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 ضوابط النصيحة

(Principles and Code of Practice for giving Advice) 
 

  أمحد جاف األزىري
 

Abstract 
 

Counseling “al-Na╖┘╒ah” is an important conduit for personal and institutional 

development. In its practice, a professional as a helper, and individuals or groups as 

clients, meet in an intimate encounter in which change is sought for the client. At the 

disposal of the counselor is a range of theories that s/he can draw on to achieve this end. 

This article examines the intersection of Islam and counseling from its two fundamental 

sources of Law, i.e. Qur’an and Sunnah and indirectly argues that interventions 

comparable to Modern counseling methods are evident in Islam and can be located in 

these basic sources of doctrine and practice. These disciplines each provide a framework 

for counseling in Islam and knowledge of its basic tenets as well as limitations in its 

application. The article summarizes the basic principles and techniques of giving advice 

in seventeen points. 
 

احلق ليظهره على الدين كلو. والصالة والسالـ األدتاف  احلمد هلل رب العادلُت الذي أرسل رسولو بدين
األكمالف على خاًب أنبياءه ورسلو الذي أدى األمانة ونصح األمة وجاىد يف اهلل حق جهاده، وقاـ 

 بكل وظائف رسالتو على أحسن وجو وأكملو وعلى صحابتو أمجعُت. أما بعد:
 

اخلالية من دخٍل وِغش لو، وأصل النصح اخللوص  ،منصوح لوفإف النصيحة ىي ادلقالة اذلادية إىل خَت 
، فالنصيحة لكل من من الشوائب، يقاؿ نصح ادلعدف كالذىب إذا خلص من الشوائب ادلختلفة جلوىره

ستجابة للدعوة إىل اإلدياف واإلسالـ فالنصيحة فع هبا ولو كاف كافرًا رافضًا االف ينتيدركها وديكن أ
 تكوف لغَت ادلسلمُت لدعوهتم

 
  

 ضوابط النصيحة:
                                                 

 أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة اإلسالميةكلية الػدراسػات اإلسػالميػة )أصوؿ الدين( اجلامعة اإلسالمية العادلية– 
 .إسالـ آباد
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والنصيحة كلمة خَت ومسئولية كبَتة ورسالة عظيمة جيب أف ينخرط ادلشتغل فيها وحامل ىذه الرسالة 
 ىت وضعها العلماء والدعاة ادلصلحوف يف ىذا اجملاؿ ومنهايكوف ملتزماً بالقواعد والضوابط الال بد أف 

سداد متصفًا بصفات األساسية من بينها  انياً مؤىاًل تأىياًل علميًا وتأىياًل بيالناصح أف يكوف  :أولا 
د مع ادلستمعُت، والتخلص من العيوب البيانية، وىذا ضروري ألداء النصح حيث أف دالرأى، والتو 

 اجلاىل ال يصلح محل ىذه الرسالة ألف فاقد الشىء ال يعطي. 
 

دينوية قائاًل كما قاؿ كل  أف يكوف سللصًا هلل يف أداء رسالتو بعيدًا من أغراص ومصاحل شخصية ثانياا:
  1ِإْف َأْجرَِي ِإالا َعَلى َربِّ الَعاَلِمُْتَ". اً "اَل َأْسئَػُلُكْم َعَليِو َأْجر رسوؿ ألمتو 

 

اإلرادة واثقًا بنفسو ثابتاً رابط اجلأش جواداً بوقتو ومالو ونفسو، وال خياؼ  أف يكوف الناصح قوي ثالثاا:
 يف اهلل لومة الئم.

 

غي للناصح إذا أراد أف يؤدي النصيحة أف يدرس ادلوضوع وحيسن تناولو من أسسو وجزوره إىل ينب رابعاا:
أف حيسن  ط األفكار ترابطاً منطقياً وعليوث أف يكوف حكيماً يف بياف ترابيحبسوقو وفروعو درساً ىادئاً 

ينو اجلسدي كشجرة اختيار الزماف وادلكاف إلستماع اجلمهور وتقلبهم ما يلقى إليهم، فاإلنساف يف تكو 
بأعضائو وأغصانو وفروعو وخالياه ووظائف كل اجلزء منو، فمن األفضل نفعًا أف يقدـ الناصح 
للمعنيُت يف درس ىادٍئ موضحًا ذلم ترابط عناصره ضمن شجرتو الفكرية مع مراعات حلالو النفسية 

 واالجتماعية اليت حتيط هبم.
 

تدالؿ باحلق وأف يتجنب اإلستدالؿ باألباطيل واألكاذيب على حامل الرسالة أف يتقيد باإلس: خامساا 
 فاحلق ال ينصر إال باحلق.

 

على الناصح أف يكوف يف مقدمة العاملُت مبا يدعو وينصح إليو إذ ال أثر لناصح لنصيحة  سادساا:
الف دينية ما مل يكن أوؿ ادلؤمنُت هبا وأف يكوف عملو موفقًا لقولو، فربنا سبحانو وتعاىل ندد من خي

  2َما اَل تَػْفَعُلوَف. اف تقولوا  عملو قولو، قاؿ تعاىل: مِلَ تَػُقوُلوَف َما اَل تَػْفَعُلوَف َكبُػَر َمْقتاً ِعْنَد اهلِل 
 

  3َمْن َأْسَلَم". ِّنِّ أُِمْرُت َأف َأُكوَف أواؿدنا األنبياء وادلرسلُت أوؿ ادلؤمنُت برسالتهم قاؿ تعاىل: "إِ وقد وج
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يِن َوأُِمْرُت ’’وقاؿ تعاىل:  وكما  ‘‘4اْلُمْسِلِمُْتَ  ْف َأُكوَف أَواؿَ ألَ ُقْل ِإِّنِّ أُِمْرُت أَْف أَْعُبُد اهلَل سُلِْلصًا لَُو الدِّ
  5‘‘أُرِيُد ِإالا اإِلْصاَلح َما اْسَتَطْعت إفَهاُكْم َعْنُو انػْ َوَما أُرِيُد أَْف ُأَخالَِفُكْم ِإىَل َما ’’أعلن شعيب لقـو 

 

 كلما ييئس من فرد أو مجاعة انتقلعلى الناصح األمُت أف يكوف صابراً حليماً يتحمل األذى و   سابعاا:

 زلمد صلى اهلل عليو وسلم، بقولو،منهم. وقد خاطب ربنا سيدنا  وقانط سيإىل آخرين غَت مسئو 

  6. ‘‘فَِلَذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َواَل تَػتاِبْع أْىَواُءُىم’’
 

 دنصيحتو، ويكوف حسن اجملاملة التودعلى الناصح األمُت أف يتلطف ويرفق دلن يوجو لو  امناا:ث

واإليناس وُحسن ادلعاملة مبكاـر األخالؽ وأف يتحلى باألعضاء عن السيئة اليت توجو ضده، وبالعفو 
ومًا ىينًا ليناً، والصفح إذا صدر اإلسائة منو. وأف يكوف ىاشًا باشًا ال عبوسًا قمطريراً، وأف يكوف د

حسن العالقات االجتماعية وقد دعانا اهلل تعاىل إىل الطيب واحلسن من القوؿ "َوُىُدوا ِإىَل الطايِِّب ِمَن 
  7الَقوِؿ وُىُدوا ِإىَل ِصرَاِط احَلِمْيد".

 8" َوُقولُوا لِلنااِس ُحْسًناوقاؿ: "
نَػُهمْ ُقْل لِِعَباِدي يَػُقوُلوا الايِت ِىَي ’’وقاؿ تعاىل:  زَُغ بَػيػْ   9‘‘َأْحَسُن ِإفا الشاْيطَاَف يَػنػْ

يًعا ِإلَْيِو َيْصَعُد ’’عد إىل اهلل تعاىل كما قولو: صوالكلم الطيب ىو الذي ي َمْن َكاَف يُرِيُد اْلِعزاَة فَِللاِو اْلِعزاُة مجَِ
  10‘‘ اْلَكِلُم الطايُِّب َواْلَعَمُل الصااِلحُ 

 

بة إىل القلوب وأسهل الطريق وأيسرىا إىل القلوب، فعلى الناصح أف يكوف فالكلمة الطيبة جسر احمل
واجلفاء وكل تعترب فيو إيذاء للناس وكل تعبَت فاحش تنفر منو عن الفضاضة والغالظة واإلستكبار  بعيداً 

 سَ لَيْ  ’’أذواؽ العقالء فادلؤمن ال يعرؼ الطعن واللعن يف الكالـ. عن ابن مسعود رضي اهلل عنو مرفوعاً 
  11.‘‘ اْلَبِذيءِ  َوال اْلَفاِحشِ  َوال اللَِّعافِ  َوال بِالطاعاافِ  اْلُمْؤِمنُ 

 

إذف الرفق مطلوب والكلمة الطيبة مقصودة يف النصحية فقد روى البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها 
 . 12‘‘ ُكلِّوِ  اأْلَْمرِ  يف  الرِّْفقَ  حيُِب  : تَػَعاىَل  اللاوَ  ِإفا  ’’قالت قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم 

 

وروى ادلسلم عن عائشة رضي اهلل عنها أيضاً، أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: "إف اهلل رفيق حيب 
الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على سواه، وروى اإلماـ مسلم عن 
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يو وسلم قاؿ عليكم بالرفق وإياكم والعنف عائشة رضي اهلل عنها أيضًا أف الرسوؿ اهلل صلى اهلل عل
والفحش فإف الرفق ال يكوف يف شىٍء إال زانو وال ينػزع من شىٍء إال شأنو، وروى مسلم "عن جرير بن 

" فإذف على الناصح 13عبداهلل البجلي أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ من حيـر الرفق حيـر اخلَت كلو
لنصيحة تكوف بالكلمة الطيبة ال التشهَت بالناس والفضيحة، اقتداًء أف يكوف مهو اإلصالح والنصيحة وا

  14 بالرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم إذ يقوؿ عن ناس يعرفهم ويريد نصيحتهم وال يريد التشهَت هبم.
 

 ومن ضوابط النصيحة أف يراعى شروط النصيحة منها: تاسعاا:
 معنوي.أف يقدر على النصح، فال يكوف ىناؾ مانع حسى أو   (أ)
يقبل نصحو وال يكوف ىناؾ رد فعل من جراء النصحية وال يًتتب  منصوح لوأف يعلم أف   (ب)

 عليو وقوع مفسدة.
 أف يأمن على نفسو ومالو من ادلكروه والضرر.  (ج)
 

على الناصح أف يبتعد عن مسائل اخلالؼ اليت اختلفت فيها علماء ادلسلمُت لدى غَت  عاشراا:
بالقضايا األصوؿ اجملمع عليها وليحذر من التعصب دلذىب أو رأى يراه ىو نفسو ادلسلمُت وأف يهتم 

ىو الصواب ما مل يكن ىو األقرب إلقناع ادلدعو. واألبعد عن إثاره الشبهات يف نفسو فلو حُت إذف 
 أف يقوؿ أنو ىو الصواب فيما يراه دوف تعصب وال غضب.

 

يكوف مبثابة الطبيب الرحيم الناصح، ال ينظر إىل وعلى الناصح يف أداء رسالتو أف   الحادي عشر:
ادلخالف على أنو عدو ينبغي أف يتخلص منو إمنا ينظر إليو أنو مريض يريد أف ينقضو من مرضو، 
فالناصح ادلسلم يدعو الناس إىل دين اهلل بدافع الرمحة هبم لنجاهتم من عذاب اهلل وظفرىم بالسعادة 

 ’’آخر، يقوؿ اهلل سبحانو وتعاىل ختفيفًا من حزنو على كفار قومو  اخلالدة ونقلهم من زليط إىل زليط
  15‘‘ َما أَنْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَف لَِتْشَقى ،طو 

  16" َلَعلاَك بَاِخٌع نَػْفَسَك َأالا َيُكونُوا ُمْؤِمِنُتَ "
 

تَػْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنا  ِإناَك اَل ’’فعلى الناصح أف خيلص النصيحة ويًتؾ النتيجة إىل اهلل يقوؿ تعاىل:
مث إف التيسَت يف الدعوة مطلوب ورفع احلرج كما روى البخاري عن أيب ىريرة  17‘‘ اللاَو يَػْهِدي َمْن َيَشاءُ 

عن النيب صلى اهلل عليو وسلم الدين ولن يشار يسرو لن يشاء الدين أحد إال غلبو فسددوا وقاربوا 
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لدجلة وشىٍء من الراحة وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي اهلل عنو وأبشروا واستعينوا بالغدوة وا
"يسروا وال تعسروا بشروا وال تنفروا" وكما أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم "إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا 
معسرين، وعندما صلى ادلعاذ ادلغرب فقرأ فيها البقرة والنساء وبلغو صلى اهلل عليو وسلم ذلك فقاؿ 

 اف أنت يا معاذ ثالث مرات". أفت
 

نفهم من ىذه األحاديث كلها أف من يتصدى للدعوة واإلرشاد والنصيحة جيب عليو أف يلتـز 
 بالتوجيهات النبوية الشريفة. 

 

من ضوابط النصيحة أف ينصح الناس على مقادير أفهامهم، فلكل فئة من الناس خطاب : الثاني عشر
اف يكوف أكثر تأثَتًا يف نفوسهم ليختار يف سلاطبتو ما يناسب يالئم مع نوع ثقافتهم وأسلوب بي

أحواذلم وثقافتهم ومستواىم الفكري ولكرباء وسادة  القـو خطاب ولألذكياء ولذوي ادلستويات العلمية 
ذجو ذلم خطاب تالئم أحواذلم وللنساء خطاب يالئم أحواذلن، اخطاب يالئمهم وغَت ادلتعلمُت والس

جاؿ وىن مطالبات باإلدياف والعمل الصاحل كالرجاؿ وعليهن أف يعرفن أمور دينهن فالنساء شقائق الر 
وليلزمن هبا مثل الرجاؿ فلهن حق على الناصح والدعى أف يوصلوا إليهن مفاىيم الدين وأصولو وفروعو 
مثل الرجاؿ وكاف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم خيصص رلالس ذلن. روى البخاري عن أيب سعيد 

جاءت إمرأة إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وقالت يا رسوؿ اهلل ذىب الرجاؿ حبديثك اخلدري "
فاجعل لنا يومًا نأتيك فيو تعلمنا شلا علمك اهلل قاؿ اجتمعن يـو كذا وكذا فعلى الناصح األمُت أف 

والنساء  يتأسى برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف ىذا فيتخذه وسائل لتوصيل نصحو وإرشاده للرجاؿ
 ما استطاع إىل ذلك سبيالً. 

 

ينبغي حلامل الرسالة أف ينػزؿ الناس منازذلم تأليفًا بقلوهبم ومنو إعطاء ذي ادلكانة  :الثالث عشر
والوجاىة يف قومو ما حتتاجو نفسو من دتجيد وتقدير. فقد استخدـ النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذا 

د فتح مكة ادلكرمة أعلن النيب صلى اهلل عليو وسلم من األسلوب يف مواضع مالئمة إلستخدامو وبع
دخل دار أيب سفياف فهو آمن ومن أغلق بابو فهو آمن ومن دخل ادلسجد فهو آمن. فأعجب أبو 

 سفياف وأسلم فوراً. 
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وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف تنػزؿ الناس منازذلم . رواه 
  18 مسلم.

 

بغي للناصح أف يعلم أف أىل السنة حبقهم أىل اإلمتثاؿ الكامل لإلسالـ اعتقاداً ين  الرابع عشر:
وسلوكًا فأى مباالت وعدـ اإلىتماـ جبانب السلوؾ واآلداب اإلسالمية قصور يف الفهم ال فائدة منها 

اؿ فعليو أف يلتـز مبكاـر األخالؽ وزلاسن األعماؿ امتثااًل بقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم حيث ق
أكمل ادلؤمنُت إدياناً أحسنهم خلقاً، وليكن سلوكو فيما أمره قوؿ عليو السالـ، ِصل من قطعك، واعط 

  19.من حرمك، وتعف عن من ظلمك
 

ومن ضوابط النصيحة أف يتجنب الناصح اإلمتزاج بُت ادلدارات وادلداىنة، فادلدارات  الخامس عشر: 
تهم وحسن صحبتهم واحتماذلم يف ادلعاملة حىت ال ينفروا مطلوبة، فإهنا عبارة عن مدارات الناس مالين

فادلدارى  20‘‘ودوا لو تدىن فيدىنوف’’منك وادلداىنة صفة مذمومة وىي متعلقة بالدين، قاؿ تعاىل: 
  21 يلُت يف ادلعاملة من غَت أف يتنازؿ يف شىء من دينو وادلداىن يتقرب للناس بًتؾ شىء من الدين.

 

بعد أداء رسالتو، واتضحت  منصوح لوط النصيحة ىجر الناصح من ومن ضواب  السادس عشر:
 وثبت عند األدلة أف النصيحة ال فائدة منها فيجوز اذلجر لثالث مقاصد شرعية،

 

 :اذلجر دلصلحة اذلاجر وللمسلم أف يهجر كل من يتضرر مبجالستو من ادلخالفُت كأىل  األول
وقد دؿ على ىذا حديث إىب موسى األشعري البدع وادلعاصي الذي يتضرر مبجالستهم يف دينو 
َاإِ رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ   َكَحاِملِ  الساْوءِ  َواجْلَِليسِ  الصااِلحِ  اجْلَِليسِ  َمَثلُ  منا

 طَيَِّبةً  رحًِيا ِمْنوُ  َتَِدَ  َأفْ  َوِإماا ِمْنوُ  تَػْبَتاعَ  أَفْ  َوِإماا حُيِْذَيكَ  أَفْ  ِإماا اْلِمْسكِ  َفَحاِملُ  اْلِكَتِ  َونَاِفخِ  اْلِمْسكِ 
  22.َخِبيَثةً  رحًِيا َتَِدَ  أَفْ  َوِإماا ثَِياَبكَ  حُيْرِؽَ  َأفْ  ِإماا اْلِكَتِ  َونَاِفخُ 

 

ففي احلديث توجيو من النيب صلى اهلل عليو وسلم مبجالسة الصاحلُت دلا فيها من النفع ادلتعدي 
 ُت دلا يلحق رلالسهم من الضرر يف الدين ويقوؿ الشاعر:جللساءىم وحتذير من رلالسة السيئ

 

 إذا كنت يف قـو فصاحب خيارىم
 23وال تصحب األزدى فًتة المع الروى
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 :اذلجر دلصلحة األمة، إذا كاف يف ىجره نفع متعدي لألمة كهجر بعض أصحاب  الثاني
لى اهلل عليو وسلم ادلخالفات حبيث يؤثر ىجرىم يف زجر غَتىم، ونستشهد بتحوؿ بقوؿ النيب ص

عندما كاف يؤتى بالرجل ادلتويف وعليو دين يسئل ىل ترؾ فضاًل فإف حدث أنو ترؾ وفاًء صلى 
  24وإال قاؿ للمسلمُت صلوا على صاحبكم.

 

  25فإمنا ترؾ النيب صلى اهلل عليو وسلم الصالة من أجل زجر الناس عن مثل فعلو.
 

 :أصحاب ادلخالفات من أىل البدع وادلعاصي إف  اذلجرة دلصلحة ادلهجور، فيجوز ىجر  الثالث
كاف يف ىجرىم مصلحة ذلم بالرجوع من ادلخالفة والتوبة منها ويدؿ على ىذا ىجر النيب صلى 
اهلل عليو وسلم لكعب بن مالك وصاحبيو حىت تابوا وندموا على ما ىو ثابت يف الصحيحُت من 

  26 حديث كعب بن مالك.
 

السلف يف ىجر بعض  صلى اهلل عليو وسلم وكذلك من ىدي يبوشوىد ذلك كثَتة من سَتة الن
ادلخالفُت زجرًا ذلم وتأديباً، ىذا النوع من اذلجر مع كونو مشروعًا من حيث األصل إال أنو ال بد من 

ور حبيث ينتفع هبجره جهذلاجر ومنها ما يتعلق بادلمراعات الضوابط ادلتعلقة بتحقيقو منها ما يتعلق با
احلق أما إذا كاف ال ينتفع بو بل قد يزيده بعدًا وعنادًا فال يشرع ىجره. وأما ما ال ينفع يف الرجوع إىل 

بالعقوبة واذلجر وينتفع بالتأليف واللُت يأخذ باللُت والتألف كما فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم، 
مدار النظر يف يتألف السادة ادلطاعُت يف أقوامهم كأيب سفياف وعيينة بن حصن، واألقرع بن حابس، ف

ىذه ادلسئلة على انتفاع ادلخالف باذلجر من عدمو دوف النظر يف حجم سلالفتو. وقد يهجر الرجل 
الفاصل ادلتمسك بالسنة على سلالفة يسَتة كما ىجر النيب بعض أصحاب على بعض ادلخالفات 

  27 اليسَتة كًتكو رد السالـ على عمار بن ياسر حُت ختلق بالزعفراف.
ألف النيب جر بعض أصحاب ادلخالفات العظيمة دوف ادلهجورين يف الفصل ومن ذلك توقد يدرؾ ى

قرع بن حابس وعيينة بن حصن بل تالفو لبعض ادلنافقُت كعبداهلل بن أيب وأمثالو صلى اهلل عليو وسلم ال
  28 فكل ذلك ادلصلحة ومراعات الضوابط األخرى يف مسألة اذلجر.
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مفسدة ادلخالفة فال يشرع الرد وإنو ال تدري أمفسدة مبا ىي أعظم فإف ترتب عليو مفسد راجحة على 
منها يقوؿ لشيخ اإلسالـ الضررين بن تيمية. فال جيوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثَت وال دفع 

وتعطيل ادلفاسد أخف الضررين لتحصيل أعظم فاف الشريعة جاءت لتحصيل ادلصاحل وتكميلها 
ادلطلوب ترجيح خَت اخلَتين إذا مل ديكن أف جيمع مجيعًا ودفع شر الشرين مكاف، و وتقليلها حبسب اإل
  29 إذا مل يتفقا مجيعاً.

 

 وفضوؿ الكالـ.  يشُت من ادلزاحالسابع عشر: طالقة الوجو ولزـو البشر واإلجتناب عما 
 

على صاحبو الوجو من اإلنساف ىو ادلرءاة العاكسة دلا يدور يف نفسو وأعماقو وىو العنواف الذي يدؿ 
فيؤلف حولو القلوب أو يغفرىا منو. ولئن كاف عمل الناصح يرتبط يف أغلبو بالناس فإف عليو أف جيتنب 
التجهم يف وجوىهم وإف تعلو صفحة وجهو عالـ البشر والسرور حىت تتألفو القلوب وَتتذب إىل 

  30 طليق كالـ لُت.نصحو النفوس، يقوؿ ابن عيينة البشاشة ومعيدة للمودة والرب شىء ىُت ووجو 
 

وألمهية ىذه الصفة يف حياة ادلسلم حيث تأكد هبا النيب صلى اهلل عليو وسلم على أف ذلك من 
وعن أيب ذر رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ يل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  القربات اليت حتسب عند اهلل للمرإ

ن عبداهلل بن احلارث بن حـز قاؿ وسلم "ال حتقرف من ادلعروؼ شيئًا ولو أف تلق أخاؾ بوجو طلق، وع
ت على طالقة عليو وسلم وىناؾ أحاديث كثَتة حتما رأيت أحدًا أكثر تبسمًا من رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 الوجو ومن مث أف يراعى يف ىذا األمر عدة أشياء هتذب من سلوكو منها:
 

رة للنشاط واستدفاعاً ال بأس أف ديزج الناصح حديثو بشىء من ادلزاح تروحيًا للنفوس استشا  (أ)
للكسل، ولكن جيب أف يلتـز ادلرء الصدؽ وال يدفعو حب إدخاؿ السرور على الناس إىل 
الكذب. فعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ، قالوا يا رسوؿ اهلل إنك تداعبنا قاؿ إِّن ال أقوؿ إال 

  31 حقاً.
  

م ببيت يف ربض اجلنة دلن ترؾ يلم أنا زعوعن أيب أمامة رضي اهلل عنو قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وس
ادلراء وإف كاف زلقًا وببيت يف وسط اجلنة دلن ترؾ الكذب وإف كاف مازحاً، وببيت يف أعلى اجلنة دلن 

  32 حسن خلقو.
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أف ال يكوف ادلزاح ديدنو وعامة كالمو فإف ذلك حيط من قدره وإىل ىذا ادلعٌت أشار الشاعر   (ب)
 ولو: ػػػػػبق

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػم راحػطبعك ادلكدود باذل دػػػػػأف
 ن ادلزجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراح وعللو بشىء مػػػػػػػػػػػػػػػب

 زج فليكنػػػػػػػػػػن إذا أعطيتو ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولك
 على قدر ما يعطى الطعاـ من ادللح

 
 

لراوى وآداب السامع إمنا يستجاز من ادلزاح اجلامع ألخالؽ احلافظ اخلطيب البغدادي يف كتابو ويقوؿ ا
يسَته ونادره وطريفو الذي ال خيرج عن حد األدب وطريقة العلم، فأما سيئو وفاحشو وسخيفو وما 

  33 أوغر منو الصدور وجلب الشر فإنو مذمـو مكثرة ادلزاح والضحك يضع من القدر ويزيد ادلروة.
 

يبًا وقورًا بطيئ اإللتفات قليل اإلشارة ال يسخب وال كل ىذا يعٍت أف من شأف الناصح أف يكوف ُمه
  34 يلعب وال جيهوا وال يلغوا.

 

ويقوؿ اإلماـ األوزاعي كنا قبل يـو نضحك ونلعب أما إذا سرنا أئمة يقتدى بنا فال نرى أف يسعنا 
  35 ذلك وينبغي أف حنتفظ.

 

ع اخلاضعُت يف ذلوىم وباطلهم كما جيب على الناصح أف ينأ بنفسو عن رلالس السوء وأف ال خيوض م
توقَتًا للعلم الذي حيملو والدعوى اليت ينتصب إليها، يقوؿ اللقماف البنو يا بٍت اخًت اجملالس على 
عينيك وإذا رأيت قوما يذكروف اهلل فاجلس معهم فإنك إف تكن عادلًا ينفعك علمك وإف تكن جاىالً 

عهم، وإذا رأيت قوماً ال يذكروف اهلل ال َتلس معهم يعلموؾ ولعل اهلل أف يطلع عليهم برمحة فيصيبك م
فإنك إف كنت عادلًا ال ينفعك علمًا وإف تكن جاىاًل زادوؾ غيًا ولعل اهلل أف يتبع عليهم بعذاب 

  36فيصيبك معهم.
 

ة واإلرشاد ولكن خشيت اإلطالة ا اجملاؿ احلساس من رلاالت النصيحويف النهاية يطوؿ الكالـ يف ىذ
ذكرت من الضوابط للنصيحة سائاًل ادلوىل عزوجل أف جيعلنا من الدالُت على اخلَت داعُت واكتفى مبا 

 إليو على بصَتة إنو نعم ادلوىل ونعم النصَت. 
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