً
ردة الفعل
ريب منها ،واإلشارة باليد ،أو التصريح بالقول ،أو التعيني بالفعل جهاراً ّناراً ،فيه ما فيه ممن َّ
املرفوضة ،واالنتكاسة املتوقعة للمنصوح كاملنقلب على عقبيه ،وهذا ملحوظ يف ميدان النصيحة ،أما
* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة والدراسا
جبامعةيل قطر
اإلسالمية
adnanhamwi@hotmailÆcomأبو داود:
قطررقم احلديث .1117 :قال
الناسيف دمناوزلةهلم،
باب تنز
( )1سنن أيب داود :كتاب األدب،
وحديث حيىي خمتصر .قال أبو داود :ميمون مل يدرك عائشة.
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َّ
ملخ
البحثكان
ص فقد
النصيحة،
التلميح ،والتعريض ،والتنبيه بالتعميم دون التعيني ،فهو من الوسائل الناجعة يف
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني،
من شأنه صلى اهلل عليه وسلم أن يعمم املالحظة ،وال حيدد املستهدف منها ،ويصوب اخلطأ ،وال
وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
آله وصحبه
( )1
.
ذا)
يقولون ك
احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين ،حيث أعلن النيب صلى اهلل عليه
يعني فاعله ،فيقول( :ما بال أقوام يفعلون كذا ،أو فإن

أصحابه زكية
لبعضأخالق
مبايعتهوهذه
باملنصوح،
النصيحة).الرفق
(الدين واللني و
األمر الخامس :الكلمة الطيبة واالبتسامة
على النصح لكل مسل
كما جاء يف
اليت تنعكس إجياباً على
التعليمية ،و
الرتبوية و
االجتماعية و
النصيحةالًمنيفخالل آثارها
لقلوب
طارق
فالناصح
االستجابة هلا،
تضاف إىل أسلوب تقدمي النصيحة ،رغبة يف تقبلها ،وأم
م
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أمهل هذا اجلانب
مقفلة ،وناشد لعقول مغفلة ،وناقد لسلوك خاطئ ،ومقوم العوجاج امرئ صلب عوده على اخلطأ،
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ
فال جيدي مع عوامل اإلغالق هذه سوى كمال األخالق الطيبة ورفيعها؛ ممن طيب الكلمة ،ولطف
البحث فيها من األمهية مبكان ،وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة ،واليت ينبغي التن

املقفلة ،وينري
ويصححان" :أهمية النصيحة
الغافلة،البحث بعنو
العقول وقد جاء
خصوصية واعتبار.
القلوبملا هلا من
يفتحواألخرى،

االبتسامة ،ولني اجلانب ،ورفق وحنو ،كي
كمعيار تفرعت إىل مطالب
مباحث رئيسة،
وسائلمتهيد وثالثة
ليتويفج مقدمة و
خطته
ويأيتمتثلت
والسنة"
اإلصالح هذه
الرفق
السلوك اخلاطئ ،ويقوم احنراف التائه فريده إىل اجلادة.
السيدةيف املقدمة نبذة عن
ستعرضت
حيث ا
البحث وف
رشيد للتقومي ،ويؤكد هذا املعىن حديث الصادق حماور
روته
خامتة.الذي
أفكاره ،مثوسلم
صلىروعهاهللو عليه
املصدوق
مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واص
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم ورضي اهلل عنها ،إذ يقول( :إن الرفق ال يكون يف شيء إال
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والس
زانه .وال ينزع من شيء إال شانه)(.)2
األول فحددت فيه ضوابط النصيحة وشروطها ،ووسائلها وأساليبها ،وآثارها ومثا

أمور أ
يتربعفيهة:آداب النصيحة؛ مبيناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح ،وامل
تقص
المطلب الثالث :آثار النصيحة ومثارها ،الثاين
وفيه ف َّ
النصيحة ،وإسقاطاً للبحث
مع أقوامهم
األنبياء
باملعروفيف والنهي
السالماألمر
عليهماجب
يقوم بو
منهج إمنا
ومتمثالًينصح
األمر األول :حتصيل األجر والثواب .فالذي

عن املنكر ،وهو من أجل الطاعات ،وأعظم القربات ،والذي يستجيب للنصيحة إمنا يؤدي عبادة،
* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة و
حني يأمتر باملعروف ،أو ينتهي عن املنكر ،واملنصوح هنا يف استجابته لألمر والتزامه بالنهي ،ال شك
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
أنه يتقرب إىل اهلل تعاىل هبذه االستجابة وااللتزام ،وهو يف هذا التقرب إىل اهلل تعاىل ينال األجر
1
املطهرة ومنها :حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت :صنع النيب
( ) أمثلة هذا كثرية جداً يف السنَّة َّ
فتنزه عنه قوم ،فبل ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فخطب
صلى اهلل عليه وسلم شيئاً َّ
فرخص فيهَّ ،
فحمد اهلل مث قال( :ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ،فواهلل إين ألعلمهم باهلل ،وأشدهم له
خشية) .صحيح البخاري :كتاب األدب ،باب من مل يواجه الناس بالعتاب ،رقم احلديث.5250 :
1

( )2صحيح مسلم :كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب فضل الرفق ،رقم احلديث.7531 :
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بي ويف حديث جرير
نصحه.
والثواب .كما ينال األجر والث©*و®اب كل من علَّمه ،أو أرشده ،أو هداه ،أو
العلَ
الدكتور  /عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ
سن يف اإلسالم سنَّة حسنة،
بن عبد اهلل رضى اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال( :من َّ
البحثيف اإلسالم سنَّة
سن
ملخوم
فله أجرها ،وأجر من عمل هبا بعده ،ممن غري أن ينقص من أجورهم شيءَّ،
صن َّ
( )1
ارهمأمت شيء)
أفضل ممن أوز
العاملني،أن وينقص
ربن غري
بعده ،مم
سيئة ،كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا ممن
التسليم .على الناصح األمني ،نبينا
الصالة و
احلمد هلل
للنصيحة ،فقد
عظيم،يومومثرة
تبعهموهذا أثر
عوجاج.
وصحبهوتقومي
تصحيح اخلطأ
طيبةوبعد:
الدين،
بإحسان إىل
وتابعيه،االومن
األمر الثاني :آله

ينشغل عن
حيثوقد
بنقصها،
يشعر
حيس هبا،
عن أمور ال
فيقع يف
لنفسه،
صلى اهلل عليه وسلم
أعلن النيب
الدين،
احلديثوال عن
النصيحة هو
احلديث
تغيب عن املسلم مالحظته فإن
الناصعة يف
الناصح كاملرآة
جاءهتا؛يفحيث أن
وتتحقق مثر
(الدينالنصيحة،
عيوب نفسه فال يدركها ،فيأيت أثر
وجه لكل مسلم .وت
النصح
أصحابه على
مبايعته لبعض
النصيحة) .كما
النيب صلى
االجتماعيةقدو أشار
اقع فيسده ،و
اخللل الو
املنصوح ،يرى فيه نقصه فيتالفاه ،ويت
وسلم إجياباً على الفرد
اهللاليتعليهتنعكس
التعليمية ،و
الرتبوية و
آثارها
النصيحةنبَّهمنإىلخالل
قال:
وسلم
أمر اهلل عليه
صلى
رسول اهلل
مرآة هذا اجلانب اهلام
(املؤمن أ ممهل
بوي ،ورمبا
كن تر
أخالقي ،ور
شرعي ،و
أناجب
عنه كو
رضىإىل اهللأمهيتها
إىل هذا املعىن؛ فعن أيب هريرةيشري
( )2
ضيعته،يفوحيوطه
املؤمن ،واملؤمن أخو املؤمن :يكف
ائه) هلا .أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيح
األمة،منما وركان
فظهرتعليهسلبيات

األمة،
احلاضرةبني أفراد
وإشاعة الثقة
مبكان،زيادة
االجتماعية؛ من
األمر الثالث :توطيد
اليت ينبغي التنبيه إلي
الغائبة ،و
األلفة،املواضيع
وهي من
العالقات من األمهية
البحث فيها
الفرد فيه
جمتمع مثايل،
اعتبار .هو
خصوصية والفاضلة
تسودهمنهذه املعاين
فاجملتمع
أهمية النصيحة في ض
يشعران" :
البحث بعنو
وقد جاء
الذي ملا هلا
األخرى،
وحتقيق احملبة بني الناس ،و
وثالثةوشفقة
متهيداً له،
مقدمةبه؛و حب
حسن يفصلتهم
والسنةف"راده يف
خوة أ
تفرعتإليه،إىل مطالب منتظم
حنوه،ئيسة،
مباحث ر
متثلت خطته
وإحساناً
حبسن االنتماء إليه ،ويعتز بأ َّ
استحقاقاهتا؛
حماورالدين
أخوة
جيمع نبذة عن املوضو
الذياملقدمة
احلق يف
نصرةرضت
اجب استع
من وحيث
خامتة.
معانيهاووأفكاره ،مث
بكلوفروعه
البحث
وغرية عليه .وهكذا تتحقق َّ
القرآن الكرمي
باستعرإليها
للموضوع أشار
ظالهلا ،واليت
تتالقى
علىالبني اليت
بني أفرادها ،وحق إصالح ذات
النصيحة لغة ،واصطالح
اض معىن
حتتدت
مه
الدافع إليه،
اختياره ،و
القلوبمث َّ
ذات فأصلم
،]50
الشرعيةونعلى[احلجر
األدلةَّكم ت رمح
هلا ،الولَّه لعل
التكليفياتَّقوا
احلكمخويكم و
حواو ب ني أ
الكتاب والسنة ،مث
ات :من
النصيحة
الصلة،
يف قوله تعاىل :إمَّمنا المؤممنون إمخوةٌ
ووسائلهااهللو عليه
وشروطها،اهلل صلى
عنه أن رسول
رضى اهلل
كما بيَّنتها السنَّة النبوية أيضاً؛ ف
وسلموآثارها ومثارها .و
أساليبها،
النصيحة
بشريوابط
النعمانتبنفيه ض
عن فحدد
األول

تقصيت فيه آداب النصيحة؛ مبيناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح ،واملنصوح
الثاين ف َّ
ومتمثالً منهج األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم يف النصيحة ،وإسقاطاً للبحث على

1
قسمرقم
املشارك مترة،
القرآنولو بشق
الصدقة
التفسريعلى
أستاذ احلث
كاة ،باب
.5052بكلية الشريعة والدراسا
احلديث:اإلسالمية
الدراسات
وعلوم
( ) صحيح مسلم :كتاب الز* ®
النصيحةولةو قطر
جبامعةيف قطر يف د
،1351 adnanhamwi@hotmailÆcom
احلياطة للمسلم ،رقم احلديث:
اإلسالميةباب
( )2سنن أيب داود :كتاب األدب،

ونصيحة امللوك ،املاوردي .ص.19 :
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قال( :ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد ،إذا اشتكى عضوا َّ
ملخص
البحثسائر
تداعى له
ً
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني،
جسده بالسهر واحلمى)(.)1
آله وصحبه وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:

الدين،جو
يف ظل
فاملسلمهو إمنا
فإناحة
األمر الرابع :حتقيق األمان والطمأنينة والر
أخوي النيب صلى اهلل عليه
حيث أعلن
حييا عن
احلديث
النفسية.النصيحة
احلديث عن

الفاضلة
املعاين
الوالء .و
التفاين و
الود والوئام
يستظل حتت لوائه ،وبيئة إميانية مفعمة مبعاين احلب و
على النصح لكل مسل
أصحابه
هذهلبعض
مبايعته
جاء يف
النصيحة).و كما
(الدين
اليت تنعكس إجياباً على
االجتماعية و
النصيحة من
التعليمية ،وإمنا
الرتبويةيف وحياهتم،
خاللاألفراد
يلمسه
حني تتحقق على أرض الواقع ،وترتجم إىل سلوك عملي
حمسوساً
آثارها واقعاً
م
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أمهل هذا اجلانب
حتقق أمناً وطمأنينة ،وسعادة وروحانية ،نابعة من املعاين اإلميانية ،واألجواء الروحية ،اليت حتملها
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ
ويتحسس التعاسة
الشقاء
النفوس املؤمنة ،والقلوب الطاهرة ،وفاقد هذه املعاين إمنا حييا الضنك و
وهي،من املو َّ
اضيع احلاضرة الغائبة ،واليت ينبغي التن
البحث فيها من األمهية مبكان،

تعاىل:جاءومن أ
خصوصيةلو احلق
خللقه.ملا هلادليلمن ذلك قو
تعاىل
ضان" :أهمية النصيحة
البحثعربعنو
اعتبار .وقد
األخرى،
و

واجلفاء ،لبعده عن املنهج الرباين الذي أراده اهلل
571يف].مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة ،تفرعت إىل مطالب
[طه :خطته
ى متثلت
والسنة"
عن مذك مري فإم َّن له معميشةً ضن ًكا وحنشره ي وم ال مقيام مة أعم

ستعرضت يف املقدمة نبذة عن
خامتة.بعةحيث ا
خاللأفكاره ،مث
البحثمنوفروعه و
التالية:
املطالب األر
حماوروذلك
ويتقصى آداب النصيحة؛
المبحث الثاني:
َّ
مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واص
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
المطلب األول :األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح ،وهي عديدة ،وأمهها األمور السبعة
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والس
التالية:
األول فحددت فيه ضوابط النصيحة وشروطها ،ووسائلها وأساليبها ،وآثارها ومثا
أهم مرمااعاهتا يف الناصح ،وامل
اليت جتب
النيةآداب
القصديتوفيه
تقص
األموروهذا
سبحانه:
لوجه اهلل
األمر األول :اإلخالص هلل تعاىل ،وحترير
الثاين ف َّ
النصيحة؛ مبيناً
النصيحة ،وإسقاطاً للبحث
شرطوامهم
السالم مع أق
األنبياءإذعليهم
ومتمث
أساسيف لقبول
اإلخالص
امرالًاهللمنهجتعاىل،
ينبغي حتريه يف سائر أحوال العبد يف تعامله مع أو

العبادة ،قال تعاىل :وما أ ممروا إمَّال لمي عبدوا اللَّه خملم م
الصالة وي ؤتوا َّ
الزكاة
صني له الدين حن فاء وي مقيموا َّ
القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة و
م * ®م أستاذ التفسري
وعلومه خملم
َّ
صا له الدين [الزمر،]55 :
ل
ال
د
وذلمك مدين القيم مة [البينة .]5 :وقال تعاىل :قل إين أمرت أن أعب
ً
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
وأي عمل خرج عن هذه اخلصوصية حبط وباء باخلسران .وهذا ما يلزم التحقق فيه ،والتذكري به،
والتنبيه إليه ،واحلض عليه.
األمر الثاني :أن يكون على علم كبري كثري مبا ينصح ،وعلى عمل بذلك؛ ويقصد بالعلم

هنا :العلم بالشريعة؛ وهو العلم العام املتضمن ألحوال الناس ،وعلم الزمان وعلم املكان ،وعلم
الرتجيح إذا تقابلت األمور ،فيفعل حبسب األرجح عنده ،وهذا يسمى علم السياسة ،فإنه يسوس
بذلك النفوس اجلموحة الشاردة عن طريق مصاحلها ،فلذلك قالوا :حيتاج الناصح إىل علم ،وعقل،
1

( )1صحيح البخاري :كتاب األدب ،باب رمحة الناس والبهائم ،رقم احلديث.5555 :
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اخلصال فخطؤه أسرع
الحمويهذه
فإنَّاقمل جتمع
وتؤدة،
الدكتورم /زاج،
وفكر صحيح ،ورؤية حسنة®*©،واعتدال
العلَبي
وتأن،الرز
بن عبد
عدنان
ُ
من إصابته ،فال يشري وال ينصح( .)1قال تعاىل :قل ه مذهم سبميلمي أدعو إمىل اللَّ مه على ب م
صريةٍ أنا وم من
اتَّب ع مين وسبحان اللَّ مه وما أنا ممن المش مركمني [يوسف.]501 :
َّ
ملخص البحث

النصيحة
النموذج
الصاحلة،و و
بشعار هللالقدوة
الناصح األمني ،نبينا
تقدميعلى
احلسنأمت يفالتسليم
الصالة و
أفضل
رب العاملني،
األمر الثالث :أن يتحقق احلمد
وبعد:مقرتف هلا،
الدين ،ذاته
يومالناصح
أخطاء ،و
تكبه من
غريه ،وينهاه
بإحسان إىل
عمان يرتبعهم
وتابعيه ،وم
ينصحوصحبه
لآلخرين :فال يليق به أن آله
مدمن له،
حيث وهو
التدخني،
عن عن
احلديثينهاه
عنها ،أو
عن متقاعس
احلديثوهو
متلبس فيها ،كمن يأمر غريهفإنبالصالة،
صلى اهلل عليه وسلم
أعلن النيب
الدين،
النصيحة هو
الدؤيل
در أيب
مبايعته وهلل
يف وردها،
النصيحة
النصيحة) .تقبل
(الدينأثر سليب يف
وهنا ال خيفى ما هلذه الظاهرة من
حنيلكل مسلم .وت
النصح
األسودعلى
أصحابه
لبعض
كما جاء
قال(:)2
النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية ،واليت تنعكس إجياباً على الفرد
فعلت
عليك ،ورإذا
ال تنهَ عن ُخلُق وتأتي
عظيم ممهل هذا اجلانب اهلام
بوي ،ورمبا أ
عار أخالقي
يشري إىلمثلَهأمهيتها كواجب شرعي ،وأمر
كن تر َ

فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيح
انتهت
البحثغيها
فابدأ بنفسك فان َه َها عن
حكيمواليت ينبغي التنبيه إلي
فأنتالغائبة،
اضيععنهاحلاضرة
فإذامن املو
فيها من األمهية مبكان ،وهي
واألخرى ،ملا هلا من خصوصية واعتبار .وقد جاء البحث بعنوان" :أهمية النصيحة في ض
ئيسة ،التعليم
مباحثويَرنفع
بالقولوثالثةمنك
تفرعت إىل مطالب منتظم
ويقتديمتثلت خطته يف مقدمة ومتهيد
فهناك يُقبل إن وعظتوالسنة"

حماور البحث وفروعه وأفكاره ،مث خامتة .حيث استعرضت يف املقدمة نبذة عن املوضو
معىنرنا املوىل
لألمم،راضوقد أم
قدوة صاحلة
منهجهم
السالم يف
النصيحة لغة ،واصطالح
للموضوع باستع
خريدت
مه
الدافع إليه،
اختياره ،و
واألنبياء عليهم على
الدعويمث َّ
علىي مه أجرا إم
الصلة،هدوى اللَّ
النصيحةن همنو إمَّال
األدلةال أسألك
هلا،مدهو قل
التكليفيم اق ت
احلكمه فبمهداه
ذاتالَّ مذين
باالقتداء هبم .قال تعاىل :أولئمك
الكتاب والسنة ،مث
الشرعيةم عل ً
مذكرى لملعال ممني [األنعام.]30 :
األول فحددت فيه ضوابط النصيحة وشروطها ،ووسائلها وأساليبها ،وآثارها ومثارها .و

وهذا من
النصيحة:
مبيناًلطرح
املالئم
هتيئة اجلو
املناسب ،و
األمر الرابع :اختيار
توفيقالناصح ،واملنصوح
اعاهتا يف
جتب مر
األمور اليت
النصيحة؛
آداب
تقصيت فيه
الثاين ف
الوقت َّ
للظرف
للمنصوح ،يفدون مراعاة
األنبياء جو
النصيحة يف
اهلل تعاىل للناصح ،فال يليق به
إسقاطاً للبحث على
النصيحة ،و
مناسبمع أقوامهم
عليهمغريالسالم
ومتمثطرالًح منهج
والواقع واملناسبة ،فقد يكون املنصوح متوتراً يف نفسه ،مضطرباً يف وضعه ،حتيط به أحوال اجتماعية

* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة والدراسا
املناوي5 :
( )1فيض القدير شرح اجلامع الصغري،
751و.لة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
قطر /يف د
اإلسالمية جبامعة
( )2املوسوعة الشعرية.
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َّ
ملخ
البحثوقد
ص عنه،
التخفيف
صعبة ،أو ظروف مالية قاهرة ،وهنا ينبغي أن يراعي حاله ،ويسعى للتهوين عليه ،و
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني،
يكون يف حشد من احلضور ،فينبغي أن يراعي الظرف ،فال يقصد التشهري به ،وقد يصادف بذل
آله وصحبه وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
يف
ويتصرف
النصيحة الهوواقع،
احلديث أنعن يلحظ
النصيحة ،واحلال أن املنصوح متلبس يف اخلطأ،فإنفينبغي
حبكمةأعلن النيب صلى اهلل عليه
الدين ،حيث
احلديث عن
أصحابهم
ضية،
لبعضغري مر
مبايعتهذيول
سلبية ،أو
دون تو
للنجاح فيه،
على النصح لكل مسل
كماابعجاء يف
النصيحة).
قل من يوفَّق (الدين
التصويب ،وهذا ملحظ هام وخطري َّ
اليت تنعكس إجياباً على
التعليمية ،و
السآمة.الرتبوية
االجتماعية و
املناسبة خالل
النصيحة من
قال:
فعن وشقيق
للنصحآثارهاخمافة
يتحني
وقد كان من هديه صلى اهلل عليه وسلم أنه َّ
م
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أمهل هذا اجلانب
(كنا ننتظر عبد اهلل إذ جاء يزيد بن معاوية ،فقلنا :أال جتلس؟ قال :ال ،ولكن أدخل فأخرج إليكم
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ
صاحبكم ،وإال جئت أنا فجلست ،فخرج عبد اهلل وهو آخذ بيده ،فقام علينا فقال :أما إين أخرب
البحث فيها من األمهية مبكان ،وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة ،واليت ينبغي التن
يتخولنا
وسلموكان
صلى هلااهللمنعليه
مبكانكم ،ولكنه مينعين من اخلروج إليكم :أن رسولو اهلل
اعتبار .وقدَّ
باملوعظةبعنويفان" :أهمية النصيحة
جاء البحث
خصوصية
األخرى ،ملا
والسنة" متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة ،تفرعت إىل مطالب
األيام ،كراهية السآمة علينا)(.)1

املنصوح،تأويف املقدمة نبذة عن
حيث استعرض
وعدمأفكاره،
احلياء:روعه و
البحث وف
األمر الخامس :التحلي بالصرب واحللم وحماور
خامتة.راض
اليأسمثمن إع
األناة و
مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واص
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
اإلحباط يف حال رده للنصيحة ،ورفضه لقبوهلا ،إذ على الناصح أن يتوقع رفض النصيحة ،والرد
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والس
وشروطها،حنن ن رز
النصيحةك مرزقًا
اصتطمربفيهعلضيوهاابط ال نسأل
األولةمف و
الصال
العنيف من املنصوح .قال تعاىل :وأمر أهلك بم َّ
كأساليبها ،وآثارها ومثا
ووسائلهاق و
حدد
أسلوبمبيناًالطرح
التفنن
إجيابيةاعاهتا يف الناصح ،وامل
بروح جتب مر
األمور اليت
آدابيفالنصيحة؛
تقصإىليت فيه
والعاقمبة لملتَّقوى [طه ، ]597 :وهذا ما يدعو الثاين ف
الناصح َّ
النصيحة ،وإسقاطاً للبحث
التوددأقووامهم
السالم مع
منهج األنبياء
ومتمثالً
الرفقيف واحلب
عليهمإظهار
للنصيحة ،و
املناسبة
متفائلة ،والتلطف يف ختري األلفاظ ،واستخدام التعابري

للمنصوح ،والشفقة عليه ،كسباً لوده ،وأمالً يف استجابته للنصيحة ،وقبوله هلا.
األمر السادس :عدم اإللزام يف قبول

* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة و
النصيحة :واملقصود ب (عدم اإللزام) أي :النصح على
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom

جهة التذكري والرتغيب والرتهيب ،بعيداً عن القسر واإلجبار واحلمل على قبول النصيحة بأسلوب
منفر ،وقد حذر النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم من هذا بقوله( :يا أيها الناس إن منكم منفرين)(.)2
( ) 1صحيح البخاري :كتاب الدعوات ،باب الدعوات ،باب املوعظة ساعة بعد ساعة ،رقم احلديث:
.5011
( )2ومتام احلديث :عن أيب مسعود األنصاري رضى اهلل عنه قال :جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل
1
عليه وسلم فقال :إين ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن مما يطيل بنا ،فما رأيت النيب صلى اهلل
عليه وسلم غضب يف موعظة قط َّ
أشد مما غضب يومئذ ،فقال( :يا أيها الناس إن منكم منفرين.
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وأنبه هنا إىل ما يقع به بعض©*®الناصحني من إغالق الدائرة ،وتضييقها يف وجه املنصوح ،فيبدو وكأنه
العلَبي
الدكتور  /عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ
أغلق عليه الطرقَّ ،
وسد املنافذ ،وأوصد األبواب أمام أي أمل أو فرج ،سوى قبول النصيحة والعمل
البحث ألصوله ،قال
ص معارض
الدين،
هبا ،وعواقب هذا املسلك غري جمدية ،إذ اإللزام واإلكراه خمالف لفطرة َّ
ملخ
تعاىل :ال إمكراه ميف الدي من قد ت ب َّني الرشد ممن الغي فمن يكفر بمالطَّاغ م
علىمسك
التسليممد است
الصالةؤممونأمتبماللَّ مه ف ق
وت وي
الناصح األمني ،نبينا
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل
بمالعروةم الوث قى ال ان مفصام هلا واللَّه ممسيع م
وبعد :النصيحة،
الدين،والدين
النصيحةإىلهييومالدين،
تبعهم] ،و
[البقرة:ن755
يم
بإحسان
وتابعيه ،وم
آله ٌ
وصحبهعل ٌ
أعلن إمناالنيبجتدي
وإجباراً،
عليها
احلديثراهعنعليها،
فإنوال اإلك
وبالتايل فال يصلح اإللزام هبا،
صلى اهلل عليه وسلم
قسراًحيث
الدين،
الناس عن
وال هومحلاحلديث
النصيحة
مبايعته وجناحه
وفالحيفالناصح
(الدينومنهجية
النصيحة من خالل آلية طرحها،
الساذج لكل مسلم .وت
تأثريه النصح
مدى على
لبعض يفأصحابه
عرضها ،جاء
النصيحة) .كما
اليت الرعية
التعليمية ،إلوزام
حق وشرعي يف
األمر ومن
آثارهابه ويل
خالليتمتع
هذا وما
الطيب على املنصوح .وال تعارض
تنعكسمبا إجياباً على الفرد
الرتبوية
االجتماعية
بني من
النصيحة
ورسولهت،ر غري
مقيدةوأمربطاعة اهلل
إياها،
وال هذا اجلانب اهلام
مطلقةأ ممهل
بوي ،ورمبا
أخالقي ،وركن
شرعي،
منحهكواهللاجب
اليتأمهيتها
العظمى إىل
يراه مناسباً حبكم إمامته يشري
لوال فمإن
الساحةنكم
على األم مر مم
تطفو وأ مويل
الرسول
األمة،وا المالَّه وأ
سلبياتآمنيفوا أ مطيع
فظهرتها الَّ مذين
متجاوزة هلا .لقول اهلل تعاىل :يا أي
كان مطيعهلاوا أنَّ
غياب مبدأ النصيح
ول إمن كنتم ت ؤممنون بماللَّ مه والي ومم اآل مخ مر ذلم
الر م
الغائبة،تأومو ًيال
احلاضرةوأحسن
اضيعك خي ٌر
ت نازعتم ميف شي ٍء ف ردوه إمىل اللَّ مه و َّ
اليت ينبغي التنبيه إلي
البحثس فيها من األمهية مبكان ،وهي من املو
وقد م
أمر "الشرع
بفعل أم ٍر و
اإللزام
إمنا ويعين
بالنصيحة هنا،
[النساء .]53 :وعليه فإلزام وويل
أهمية النصيحة في ض
اجبوان:
البحث بعن
جاء
اعتبار.
خصوصية
األمر ملا هلا من
األخرى،
حمرٍم َّ
بفعله ،أو حظ مر ٍ
أكد الشر
فعل َّ
تنابه.خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة ،تفرعت إىل مطالب منتظم
والسنةع" اجمتثلت

النصيحة :وقد
حماور يف تبلي
األمر السابع :األمانة
وصف نبذة عن املوضو
هذا يفيف املقدمة
الكرميستعإىلرضت
القرآنحيث ا
أشارخامتة.
أفكاره ،مث
البحث وفروعه و
نصيحة هود عليه السالم يف تبلي نصيحته لقومه ،فقال تعاىل :أب لغكم مرس م
ت ريب وأنا لكم ن م
اص ٌح
النصيحة لغة ،واصطالح
للموضوعاالباستعراض معىن
مهدت
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
م
تعاىل :يا
علىها .قال
الشرعية أدائ
األدلةاخليانة يف
وعدم
صدق
ذات األمانة
ني [األعراف .]51 :وتقتضي
أم ٌ
الكتاب والسنة ،مث
النصيحة من
تبليغها،هلا ،و
التكليفي
الصلة ،وهنااحلكم
ووسائلهاو وعن أيب
[األنفال.]72 :
فيهاناتمضكومابطوأن تم ت علم
توا أم
حددختون
األولس فول و
الر
أي ها الَّ مذين آمنوا ال ختونوا اللَّه و َّ
أساليبهاه،ريرةوآثارها ومثارها .و
النصيحةونوشروطها،
تقصيت فيه آداب النصيحة؛ مبيناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح ،واملنصوح
الثاين ف َّ
ومتمثالً منهج األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم يف النصيحة ،وإسقاطاً للبحث على

* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة والدراسا
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كتاب الصالة،
فأيكم أمَّ الناس فليوجز ،فإن ممن ورائه الكبري والضعيف وذا احلاجة) .صحيح مسلم:
باب أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام ،رقم احلديث.259 :
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رضى اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :أد األمانة إىل من ائتمنكَّ،
ملخص
البحث من
وال ختن
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني،
خانك)(.)1

آله وصحبه وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
وفيه عناألمور
املنصوح،
التالية :عن الدين ،حيث أعلن النيب صلى اهلل عليه
الثالثة احلديث
النصيحة هو
احلديث
المطلب الثاني :ما جتب مراعاته يف فإن
أصحابه فيها
لبعضحيتسب
مبايعتهألنه
الناصح،
(الدينوعدم
األمر األول :التواضع يف مساع النصيحة،
على النصح لكل مسل
الكربكماأمامجاء يف
النصيحة).
اليت تنعكس إجياباً على
الرتبوية والتعليمية،
االجتماعية و
تكونآثارها
أن خالل
النصيحة من
مبعروف ،وأو
من أمر
كلمة خري؛
األجر والثواب ،وعدم التكرب عن مساعها ،فهي ال تعدو
م
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أمهل هذا اجلانب
ّني عن منكر .وبالتايل فاملنصوح مهما عال شأنه ،وارتفع قدره ،يبقى حمتاجاً لسماع كلمة اخلري ،ال
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ
وموعظة
األمهيةتعدو
وهي ال
الغائبة ،واليت ينبغي التن
حكمةاحلاضرة
تكون املواضيع
مبكان،أنوهي من
يستعديها،فيها من
يستغين عنها ،وال يستعلي على النصيحة ،وال البحث

حسنة ،ال أكثر ،ولطاملا نفعه أخذها والتقاطها.
احلكمة تفرعت إىل مطالب
مباحث رئيسة،
وسلم:وثالثة
مقدمة ومتهيد
خطته يف
عن أيب هريرة رضى اهلل عنه قال :قال والسنة
(الكلمة
اهلل عليه
متثلتصلى
رسول" اهلل
ضالَّة املؤمن ،فحيث وجدها فهو أحق هبا)( .)2حماور البحث وفروعه وأفكاره ،مث خامتة .حيث استعرضت يف املقدمة نبذة عن

واألخرى ،ملا هلا من خصوصية واعتبار .وقد جاء البحث بعنوان" :أهمية النصيحة

مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واص
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
األمر الثاني :عدم اإلعجاب بالنفس والرأي ،والبعد عن االعتزاز بالذات ،وعدم رفض
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والس
حمب
النصيحةوالثواب،
حمتسبابطلألجر
خملص،
قل شأّنا ،فاألصل أن الناصح أمني
وشروطهاٌّ ،
النصيحة ،مهما َّ
غيورو،أساليبها ،وآثارها ومثا
ووسائلها
ت فيه ضو
األول فحدد
بتكرباعاهتا يف الناصح ،وامل
عليه،جتب مر
األمور اليت
تقصيت فيه
بد أن يقابل صاحب هذه الصفات بالالثاين ف
وبالتايل فال َّ
النصيحة؛ضمبيناًوينكر
آدابأن يعار
لتقدير ،ال
قبول واَّ
األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم يف النصيحة ،وإسقاطاً للبحث
ومتمثالً
ورفضمنهجوإنكار.
وغرور واستعالء ،وترد النصيحة على صاحبها بسلبية

* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة و
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom

( ) 1قال أبو عيسى :هذا حديث حسن غريب .سنن الرتمذي :أبواب البيوع عن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،رقم احلديث ،5717 :وعند احلاكم :صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .املستدرك،
احلاكم :كتاب البيوع ،رقم احلديث.7735 :
( ) 2قال أبو عيسى :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وإبراهيم بن الفضل املخزومي
ضعيف يف احلديث .سنن الرتمذي :كتاب أبواب العلم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،باب يف
فضل الفقه على العبادة ،رقم احلديث ،7101 :وسنن ابن ماجه :كتاب الزهد ،باب 1
احلكمة ،رقم
احلديث.1553 :
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عليها ،والدعاء له باخلري
األمر الثالث :االس©ت*®ماع إىل النصيحة واإلصغاء إىل قائلها ،وشكره
العلَبي
الدكتور  /عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ
واإلحسان ،واالستجابة إليها ،والعمل هبا ،طاملا جترد الناصح عن حظ النفس ،وكان خملصاً يف
نصحه ،غيوراً على املنصوح ،حكيماً يف طرحه ،فال َّ
البحثوتقبلها ،وكان
النصيحة،
بد للمنصوح من تقديرَّ
ملخص
( )1
حمسن يف
فالناصح مترب
أهدىهلل إيلَّربعيويب)
الناصح األمني ،نبينا
اخلري ،على
بفعلالتسليم
الصالةع وأمت
العاملني.،وأفضل
عمر رضى اهلل عنه يقول( :رحم اهلل مناحلمد
جهده وسعيه ،مأجور يف قوله وفعله ،واهلل تعاىل يقول :ال خي ر ميف كثم
يومواهم إمَّ
وبعد:مر بمصدق ٍة
الدين،ال من أ
بإحسانٍري ممإىلن جن
آله وصحبه وتابعيه ،ومن تبعهم
أو معر ٍ
م
م
م
م
م
وف أو إمصال ٍح ب ني النفإن م
يما
أعلنجًرا ع
حيثتيه أ
الدين،وف ن ؤ
عنلَّه فس
ات ال
النصيحةابتمغهواء مرض
عنل ذلمك
احلديث ي فع
َّاس ومن
صلى اهلل عليه وسلم
احلديث
النيبظ ً
[النساء .]551 :فال َّ
لبعضطيبة،
بعبارات
النصيحة).ام و
قابل باالحرت
بد أن ي
أحسنت ،لكل مسلم .وت
كقوله:على النصح
أصحابه
التقديرمبايعته
كماالثناءجاءو يف
(الدين
خالل اهلل
فيك ،جزاك
أشكرك ،والدعاء له بقوله :بارك اهلل
اخلري.االجتماعية والرتبوية والتعليمية ،واليت تنعكس إجياباً على الفرد
آثارها
النصيحة من
ور و
عديدة،
أمر وهي
النصيحة،
أمهيتها مكرواعاهتا
اليت جتب
أمور:ممهل هذا اجلانب اهلام
ثالثةورمبا أ
أمههابوي،
كن تر
أخالقي،
اجب يفشرعي ،و
األمور إىل
المطلب الثالث :يشري

السلبيات
علىإىل نقد
للوصول
كيزيفعليها،
اإلجيابيات والرت
غياب مبدأ النصيح
الساحة لوال
حكيمتطفو
أسلوبهلا أن
األمة،يفما كان
سلبيات
األمر األول :إبراز فظهرت
لتجاوزه
احلاضرةاخلطأ
التنبيه على
األمهيةجناح
موفق يف
واإلشارة إليها ،حبكمة ورويَّة ،وهو
اليت ينبغي التنبيه إلي
الغائبة ،و
رغبةاملويفاضيع
النصيحة ،من
مبكان ،وهي
أسلوب من
البحث فيها
احملاسن" ،ويعلي
جاءأن يربز
األخوة،
بيان حق
من وسلم يف
صلى ملااهللهلاعليه
وصاياه
اعتبار .وقد َّ
أهمية النصيحة في ض
البحث بعنوان:
خصوصية و
األخرى،
وإزالته .وقد كان من مجلة و
صلى اهلل
األنصار يف ق
والسنة ".كما
من شأّنا وقدرها ،كسباً لود فاعلها
تفرعتعليهإىل مطالب منتظم
مباحثورلهئيسة،
بأمروثالثة
وصيتهمتهيد
الشأنيف يفمقدمة و
متثلتهوخطته
( )2
مسيئهم)
وجتاوزوا عن
روعه و.أفكاره ،مث خامتة .حيث استعرضت يف املقدمة نبذة عن املوضو
البحث وف
وسلم( :فاقبلوا من حمسنهم ،حماور

مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واصطالح
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
( ) 1سنن الدارمي :جمموعة أبواب يف املقدمة ،باب يف رسالة عباد بن عباد اخلواص الشامي ،رقم:
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة ،مث
.513
األول فحددت فيه ضوابط النصيحة وشروطها ،ووسائلها وأساليبها ،وآثارها ومثارها .و
رضير اهلل
أبواً بكر
عنه يقول:
( )2ومتام احلديث :عن أنس بن
عنهماالناصح ،واملنصوح
اعاهتا يف
العباسجتب م
األمورو اليت
مر مبين
رضىفيهاهللآداب
تقصيت
النصيحة؛َّ
الثاين فمالكَّ
النصيحة،اهللوعليه
جملس يفالنيب صلى
يبكيكم؟ قالو
منهجفقال :ما
يبكون،
مبجلس من جمالس األنصار وهم
إسقاطاً للبحث على
ذكرناأقوامهم
السالما :مع
األنبياء عليهم
ومتمثالً
وسلم منا ،فدخل على النيب صلى اهلل عليه وسلم فأخربه بذلك ،قال :فخرج النيب صلى اهلل عليه
فحمد اهلل
اسات اليوم،
بعدرذلك
املشاركيصعده
املنرب ،ومل
أستاذبرد،
وسلم ،وقد عصب على رأسه* ®حاشية
بكلية الشريعة والدراسا
اإلسالمية
قسم الد
فصعدالقرآن
قال:وعلوم
التفسري
وأثىن عليه ،مث قال( :أوصيكم باألنصار ،فإّنم كرشي وعيبيت ،وقد قضوا الذي عليهم ،وبقي الذي
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
هلم ،فاقبلوا من حمسنهم ،وجتاوزوا عن مسيئهم) .صحيح البخاري :كتاب فضائل الصحابة ،باب
اقبلوا من حمسنهم ،وجتاوزوا عن مسيئهم ،رقم احلديث.9511 :
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األمر الثاني :التلطف والرفق واألدب يف تقدمي النصيحة؛ ذلك ألّنا أمر َّ
حساسالبحث
ملخص
خطري،

احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني،
قد يؤيت عكس هدفه إذا مل حيسن توظيفه بشكل صحيح ،فكل شيء جتاوز حدَّه انقلب إىل ضده،
آله وصحبه وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
ويتفاوت الناس يف مستوى القبول والرفض والتذكري،فإنفال َّ
حيثقوهلا،
اللني يف
إسدائها،
احلديثمنعن التلط
بد
أعلن النيب صلى اهلل عليه
عن والدين،
يف احلديث
ف هو
النصيحة
قال تعاىل يف أمر موسى وهارون وفرعون :اذهبا إمىل فم
أصحابهلعلَّه
لبعضوًال لي نًا
مبايعته له ق
)19يف ف قوال
النصيحة).طغى
(الدينرعون إمنَّه
على النصح لكل مسل
كما (جاء
اليت تنعكس إجياباً على
الرتبوية والتعليمية ،و
االجتماعية و
النصيحة من
مالحظتهما
العابدين يف
آثارها زين
خاللوأخيه
احلسن
ي تذ َّكر أو خيشى [طه ،]11_19 :وهنا نتذكر حادثة
م
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أمهل هذا اجلانب
وضوء الرجل املسن ،وتقومي أخطائه ،ونصحهم الصائب له ،حني احتكما إليه ليقومهما ،وإذا به يقر
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ
خبطئه ،متعلماً منهما ما رآه من املثالية يف فعليهما.
البحث فيها من األمهية مبكان ،وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة ،واليت ينبغي التن

األمر الثالث :البعد عن اجلدل العقيم،

النقاش ،و
خصوصيةيفو طر
اجلايف،منوالغلظة
وواخلصام
التجايفان" :أهمية النصيحة
البحث بعنو
يقةوقد جاء
اعتبار.
األخرى ،ملا هلا

احملبطة تفرعت إىل مطالب
مباحث رئيسة،
وثالثة
قبولمقدمة ومتهيد
خطته يف
والسنة
املثبطات
النصيحة ،و
متثلتطريق
صة" يف
املنغ

يف أسلوب اخلطاب ،إذ يعد ذلك من العقبات
يلرضربتكيف املقدمة نبذة عن
ستع
أفكاره ،مث
حماور البحث
حيث اسبم م
خامتة .إمىل
تعاىل :ادع
روعه واهلل
اإلرشاد.وفقال
حملاوالت التواصل واحلوار البنَّاء يف سبيل التناصح و
مهدت للموضوعم مباستعراض معىن النصيحة لغة ،واص
على اختياره ،والدافع إليه،م مث
َّ
بماحلمكم مة والمو معظ مة احلسن مة وج مادهلم بمالَّميت مهي أحسن إم َّن ربَّك هو أعلم مبن ضل عن سبميله وهو أعلم
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلاَّ ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والس
بمالمهت مدين [النحل.]575 :
األول فحددت فيه ضوابط النصيحة وشروطها ،ووسائلها وأساليبها ،وآثارها ومثا

النصيحة؛:مبيناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح ،وامل
يتو فيه
المطلب الرابع :منهج األنبياء عليهم الثاين
آداب النصيحة
امهم يف
تقص أق
السالم فمع َّ
النصيحة ،وإسقاطاً للبحث
السالمإىلمع أقوامهم
عليهم
منهج األنبياء
القصصيفالقرآين
أصغينا
الرشيد ،و
ومتمثالًاملنهج
إذا تتبعنا النصوص القرآنية يف حتديد هذا

َّ
نستلهم العرب والعظات فيه ،ألفينا أن األنبياء
عليهم الصالة والسالم مجيعاً قد سنوا منهجاً مميزاً
*
® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة و
ألقوامهم يف مبدأ النصيحة ،متثلوه يف دعواهتم ألقوامهم ،وطبقوه عملياً يف حوارهم مع أتباعهم.
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
فالنصيحة ركن أساس يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ،وهي بضوابطها وشروطها وأساليبها ووسائلها احملرك
األساس للدعوة ،والفاعل النشط يف التبلي والتأثري ،وهي صلب الدعوة وحجرها األساس ،ال ميلك
أحد أن يتخلى عنها ،أو أن يعرض عن منهجها .فهي السالح اآلمن لكل داعية ،واحلجة الدامغة
لكل واعظ ،والدليل املقنع لكل رائد ،إن هو متثل بضوابطها وشروطها ،واستعمل احلكمة يف توجيهها
وتبليغها ،واستغل الظرف واملناسبة إلرساهلا وتفعيلها .وهذا ما نلمسه يف مواقف األنبياء الكرام عليهم
الصالة والسالم مع أقوامهم ،وخطاهبم الدعوي هلم:
م 1
فقد قال اهلل تعاىل خمرباً عن نوح عليه السالم يف جمادلته قومه :أب لغكم مرساالت ريب وأنصح
لكم وأعلم ممن اللَّ مه ما ال ت علمون [األعراف ،]57 :وقال تعاىل خمرباً عن هود عليه السالم يف حواره
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لقومه :أب لغكم مرساال م
ت ريب ©*و®أنا لكم ن م
تعاىلبييف قصة قوم صاحل
اصح أ ممني [األعراف ،]51 :وقال
العلَ
الدكتور ٌ /عدنانٌ بن عبد الرزَّاق الحموي ُ
عليه السالم بعد إهالكهم ورفضهم لنصيحته بعد مساعها :ف ت وَّىل عن هم وقال يا ق ومم لقد أب لغتكم
مرسالة ريب ونصحت لكم ولكمن ال محتبون الن م
َّاص محني [األعرافَّ ،]23 :
البحثيف قوم شعيب
ص تعاىل
ملخوقال
علىم
الصالةدوأبأمتلغتكم م
ت ريب
التسليمرساال
أفضلا ق ومم لق
العاملني ،وقال ي
ربوَّىل عن هم
احلمدهمهلل :ف ت
عليه السالم بعد إهالكهم ،وقد نصحهم نبي
الناصح األمني ،نبينا
وبعد:على حوار
الدين،السالم
يوم عليه
إىل نوح
رد
وبني
وصحبهافم مرين
آلهى ق وٍم ك
ونصحت لكم فكيف آسى عل
[األعومرناف:تبعهم
وتابعيه،
بإحسان َّ
َّ ،]39
حيثلكم إم
النيبان اللَّه
أعلنن ك
الدين،نصح
عنت أن أ
احلديث أرد
النصيحةم نهوص محي إمن
تعاىل:عنوال ي ن فعك
قومه ،ورفضهم قبول النصيحة،فإنفقال
صلى اهلل عليه وسلم
احلديث
النصيحة)91.
(الدينعون [هود:
ي مريد أن ي غ مويكم هو ربكم وإملي مه ت رج
] .جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسلم .وت
كما
يقدم
مكة ،وهو
لقومه يف
آثارهايف دعوته
خاللوسلم
اهلل عليه
وتتالت الروايات عنه
النصيحة إجياباً على الفرد
اليت تنعكس
التعليمية ،و
الرتبوية و
االجتماعية و
صلى من
النصيحة
وحتملها،
هتم ويفأمرقبول
مسؤوليا
أمام
رفضها ،هذا اجلانب اهلام
بوي ،أوورمبا أ ممهل
الدعوةوركن تر
أخالقي،
شرعي،
اجب
يضعهم كو
األمثال،إىلو أمهيتها
بشفقة ورمحة ،يضرب هلم يشري
لوالأن مذر
لت :و
قال :ملا نز
حديث ابن
فظهرتكما يف
فيناديهم :يا بين فالن ،يا بين فالن،
غياب مبدأ النصيح
الساحة
عنهما على
اهلل تطفو
رضي أن
عباسكان هلا
األمة ،ما
سلبيات يف
ينادي :يا
الصفا،
مبكان،عليه
صلى اهلل
صعدمنالنيب
ع مشريتك األق ربمني [الشعراء]751 :
اليت ينبغي التنبيه إلي
فجعلالغائبة ،و
احلاضرة
علىاضيع
وسلم املو
وهي من
األمهية
البحث ،فيها
يستطع أن
اعتبار.إذا مل
خصوصية والرجل
اجتمعوا ،فجعل
بين فهر ،يا بين عدي ،لبطونوقريش،
أهمية النصيحة في ض
البحثخيرجبعنوان:
وقد جاء
ح ى هلا من
األخرى ،ملا
أرسل"رسوالً
ئيسة،ريد أن
ادي ت
وثالثةخيالً بال
أخربتكم أن
أيتكم لو
فقال( :أ
لينظر ما هو ،فجاء أبو هلب وقر
تفرعتتغريإىل مطالب منتظم
مباحثو ر
مقدمة ومتهيد
خطتهر يف
يش،متثلت
والسنة"
(فإينستعنذير
إال مثصدقاً،
عليك
جربنا
حماور نعم،
عليكم ،أكنتم مصدقمي؟) .قالوا:
يدي نبذة عن املوضو
لكميفبنياملقدمة
رضت
خامتة.قال:حيث ا
أفكاره،
روعه و
البحثما وف َّ
معىن ٍ
باستعيردااضأميب هل
ب
للموضوع ت بَّت
مجعتنا؟ ،فنزلت:
على تبَّاً لك
عذاب شديد) .فقال أبو هلب:
النصيحة لغة ،واصطالح
مهدت
اليوم،إليه ،مث
سائرالدافع
اختياره ،و
ب وت َّ
أهلذا َّ
احلكم](.)1
[اللهب:و7-5
( )5ما أغىن عنه ماله وما كسب
التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة ،مث
ذات الصلة،

حديث متيم
النصيحة ،ويعد
مستهدفة
أساليبها،بنوآثارها ومثارها .و
ووسائلها و
جماالتوشروطها،
ابط يفالنصيحة
مقاصدفيه ضو
ويتقصفىحددت
المبحث الثالث :األول َّ
اإلمام
يعد شر
آدابأساساً يف
النصيحة
النوويالناصح ،واملنصوح
اعاهتا يف
جتبح مر
كما اليت
وضوع،األمور
تقصيت
أوس الداري رضى اهلل عنه يفالثاين ف
فيه ركناً
موضوع َّ
النصيحة؛امل مبيناً
النصيحة،ما وتناول
املقام ،يفومن أمجع
عليهمما كتب
األنبياءأنفس
مسلم من
إسقاطاً للبحث على
السالميفمعهذاأقوامهم
صحيحمنهج
رمحه اهلل تعاىل هلذا احلديث يفومتمثالً
عرضاً وحتليالً ،وقد آثرت نقله بأمانة ،ضمن مطالب مخسة متتالية:

* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة والدراسا
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
( )1صحيح البخاري :كتاب التفسري ،باب وأن مذر ع مشريتك األق ربمني  ،رقم احلديث.1137 :
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نص الحديث الشريف :عن متيم بن أوس الداري رضى اهلل عنه أن رسول َّ
البحثاهلل
ص صلى
ملخاهلل

احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني،
عليه وسلم قال( :الدين النصيحة ،قلنا :ملن؟ قال :هلل ،ولكتابه ،ولرسوله ،وألئمة املسلمني،
آله وصحبه وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
وعامتهم)(.)1
فإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين ،حيث أعلن النيب صلى اهلل عليه
أصحابهتعاىل
النصيحة هلل
النوويكمارمحهجاءاهلليف :أما
(الدين قال
المطلب األول :معنى النصيحة هلل تعالى.
على النصح لكل مسل
مبايعته لبعض
النصيحة).
اليت تنعكس إجياباً على
التعليمية ،و
ووصفهالرتبوية و
االجتماعية و
خالليفآثارها
النصيحة من
الكمال
بصفات
صفاته،
اإلحلاد
فمعناها منصرف إىل اإلميان به ،ونفي الشريك عنه ،وترك
م
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أمهل هذا اجلانب
واجلالل كلها ،وتنزيهه سبحانه وتعاىل من مجيع النقائص ،والقيام بطاعته ،واجتناب معصيته ،واحلب
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ
بنعمته،
االعرت
وجهاد
عصاه،
الغائبة ،واليت ينبغي التن
افاحلاضرة
اضيع
به ،منو املو
كفر وهي
األمهيةمنمبكان،
فيها من
فيه ،والبغض فيه ،ومواالة من أطاعه ،ومعاداة منالبحث

احلث
املذكورة،
الدعاء إىل
عليها،ان" :أهمية النصيحة
البحث بعنو
وقد وجاء
األوصاف واعتبار.
مجيعمن خصوصية
األخرى ،ملا هلا
و و

وشكره عليها ،واإلخالص يف مجيع األمور،
اإلضافة تفرعت إىل مطالب
مباحث رئيسة،
اهلل:متهيد
مقدمة و
والسنة"قالمتثلت خطته
وثالثة هذه
وحقيقة
اخلطايب يفرمحه
والتلطف يف مجيع الناس ،أو من أمكن منهم علمها.
روعه وأفكاره ،مث خامتة .حيث استعرضت يف املقدمة نبذة عن
البحث وف
الناصح.
راجعة إىل العبد يف نصحه نفسه ،فاهلل تعاىل غين عنحماورنصح

مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واص
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
المطلب الثاني :معنى النصيحة لكتاب اهلل تعالى .قال النووي رمحه اهلل :وأما النصيحة
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والس
اخللق ،وال
النصيحةكالم
شيء من
األولز فيله،
لكتابه سبحانه وتعاىل ،فاإلميان بأنه كالم اهلل تعاىل وتن
يقدرأساليبها ،وآثارها ومثا
ووسائلها و
وشروطها،
يشبههضوابط
حددالت فيه
حروفهاعاهتا يف الناصح ،وامل
وإقامة جتب مر
األمور اليت
تقصيت فيه
على مثله أحد من اخللق ،مث تعظيمه ،وتالوته حقالثاين ف
عندها،
آدابواخلشوع
وحتسينها
تالوتهَّ،
النصيحة؛ مبيناً
النصيحة ،وإسقاطاً للبحث
امهم يف
السالم مع
منهج األنبياء
يف التالوة ،والذب عن تأويل احملرفني ،وت عرض ومتمثالً
أحكامه،
الوقوفأقومع
عليهمفيه ،و
التصديق مبا
الطاعنني ،و

وتفهم علومه وأمثاله ،واالعتبار مبواعظه ،والتفكر يف عجائبه ،والعمل مبحكمه ،والتسليم ملتشاهبه،
* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة و
والبحث عن عمومه وخصوصه ،وناسخه ومنسوخه ،ونشر علومه ،والدعاء إليه ،وإىل ما ذكرنا من
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
نصيحته.
المطلب الثالث :معنى النصيحة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .قال النووي رمحه اهلل:

وأما النصيحة للرسول صلى اهلل عليه وسلم فتصديقه على الرسالة ،واإلميان جبميع ما جاء به ،وطاعته
يف أمره وّنيه ،ونصرته حيَّاً وميتاً ،ومعاداة من عاداه ،ومواالة من وااله ،وإعظام حقه وتوقريه ،وإحياء
طريقته وسنته ،وبث دعوته ،ونشر شريعته ،ونفي التهمة عنها ،واستشارة علومها ،والتفقه يف معانيها،
والدعاء إليها ،والتلطف يف تعلمها وتعليمها ،وإعظامها وإجالهلا ،والتأدب عند قراءهتا ،واإلمساك عن
1

( )1صحيح مسلم :كتاب اإلميان ،باب بيان أن الدين النصيحة ،رقم احلديث.55 :
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وإجالل أهلها النتساهبم إليها ،والتخلق بأخالقه ،والتأدب بآدابه ،وحمبة أهل
الكالم فيها بغري علم،
©* ®
العلَبي
الدكتور  /عدنان بن عبد مالرزَّاق الحموي ُ
بيته وأصحابه ،وجمانبة من ابتدع يف سنته ،أو تعرض ألحد من أصحابه ،وحنو ذلك.

للنصيحة ،ومدى
المطلب الرابع :المسؤولية الشرعية لدى والة األمور في َّ
توجيههمالبحث
ملخص
وطاعتهم
سلمني
ربألئمة امل
النصيحة
تحملهم لها .قال النووي رمحه اهلل :وأما
الناصح األمني ،نبينا
احلق،على
فمعاونتهموأمتعلىالتسليم
أفضل الصالة
العاملني ،و
احلمد هلل
وبعد:من حقوق
الدين،يبلغهم
عنه ومل
بإحسانغفلوا
وإعالمهم مبا
وصحبهرفق و
وتذكريهم ب
إىل يوم
لطف،ومن تبعهم
وتابعيه،
فيه ،وأمرهم به ،وتنبيههم آله
عنالناس
قلوب
املسلمني ،وترك اخلروج عليهم،فإنوتألف
لطاعتهم.احلديث عن الدين ،حيث أعلن النيب صلى اهلل عليه وسلم
النصيحة هو
احلديث
أصحابهوأداء
لبعض معهم،
مبايعته واجلهاد
الصالة يفخلفهم،
النصيحة) .هلم
(الدينومن النصيحة
قال اخلطايب رمحه اهلل:
الصدقات لكل مسلم .وت
على النصح
كما جاء
الرتبويةأنو ال يغروا
عشرة ،و
حيف أو سوء
إليهم ،وترك اخلروج بالسيف عليهم
الكاذب إجياباً على الفرد
بالثناء تنعكس
التعليمية ،واليت
االجتماعية و
منهمآثارها
النصيحةإذامنظهرخالل
اخللفاء
بأئمةأمراملسلمني
اجب املراد
على أن
وهذا كله
عليهم ،وأن يدعى هلم
يقوم هذا اجلانب اهلام
ممن أ ممهل
وغريهم،ورمبا
كن تربوي،
أخالقي ،ور
شرعي ،و
أمهيتها كو
بالصالح ،إىل
يشري
سلبياتهويفاملشهو
الواليات ،وهذا
األمة،ر .ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيح
بأمور املسلمني من أصحاب فظهرت
الدين ،ووأن
األئمة املوالذين
مبكان،على
يتأول ذلك
وحكاه اخلطايب أيضاً ،مث
اليت ينبغي التنبيه إلي
علماءالغائبة،
اضيعهماحلاضرة
وهي من
وقد األمهية
قال :من
البحث فيها
اعتبار.هبم.
وإحسانو الظن
األحكام،
من نصيحتهم قبول ما رووه ،ووتقليدهم
وقد جاء البحث بعنوان" :أهمية النصيحة في ض
خصوصية
يف هلا من
األخرى ،ملا

توجيههم
متهيدفي
العامة
الشرعيةيف لدى
المسؤولية
ومدىإىل مطالب منتظم
للنصيحة،تفرعت
مباحث رئيسة،
وثالثة
مقدمة و
متثلت خطته
المطلب الخامس:والسنة"
وهمتمنيفعدا
املسلمني،ا _
نصيحةمث عامة
تعاىل:
حماوررمحه اهلل
تحملهم لها .قال اإلمام النووي
والة نبذة عن املوضو
املقدمة
ستعرض
خامتة .حيث
روعهووأماأفكاره،
البحث وف

جيهلونه من
األذى عنهم،
األمر _ فإرشادهم ملصاحلهمعلىيف آخر
النصيحة لغة ،واصطالح
فيعلمهماضما معىن
للموضوع باستعر
مهدت
ودنياهم،إليه،و مث
هتم والدافع
اختياره،
كف َّ
وجلبمناملنافع
اهتم ،وسد
وسرتوعور
الكتاب والسنة ،مث
عنهم،النصيحة
املضار على
ودفعالشرعية
خالهتم،األدلة
التكليفي هلا ،و
احلكم
الفعل،الصلة،
دينهم ،ويعينهم عليه بالقول وذات
كبريهم،
عليهم ،وتوقري
الشفقة
وإخالص ،و
هلم ،وأمرهم باملعروف ،وّنيهم
ورمحةوآثارها ومثارها .و
أساليبها،
ووسائلها و
وشروطها،
النصيحة
فق ضوابط
ملنكرت برفيه
األولعنف احدد
لنفسهر من
حيب هلم
وحسدهم ،و
اخلري،الناصح ،واملنصوح
اعاهتا يف
حيبجتب م
األمورما اليت
النصيحة؛
غشهمآداب
وتركيت فيه
تقص
صغريهم ،وختوهلم باملوعظة الثاين
احلسنة،ف َّ
أن مبيناً
بالقول
ذلك يفمن أحواهلم،
عليهموأعر
األنبياءأمواهلم
الذب عن
املكروه ،و
إسقاطاً للبحث على
النصيحة ،و
وغريوامهم
اضهم،مع أق
السالم
منهج
ويكره هلم ما يكره لنفسه منومتمثالً
والفعل ،وحثهم على التخلق جبميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة ،وتنشيط مهمهم إىل الطاعات(.)1

* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة والدراسا
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
( )1شرح النووي على صحيح مسلم.92/7 :
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َّ
ملخص البحث
الخاتمة :وفيها أهم النتائج املستفادة ،والتوصيات املقرتحة.
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني،
أوالً :النتائج المستفادة:
آله وصحبه وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
حيثورائد
الدين،بوي،
مرشد تر
كموجههوديين،
أعلن النيب صلى اهلل عليه
احلديثو عن
النصيحةالنصيحة
مبدأاحلديث عن
 .1تبدَّى للباحث من خالل البحث أمهية فإن
على النصح لكل مسل
مبايعته
جاء يف
النصيحة).
اجتماعي ،وقائد أخالقي ،ملعاجلة كثري من(الدين
أصحابهجهل
لبعضنتيجة
املسلم،
اجملتمع
كما يف
الشائعة
األخطاء
اليت تنعكس إجياباً على
التعليمية ،و
الرتبوية و
حلقيقة
خاطئ
االجتماعية ووفهم
آثارها الشريعة،
خاللآداب
من عن
النصيحةوبعد
يف أحكام الدين ،وغفلة عن تعاليم اإلسالم،
م
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أمهل هذا اجلانب
الشرع احلكيم.
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ
احلاضرةيع،
التبعية للتشر
مبدأفيهاسدمنالذر
 .2متثل النصيحة حجر أساس ،وركيزة هامة يف
الغائبة ،واليت ينبغي التن
املصادراملواضيع
أحد وهي من
ائع كمبكان،
األمهية
البحث

بناءجاءاجملتمع
رشيدة،
غايات
ومباو حتققه
علىان" :أهمية النصيحة
البحث بعنو
يف وقد
اعتبار.
خصوصية و
األخرى ،ملامنهلا من

.3

مبا تدعو إليه من أهداف عظيمة،
اجملتمع تفرعت إىل مطالب
مباحث رئيسة،
مقدمةوومتهيد
إىل خطته
الداعيمتثلت
الفضائل األخالقية ،والتعاون األخوي ،والسنة"
وثالثة أفراد
الوئام بني
نشريفاحملبة
حماور البحث وفروعه وأفكاره ،مث خامتة .حيث استعرضت يف املقدمة نبذة عن
املسلم.

مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واص
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
املنكر،
عن
النهي
و
باملعروف
توصل الباحث إىل أن النصيحة باب عظيم من أبواب األمر
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والس
النافلة،
الكفاية و
العنيضووفابطرض
تتناوبه األحكام الشرعية التكليفية؛ ما بني
وذلكأساليبها ،وآثارها ومثا
ووسائلها و
وشروطها،
النصيحة
فرضت فيه
األول فحدد
االجتماعياعاهتا يف الناصح ،وامل
األمور اليت جتب مر
النصيحة؛
األمر فيهأوآداب
تقصيت
الثاينر ف
اعتبارمبيناًاملوقع
النهي ،و
بالنظر إىل رتبة املنصوح ،وكيفية النصح ،و
تبة َّ
ومتمثالً منهج األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم يف النصيحة ،وإسقاطاً للبحث
للناصح ،وصلته باملنصوح ،ودرجة النصيحة.

 .4رَّكز الباحث على ضرورة التقيد بضوابط النصيحة وشروطها ،والتمثل بوسائلها وأساليبها،
* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة و
وااللتزام بأداء أحكامها التكليفية ،وآداهبا الشرعية ،حتقيقاً لثمارها املرجوة ،وآثارها املنشودة.

ثانياً :التوصيات المقترحة:

اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة

قطرadnanhamwi@hotmailÆcom

 .1تشجيع وتنشيط وتفعيل ظاهرة (مكاتب املناصحة) واملشتهرة يف بعض البالد اإلسالمية،
وتعميم هذه الظاهرة االجتماعية الناجحة على سائر اجملتمعات اإلسالمية ،من خالل ما
حققه مبدأ النصيحة فيها من نتائج إجيابية ،للحد من جنوح الشباب حنو املغاالة والتطرف،
وعالج هذه الظواهر السلبية يف اجملتمعات حبكمة العقالء وحنكة اخلرباء .حبيث يتوىل
اإلشراف عليها متخصصون يف اإلرشاد الديين والنفسي واالجتماعي ،وتزود بكافة
1
التسهيالت املرغبة للتواصل االجتماعي مع سائر أطياف اجملتمع.
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الفضائية ،والشبكة العنكبوتية ،يف تعزيز مفهوم النصيحة ،وتذليل تقبلها لدى خمتلف
البحثطرح النصيحة،
ناجحة يف
الشرائح يف اجملتمع ،وبيان أمهيتها وفضلها ،وعرض املبادرات ال َّ
ملخص
حتتذىهلل .رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني ،نبينا
وتقدميها إىل اآلخرين ،كنماذجاحلمد

وبعد:واستهداف
الدين،توعية،
حماضرات
دعوية،
 .3الدعوة إىل عقد مؤمتآلهرات
وتنفيذإىل يوم
بإحسان
ندوناتتبعهم
وإقامة وم
دينية،وتابعيه،
وصحبه
وجودهم
احلساسة اليت
وتناول املو
اخلصوص،
العنصر الشبايب فيهافإنعلى
صلى اهلل عليه وسلم
تالمس النيب
حيث أعلن
اضيععن الدين،
احلديث
النصيحة هو
وجه عن
احلديث
لبعضعلى التز
مبايعتهويوقفهم
بأحكام يفالشرع،
العقدي ،مبا يبص
الدين ،لكل مسلم .وت
هديالنصح
أصحابهام على
النصيحة).رهمكما جاء
الديين ،وانتماءهم (الدين
وصية
الرتبويةاً وووعظاً،
النبوية؛و نصح
آثارهاوالسنَّة
خاللالكرمي
الكتاب
ومتسكهم بأصوله الثابتة
اليت وإرشاداً
تنعكس ،إجياباً على الفرد
التعليمية،و و
االجتماعية
يف من
النصيحة
وأمراً مبعروف ،وّنياً عن
يشري مإىلنكر.أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أ ممهل هذا اجلانب اهلام

فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ النصيح
اضيعوعلى
حممد،
على نبي
من اهلل وس
وصلَّى
وصحبه واليت ينبغي التنبيه إلي
آله الغائبة،
احلاضرة
مننا املو
وبارك وهي
األمهيةلَّممبكان،
التوفيقفيها
هذا وباهللالبحث
احلمدجاءهلل رب
خصوصيةدعووانا أن
الدين ،وآخر
بإحسان
العاملنيو.ان" :أهمية النصيحة في ض
البحث بعن
اعتبار .وقد
األخرى،إىلملايومهلا من
أمجعني ،وتابعيهم و

المصادر
والسنة" متثلتثبت
مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة ،تفرعت إىل مطالب منتظم
خطته يف
خامتة.بن بلبان
الدينمث علي
روعه وعالء
تيبوفاألمري
حبان ،تر
وضبط نبذة عن املوضو
تقدمي املقدمة
الفارسي،ت يف
حيث استعرض
أفكاره،
البحث
اإلحسان برتتيب صحيح ابنحماور
5312م.
5102ه-
باستعراض معىن النصيحة لغة ،واصطالح
للموضوع
مهدت
بريوت ،إليه ،مث
العلمية ،والدافع
الكتب اختياره،
كمال يوسف احلوت ،دار على
ط/أوىلَّ :
الوهاب
كفوري،علىحتقيق عبد
األدلةاملبار
الرمحن
التكليفيعبد
احلكمحممد بن
الصلة ،والعلى
الرتمذي ،أبو
الكتاب والسنة ،مث
النصيحة من
الشرعية
هلا ،و
حتفة األحوذي بشرح جامع ذات
5323م
5933
ابط .النصيحة وشروطها ،ووسائلها وأساليبها ،وآثارها ومثارها .و
ته-فيه ضو
ط/ثانية :فحدد
عبد اللطيف ،دار الفكر ،األول
اهلادي
النصيحة؛ بن
آدابالدين حممد
احلسن نور
حتقيقيفنورالناصح ،واملنصوح
السندي،راعاهتا
اليت جتب م
مبيناًعبداألمور
أبويت فيه
تقص
حاشية مسند اإلمام أمحد بنالثاين ف
حنبلَّ ،
عليهمالدوحة،
اإلسالمية،
7001م.وإسقاطاً للبحث على
5171يفه-النصيحة،
ط/أوىل:وامهم
السالم مع أق
الشؤون األنبياء
األوقافالًو منهج
الدين طالب ،إصدار وزارة ومتمث
سنن ابن ماجه ،احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الريان
للرتاث ،القاهرة ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
* ® أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة والدراسا
سنن الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ،ضمن سلسلة الكتب الستة ،حتقيق
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
إبراهيم عطوة ،طبع دار الدعوة ،إستانبول _ تركيا5105 :ه5315-م.
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سنن الدارمي ،احلافظ عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي ،حتقيق فواز زمريل ،وخالد السبعَّ
ملخص
البحثدار
العلمي،
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني،
الريان للرتاث ،القاهرة ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط/أوىل5102 :ه5312-م.
آله وصحبه وتابعيه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
احلديثرية،
املكتبة العص
البخاري،
إمساعيل
بريوت :النيب صلى اهلل عليه
صيدا،حيث أعلن
عن الدين،
النصيحة هو
احلديث عن
صحيح البخاري ،اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن فإن
5171ه7001-م.
(الدين النصيحة) .كما جاء يف مبايعته لبعض أصحابه على النصح لكل مسل
االجتماعية والرتبوية والتعليمية ،واليت تنعكس إجياباً على
ط/ثانية:من خالل
صحيح مسلم بشرح النووي ،دار الفكر ،بريوت ،النصيحة
آثارها5327م.
5937ه-
م
يشري إىل أمهيتها كواجب شرعي ،وأمر أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أمهل هذا اجلانب
صحيح مسلم ،اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،دار الكتب العلمية،
فظهرت سلبيات يف األمة ،ما كان هلا أن تطفو على الساحة لوال غياب مبدأ
بريوت ،ط/أوىل5175 :ه7005-م.
البحث فيها من األمهية مبكان ،وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة ،واليت ينبغي التن
جاء دار
خلف،
الرمحن
حتقيق منجنم عبد
احلنبلي،
املأمونان" :أهمية النصيحة
البحث بعنو
اعتبار .وقد
خصوصية و
األخرى ،ملا هلا
الفرق بني النصيحة والتعيري ،احلافظ ابن رجب و
والسنة" متثلت خطته يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث رئيسة ،تفرعت إىل مطالب
للرتاث ،دمشق ،ط/ثالثة5105 :ه.
التجاتريةيف املقدمة نبذة عن
املكتبةستعرض
املناوي ،حيث ا
أفكاره ،مث خامتة.
روعه والرؤوف
البحث وفبعبد
حماور املدعو
فيض القدير ،شرح اجلامع الصغري للسيوطي ،حممد
مهدت للموضوع باستعراض معىن النصيحة لغة ،واص
على اختياره ،والدافع إليه ،مث َّ
الكربى ،مصر ،ط/أوىل5955 :ه5391-م.
ذات الصلة ،واحلكم التكليفي هلا ،واألدلة الشرعية على النصيحة من الكتاب والس
مؤسسة
ط/ثانية:أساليبها ،وآثارها ومثا
بريوت ،ووسائلها و
الرسالة،وشروطها،
ابط النصيحة
بادي ،فيه ضو
الفريوزآحددت
القاموس احمليط ،جمد الدين حممد بن يعقوب األول ف
5102ه5312-م.
تقصيت فيه آداب النصيحة؛ مبيناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح ،وامل
الثاين ف َّ
النصيحة ،وإسقاطاً للبحث
مع أقوامهم
اهيم عليهم
األنبياء
الكتابيفالعريب،
السالمدار
األبياري،
منهج إبر
ومتمثالًحتقيق
كتاب التعريفات ،علي بن حممد بن علي اجلرجاين،
بريوت ،ط/أوىل5105 :ه5315-م.
*
اإلسالمية بكلية الشريعة و
قسم الدر
التفسري وعلوم
اساتالرمحن
حبيب
املشاركحتقيق
القرآنزي،
املبارك املرو
كتاب الزهد ،ويليه كتاب الرقائق ،شيخ اإلسالم ®عبدأستاذاهلل بن
اإلسالمية جبامعة قطر يف دولة قطرadnanhamwi@hotmailÆcom
األعظمي ،دار الكتب العلمية.
الكليات؛ معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ،حتقيق
د/عدنان درويش ،وحممد املصري ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط/ثانية5153 :ه5331-م.
لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري ،دار صادر ،بريوت،
ط/سادسة7001 :م.
جممع الزوائد ،احلافظ علي بن أيب بكر اهليثمي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط/ثانية5352:م.
1
5317م.
خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،دار الكتاب العريب ،بريوت:
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خمتصر سنن أيب داود للحافظ©*®املنذري ،ومعامل السنن أليب سليمان اخلطايب ،حتقيق أمحد حممد شاكر،
العلَبي
الدكتور  /عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ
وحممد حامد الفقي ،دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت5100 :ه5310-م.
للحافظ الذهيب،
التلخيص
املستدرك على الصحيحني ،احلافظ أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري ،وبذيله َّ
البحث
ملخص
مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،حممد
بريوت .وأفضل الصالة وأمت التسليم على الناصح األمني ،نبينا
دمج،العاملني،
احلمدأمنيهلل رب
العلمية ،بريوت،
الشايف ،إىلداريومالكتب
حممد عبد
مسند اإلمام أمحد بن حنبل،آلهترقيم
الدين ،وبعد:
عبد بإحسان
السالمتبعهم
وتابعيه ،ومن
وصحبه
ط/أوىل5159 :ه5339-م.فإن احلديث عن النصيحة هو احلديث عن الدين ،حيث أعلن النيب صلى اهلل عليه وسلم
أصحابهالعصر
لبعضاملكتبة
املاجدي،
األصفهاين،
مفردات ألفاظ القرآن ،الع المة الر
صيدا ،لكل مسلم .وت
ية ،النصح
على
جنيبمبايعته
حتقيق يف
كما جاء
(الديناغبالنصيحة).
بريوت5190 :ه7003-م.النصيحة من خالل آثارها االجتماعية والرتبوية والتعليمية ،واليت تنعكس إجياباً على الفرد
7009م.
الثقايف،
العرب ،اجملمع
أخالقي ،وركن تربوي ،ورمبا أ ممهل هذا اجلانب اهلام
ظيب :وأمر
اجب أبوشرعي،
أمهيتها كو
املوسوعة الشعرية ،الشعر ديوانيشري إىل
على العريب،
تطفوالرتاث
دار أنإحياء
الكويت،
اإلسالمية،
فظهرتالشؤون
املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف و
بريوت:غياب مبدأ النصيح
الساحة لوال
كان هلا
األمة ،ما
سلبيات يف
ط/ثالثة5153 :ه5331-م.البحث فيها من األمهية مبكان ،وهي من املواضيع احلاضرة الغائبة ،واليت ينبغي التنبيه إلي
7005
احلديث،
عبد الباقي،
املوطأ ،اإلمام مالك بن أنس ،وشرح
بعنمو.ان" :أهمية النصيحة في ض
القاهرة:البحث
وقد جاء
خصوصيةدارواعتبار.
حممدملافؤهلااد من
األخرى،
نصيحة امللوك ،أبو احلسن علي
الفالح،إىل مطالب منتظم
مكتبة تفرعت
خضر،رئيسة،
حممدمباحث
خضروثالثة
حتقيقومتهيد
املاوردي،مقدمة
حممد خطته يف
بن متثلت
والسنة"
5319م.
البحث وفروعه وأفكاره ،مث خامتة .حيث استعرضت يف املقدمة نبذة عن املوضو
الكويت ،ط/أوىل5109 :ه-حماور
معىن احلميد
اضد/عبد
حتقيق
اجلزري ،ابن
الدافع بن
الدين واملبارك
علىجمد
النهاية يف غريب احلديث واألثر،
النصيحة لغة ،واصطالح
األثري،باستعر
للموضوع
مهدت
إليه ،مث
اختياره،
حممد َّ
7005
التكليفيه-
ط/أوىل5175 :
ذاتبريوت،
هنداوي ،املكتبة العصرية ،صيدا،
األدلةم.الشرعية على النصيحة من الكتاب والسنة ،مث
هلا ،و
الصلة ،واحلكم

األول فحددت فيه ضوابط النصيحة وشروطها ،ووسائلها وأساليبها ،وآثارها ومثارها .و
تقصيت فيه آداب النصيحة؛ مبيناً األمور اليت جتب مراعاهتا يف الناصح ،واملنصوح
الثاين ف َّ
ومتمثالً منهج األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم يف النصيحة ،وإسقاطاً للبحث على
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