
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

جاء يف حديث صحيح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كلمتان موجزتان تعربان عن ركن    :  عباد اهلل 

عظيم من أركان الدين، وأركان األخوة اإلسالمية، وهذا احلديث الصحيح هو قوله صىل اهلل عليه وسلم  

كام قال  عليه الصالة والسالم  بأنه هو النصيحة     الدين  ف  النصيحة ( يعر    ) الدين  بأبلغ عبارة وأوجز لفظ:  

 ( فجعل عليه الصالة والسالم النصيحة  ( عرفة  احلج  )عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح اآلخر: ) 

هي الدين كام جعل عرفة هي احلج، ليس ألن الدين كله هو النصيحة، وال أن احلج كله هو عرفة ، ولكن 

م ركن  أعظم  عرفة  كانت  وعظمها، ملا  أمهيتها  عىل  داللة  ذلك  كان  األكرب؛  املوقف  وهي  احلج  أركان  ن 

الدين                                                   يف  األشياء  أعظم  من  هي  النصيحة  بأن  ألمته  والسالم  الصالة  عليه  يومئ                              كذلك 

عن املنكر؛ ألن النصيحة تدخل حتى يف األشياء الدنيوية، وقد  والنصيحة أعم من األمر باملعروف والنهي  

جعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم النصيحة من أركان بيعته لبعض الناس، فقد أخرب جرير بن عبد اهلل 

( الصحيح:  احلديث  يف   كام  عنه  اهلل  ريض  ا ) البجيل  صىل  اهلل  رسول  بايع  السمع أنه  عىل  وسلم  عليه  هلل 

    يشرتط يف البيعة النصح لكل مسلم .فكان صىل اهلل عليه وسلم  ،( (النصح لكل مسلمووالطاعة....

رأيت    النصيحة؛  يف  املسلمني  بني  اإلمهال  وقع  والسلوكيات   ملا  العقائد  يف  الكثرية                          االنحرافات 

معل   فقدنا    م  فالنصيحة  النصيحة؛  غابت  وملا  األخوة،  أساسيات  ومن  اإلسالمي  املجتمع  معامل  من  بارز 

ملا أمهلنا النصيحة وتقاعسنا عن    الفساد،أشياء كثرية، ملا تواكل كل إنسان عىل غريه يف إسداء النصيحة؛ عم  

هذه املفاسد أدائها ودخل الشيطان عىل كل إنسان فقال له: عليك نفسك ال توجه نصائح للناس؛ حصلت  

    .ينالتي تروهنا يف حياة املسلمني التي أدت إىل غياب وضوح صورة اإلسالم الصحيحة يف أذهان كثري

عىل   املسلم  حق  يف  فقال  األخوة،  أركان  من  ركنًا  والسالم  الصالة  عليه  جعلها  النصيحة  اإلخوة:  أهيا 

احلديث: إن هذا األمر للوجوب،    ابن حجر رمحه اهلل يف رشح   قال   ( فانصحه(  استنصحك   وإذا ))املسلم:  

أمرها  يف  والتشديد  أمهيتها  عىل  الدالة  األخرى  األدلة  لعموم  النصيحة  أيضا    فتجب  مرآة وقال  ))املؤمن 

 . أخيه، إذا رأى فيه عيبًا أصلحه((



 

 

 

ين   ة     الدِّ ة   النَِّصيح  النَِّصيح  ين   الدِّ ة   النَِّصيح  ين   ال وا:))رددها ثالثا صىل اهلل عليه وسلم((  الدِّ اهللَِّ  ي    ق  ول   س  ا ر 

لِكِت ابِِه  ملِ ْن؟ ق ال  هللَِِّ ِة   ولرسولهو  مَّ
أل ئِ تِِهْم و  امَّ ع  ِمني  و 

 . املْ ْسلِ

وأن جتتنب املحارم، وأن حتسن األدب مع    وجل، أما النصح هلل تعاىل أن تؤدي الفرائض كام أمرك اهلل عز    _

كيف تستحي من الناس وال تستحي من فاحلي القيوم، فتتأدب معه يف اخللوة كام تتأدب معه أمام الناس،  

ترشك معه أحدا يف أي عمل من االعامل   وجل: أالالنصح هلل عز  و   كنتم(اهلل؟ واهلل يقول: )وهو معكم أينام  

والنصح هلل ان تفرده بالعبادة والدعاء وال تدعوا مع اهلل أحدا ال نبيا مرسال    الرشك،فاهلل أغنى األغنياء عن  

 وال ملكا مقربا  

با مهجورا ال هتجره واال تتخذه كتا  والنصيحة لكتابه أن تقرأه، وتتدبره، وتعمل به،وأما النصح لكتابه:    _

والب القراءة،  بعدم    عدم  ولنعشهتجره  بني   العمل،  الرسول  يشكينا  ممن  نكون  ان  من  اخلوف  هاجس  يف 

تتعلم قراته ومن   النصح ان  القران مهجورا(( فمن  إن قومي اختذوا هذا  يارب  الرسول  يدي ربه ))وقال 

تعليمهم   كام حترص عىل  اهلل  كتاب  تالوة  اوالدك  تعليم  ان حترص عىل  واألمانة  بل  النصح  دنياهم  أمور 

 اشد. الواجب ان يكون احلرص  

وتصديق أخباره وطاعة أوامره واجتناب نواهيه وتعظيمه حيا وميتا  واما النصح لرسوله فمحبته وتوقريه    _

والذب عن سنته ونرش أحاديثه بني الناس والرد عىل كل من أساء إليه وآذاه، وتقديم حمبته عىل حمبة النفس 

 . عدم إطرائه والغلو يف حمبته والولد والناس أمجعني و

الئمة    _ النصح  عن    امرهم وفبعظتهم،    املسلمني:وأما  وهنيهم  ومعاونتهمباملعروف  احلق   املنكر،  عىل 

املسلمني من حقوق  يبلغهم  مل  أو  عنه  غفلوا  بام  وإعالمهم  به  وعدموتذكريهم  والثناء    ،  بمدحهم  املغاالة 

 عليهم  

وباعوا دينهم بدنيا غريهم فزينوا  من العلامء او احلاشية تزلفوا للحاكم  االمر ففريق وقد ضل فريقان يف هذا 

 له جربوته وطغيانه وفتكه باملسلمني وبرروا له افعاله باسم الدين  

وفريق اخر حرش عىل والة األمور وكفرهم ومل ينصحهم وحرم الدعاء هلم وكفر من مل يكفرهم او يدعوا 

 عليهم  

 



 

 

 

عن  وينهوهنم  باملعروف  ويأمروهنم  فينصحوهنم  ذلك  بني  السنة وسط  وال    واهل  هلم  يتزلفون  وال  املنكر 

 ينافقون هلم بل يقولون هلم احلق ولو قطعت منهم الرقاب. 

املسلمني:    _ لعامة  بدافع  والنصح  بعضا  بعضهم  ينصح  السنة  أهل  ويرتامحون،  يتناصحون،  السنة  فأهل 

أوليائه  يف  اهلل  قال  ولذلك  واحلب،  والود،  والرمحة،  واملؤمنات  }الشفقة،  بعض  واملؤمنون  أولياء  بعضهم 

وإذا ما نصحت فلتكن خملصا يف نصحك صادقا فيه وليكن حالك   {يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر 

فال تنصح وانت تظن نفسك معصوما من    {وأنا لكم ناصح أمني}حال األنبياء الذين قال كل واحد لقومه  

نكر يكون فيام بني املؤمنني وليس احد  الزلل بل املؤمن ينصح وي نصح فالتوايص باملعروف والتناهي عن امل

ومل يرفع    {خري فينا ان مل نقبلها   ال  ال خري فيكم إن مل تقولوها و}:  فوق ذلك وها هو عمر بن اخلطاب يقول  

نفسه ويقول انا من املبرشين باجلنة وعىل الناصح إلخوانه ان يراقب نفسه فال ينصح تشفيا هبم وال فضحا  

 شفق عىل اخوانه الساعي لينقذهم من النار ان حادوا وقرصوا  هلم انام يكون حاله حال امل 

وال يكن حاله حال من يتزين بانه ناصح ولكنه يريد التشفي والذم والقدح واحلط من قيمة اخوانه فهذا لن 

هلل، فاملؤمن املشفق عىل اخوانه يكون دائرا بني امرين ان اردت معرفة صدقه  النية    أخلصما    ألنهيوفقه اهلل  

 خالصه: إما ان ينصح اخاه بينه وبينه )الن من نصح عىل املأل فضح(، واما ان يسرت أخاه ان زلة به القدم وا

لن   نفوس  مرىض  فواهلل هؤالء  نصحا  هلم  يقدموا  لوم  اخللق  امام  ويذموهنم  باملؤمنني  يشهرون  الذين  اما 

 تسمعون.....  . أقول مايوفقهم اهلل ألهنم اساءوا لدين اهلل

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 


