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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد:
من عبد احلميد احلجوري الزعكري إىل األخ الساعدي -سلمه اهلل-
ووفقنا اهلل تعاىل وإياك لطاعته وسبيل مرضاته وسلوك سنة نبيه صىل
اهلل عليه وسلم.
أرجو أن تصلك رسالتي وأنت يف صحة وعافية وخري من اهلل تعاىل أما
بالنسبة لنا فنحمد اهلل تعاىل الذي ال إله إال هو فإننا وشيخنا ودارنا يف
صحة وعافية مع ما نالقيه من أذية الرافضة احلوثيني لكننا عىل ثقة من
اهلل تعاىل أنه مع دينه ومذل أهل معصيته من الكفرة وامللحدين
وال نادقة واملبتدعة الضالني ،هذا إن سلمنا من مغبة الذنوب
واملعايص فإننا نخاف عىل أنفسنا من أنفسنا ألن اهلل تعاىل يقول ﴿ :إِ َّن
اهلله ال َي هغ  ُر َري هما بِ هق ٍو ح هتتَّي َي هغ  ُر َريوا هما بِ هنن َف ِس ِم ٍ هوإِ هذا هأ هرا هد اهللَ بِ هق ٍو ح َسواا هفال هم هر َّد هل َه
هوما هَل ِم ٍن َدونِ ِه ِم ٍن هو ح
ال﴾ [الرعد ،]11:ويقول تعاىل ﴿ :هو هما هأ هصا هب َك ٍ ِم ٍن َم ِصيبه حة
ه ٍَ
هفبِ هَم ك ههس هب ٍت هأ ٍي ِدي َك ٍ هو هي ٍع َفوا هع ٍن كهثِ حري﴾ [الشورى ،]03:ومن املعلو لديك ولدى
غريك ما تصل للمسلمني صفوة األولياا يو أتد بسبب تنول بعضم يقول
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ِ
ِِ
اهلل تعاىل ﴿ :هو هل هقدٍ هصده هق َك َ اهللَ هوعٍده َه إِ ٍذ ه َ
وَن َ ٍ بِإِ ٍذنه هتتَّي إِ هذا هفش ٍلتَ ٍ هو هتن ههاز ٍعتَ ٍ
َت ُّس ه
ِيف ٍاألهم ِر و هعصيتَ ِمن بع ِد ما هأرا َك ما َ ِ
َت ُّبو هن ِمنٍ َك ٍ هم ٍن َي ِريدَ الدُّ ٍن هيا هو ِمنٍ َك ٍ هم ٍن
ٍ ه ه ٍ ٍ ٍ هٍ ه ه ٍ ه
ِ
ِ
َص هف َك ٍ هعنٍ َم ٍ لِيهبٍتهلِيه َك ٍ هو هل هقدٍ هع هفا هعنٍ َك ٍ هواهللَ َذو هف ٍض حل هع هىل
َيريدَ ٍاْلخ هر هة َث َّ ه ه
ني﴾ [آل عمران.]151 :
املٍَ ٍؤ ِمن ِ ه
أخي الع ي أن ما تصل للدول والبلدان يف فرتة ما َيطلقون عليه -الربيع
العريب -هي نتائج معايص الشعوب واحلكا الذين أعرضوا عن كتاب ربنا
وسنة نبينا صىل اهلل عليه وسل  ،وبَم أن هذا هو السبب األعظ مع أسباب
أخرى منما تقليد الكفار والركون إليم ومكره ببالد املسلمني ليال وَنارا
ورسا وجمارا نسنل اهلل تعاىل السالمة.

قيمة اإلنسان ما حيسنه**أكثر اإلنسان منه أو أقل
واعلم أن أهم أسباب رفعة العبد هو العلم الذي به تسمو النفوس ،وتزهو
األخالق ،وتعلو اهلمم ،وهذا العلم هو الذي جاء به اهلل عز وجل ،ورسوله ﷺ كام
قال ابن القيم:
العلم قال اهلل قال رسوله

قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخالف سفاهة

بني الرسول وبني رأي فقيه

كال وال جحد الصفات ونفيها

حذرا من التمثيل والتشبيه
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ولفضل العلم رغب اهلل فيه وحث عليه بقوله لنبيهَ ﴿ :و ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِِن
ِع ْلام﴾[طـه.]114:
قال ابن القيم يف «مفتاح دار السعادة« وكفى هبذا رشفا للعلم أن أمر نبيه أن
يسأله املزيد منه.اهـ
وقال مبينا رفعة حامليه العاملني بهَ ﴿ :ي ْر َف ِع اهللُ ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِمنْك ُْم َوا َّل ِذي َن ُأوتُوا

ا ْل ِع ْل َم َد َر َجات﴾[املجادلة ،]11:وحلديث عمر عند مسلم« :إن اهلل يرفع هبذا القرآن
أقواما«.
قال ابن القيم يف «مفتاح دار السعادة« ( )224/1ط ابن عفان :وإنه سبحانه
أخرب عن رفع درجات أهل العلم واإليامن خاصة ،وذكر اآلية ،قال :وقد أخرب
سبحانه يف كتابه برفع الدرجات يف أربعة مواضع:
أحدها :هذا.

ِ
الثاِن قوله ﴿ :إِنَّام املُْ ْؤ ِمن َ ِ
ِ
وهب ْم َوإِ َذا تُلِ َي ْت َع َل ْي ِه ْم
ُون ا َّلذي َن إِ َذا ُذك َر اهللَُّ َوج َل ْت ُق ُل ُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َاه ْم ُي ِنف ُق َ
يم َ
آيا ُت ُه َزا َد ْ ُْت ْم إِ َيامنا َو َع َىل َر ِّ ِهب ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون
الصال َة َوِمَّا َر َز ْقن ُ
ون َّ
ون * ا َّلذي َن ُيق ُ

* ُأ ْو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْؤ ِمن َ
ات ِعنْدَ
ُون َح ًّقا َهل ُ ْم َد َر َج ٌ

ِ

يم ﴾ [األنفال-2:
َر ِّهبِ ْم َو َم ْغف َر ٌة َو ِر ْز ٌق ك َِر ٌ
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احل ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ات
ات َف ُأو َلئِ َك َهل ُ ُم الدَّ َر َج ُ
الثالث :قولهَ ﴿ :و َم ْن َي ْأته ُم ْؤمنا َقدْ َعم َل َّ
الص َ
ا ْل ُع َىل﴾ [طـه.]55:

اه ِدين َع َىل ا ْل َق ِ
والرابع قوله تعاىل﴿ :و َف َّض َل اهللُ املُْج ِ
اع ِدي َن َأ ْجرا َعظِيام *
َ
َ
َ
محة﴾[النساء.]56-55 :
َد َر َجات ِمنْ ُه َو َم ْغ ِف َرة َو َر ْ َ
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فهذه أربع مواضع يف ثالثة منها الرفعة بالدرجات ألهل اإليامن الذي هو العلم
النافع والعمل الصالح ،والرابع الرفعة باجلهاد ،فعادت رفعة الدرجات كلها إىل
العلم واجلهاد الذين هبام قوام الدين .اهـ
وقال رمحه اهلل يف الفوائد ( :)235أفضل ما أكتسبته النفوس وحصلته القلوب
ونال به العبد الرفعة يف الدنيا واآلخرة هو العلم واإليامن ،وهلذا قرن بينهام سبحانه
َاب اهللِ إِ َىل يو ِم ا ْلبع ِ
يف قوله﴿ :و َق َال ا َّل ِذين ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم و ْ ِ
األ َيام َن َل َقدْ َلبِثْت ُْم ِيف كِت ِ
ث
َْ َْ
َ َ
َ
َ
َفه َذا يوم ا ْلبع ِ
ث َو َلكِنَّك ُْم ُكنْت ُْم ال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [الروم ،]56:وقولهَ ﴿ :ي ْر َف ِع اهللُ ا َّل ِذي َن
َ َْ ُ َْ
آ َمنُوا ِمنْك ُْم َوا َّل ِذي َن ُأوتُوا ا ْل ِع ْل َم َد َر َجات﴾[املجادلة ،]11:وهؤالء هم خالصة الوجود
ولبه ،واملؤهلون للمراتب العالية ،ولكن أكثر الناس غالطون ىف حقيقة مسمى العلم
واإليامن اللذين هبام السعادة والرفعة.اهـ
وقال يف بيان خشيتهم﴿ :إِنَّام ََي َْشى اهللَ ِمن ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُع َل َام ُء﴾[فاطر.]22:
ْ َ
َ
وقال يف فهمهم لألمورَ ﴿ :وتِ ْل َك ْاألَ ْمثَ ُال ن ْ ِ
َْض ُ َهبا لِلن ِ
َّاس َو َما َي ْع ِق ُل َها إِ َّال
ا ْل َعاملُ ِ َ
ون﴾ [العنكبوت.]43:
وقال يف بيان إيامهنم وامتثاهلم﴿ :والر ِ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُل َ
اس ُخ َ
ون آ َمنَّا بِ ِه ك ٌُّل ِم ْن
َ َّ
ِعن ِْد َر ِّبنَا َو َما َي َّذك َُّر إِ َّال ُأو ُلو ْاألَ ْلبَ ِ
اب﴾[آل عمران.]5:

ولعظم هذا الباب أشهد اهلل عز وجل أهله عىل وحدانيته ،قال تعاىلَ ﴿ :ش ِهدَ اهللُ
َأ َّنه ال إِ َله إِ َّال هو واملَْالئِ َك ُة و ُأو ُلو ا ْل ِع ْل ِم َقائِام بِا ْل ِقس ِ
ط﴾[آل عمران.]12:
َ
َ ُ َ َ
ُ
ْ
اس َألوا َأ ْه َل
وهم أدالء الناس عىل كل خري يف الدنيا واآلخرى ،قال تعاىلَ ﴿ :ف ْ
الذك ِْر إِ ْن ُكنْت ُْم ال َت ْع َل ُم َ
ِّ
ون﴾[النحل.]43:
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وقال تعاىل﴿ :و َق َال ا َّل ِذين ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم وا ْ ِ
أل َيام َن َل َقدْ َلبِثْت ُْم ِيف كِت ِ
َاب اهللِ إِ َىل َي ْو ِم
َ َ
َ
َ
ا ْلبع ِ
ث﴾[الروم.]56:
َْ
ومن آتاه اهلل العلم فقد آتاه خريا كثريا ،قال اهلل تعاىل﴿ :ي ْؤ ِِت ِْ
احلك َْم َة َم ْن َي َشا ُء
ُ

ت ِْ
وِت َخ ْريا كَثِريا﴾[البقرة.]265:
َو َم ْن ُي ْؤ َ
احلك َْم َة َف َقدْ ُأ ِ َ

قال ابن قتيبة واجلمهور :احلكمه إصابة احلق والعمل به ،وهي العلم النافع
والعمل الصالح .اهـ «مفتاح دار السعادة« (.)225/1
قال ﷺ كام يف حديث معاوية« :من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين« متفق عليه.
وهم أهل الفضل قال ﷺ« :أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه« أخرجه البخاري
عن عثامن ريض اهلل عنه ،ويف لفظ« :خريكم من تعلم القرآن وعلمه«.
ومحلته هم ورثة األنبياء قال ﷺ« :إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها ،وإنام ورثوا
العلم ،فمن أخذه أخذ بحظ وافر« حسن بشواهده.
وهم اهلداة إىل الرصاط املستقيم والطريق القويم املوصل إىل رب العاملني ،قال
ِ ِ ِ
تعاىلَ ﴿ :وإِن َ
ِصاط ُم ْست َِقيم﴾[الشورى ،]52:وهم أهل اإليامن التام قال
َّك َل َت ْهدي إ َىل َ
تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو َمل ْ َي ْلبِ ُسوا إِ َيام َهن ُ ْم بِ ُظ ْلم ُأو َلئِ َك َهل ُ ُم ْاألَ ْم ُن َو ُه ْم ُم ْهتَدُ َ
ون﴾
[األنعام.]22:
وال يتحقق هذا إال ملن كان له علم وألقى السمع وهو شهيد.
قال ابن القيم يف «الفوائد« ( :)242وال يتم اإليامن إال بتلقي املعرفة من مشكاة
النبوة،وجتريد اإلرادة عن شوائب اهلوى وإرادة اخللق ،فيكون علمه مقتبسا من
مشكاة الوحي وإرادته هلل والدار اآلخرة ،فهذا أصح الناس علام وعمال ،وهو من
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األئمة الذين هيدون بأمر اهلل ،ومن خلفاء رسوله يف أمته .اهـ
والعلم هو أعظم ما يفرح به ،ملا له من الربكات عىل األفراد واملجتمعات ،وعىل
الدعاة والدعوات ،قال ابن القيم رمحه اهلل يف «مفتاح دار السعادة« ( :)225/1أمر
أهل العلم بالفرح بام آتاهم ،وأخرب أنه خبري بام جيمع الناس ،فقال تعاىلُ ﴿ :ق ْل
ِ
بِ َف ْض ِل اهللِ وبِر ْ َ ِ ِ ِ
جي َم ُع َ
ون﴾ [يونس ،]52:وفرس فضل
محته َفبِ َذل َك َف ْليَ ْف َر ُحوا ُه َو َخ ْ ٌري ِمَّا َ ْ
َ َ
اهلل باإليامن ورمحته بالقرآن واإليامن والقرآن مها العلم النافع والعمل الصالح ،ومها
اهلدى ودين احلق ،ومها أفضل علم وأفضل عمل.اهـ
وملا كان العلم هو أصل انتشار الدعوات ونرصها آتاه اهلل األنبياء ،وامتن عليهم
به ،فها هو عز وجل حني خلق آدم علمه األسامء كلها ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َع َّل َم آ َد َم
وِن بِ َأسام ِء ه ُؤال ِء إِ ْن ُكنْتُم ص ِ
ِ ِ
ني﴾
اد ِق َ
ْاألَ ْس َام َء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َض ُه ْم َع َىل املَْالئكَة َف َق َال َأنْبِئُ ِ ْ َ َ
ْ َ
[البقرة.]31:
ِ
نص ُح َلك ُْم َو َأ ْع َل ُم ِم َن اهللِ
وقال عن نوح عليه السالمُ ﴿ :أ َب ِّل ُغك ُْم ِر َساالت َر ِِّّب َو َأ َ
َما ال َت ْع َل ُم َ
ون﴾[األعراف.]62:
وقال عن صالحَ ﴿ :فت ََو َّىل َعن ُْه ْم َو َق َال َيا َق ْو ِم َل َقدْ َأ ْب َل ْغتُك ُْم ِر َسا َل َة َر ِِّّب َون ََص ْح ُت
َّاص ِ
َلكُم و َلكِن ال ُ ِ
ون الن ِ
ُتبُّ َ
ني﴾ [األعراف ،]55:فالداللة من اآلية أن النصح وتبليغ
ح َ
ْ َ ْ
الدعوة إنام يكون بالعلم.
أما اجلاهل فلن ينرص نفسه وينفعها فضال عن غريه ،وهكذا أخرب عن هود
بقولهُ ﴿ :أب ِّل ُغكُم ِرس ِ
االت رِّب و َأنَا َل ُكم ن ِ
ني * َأ َو َع ِ
جبْت ُْم َأ ْن َجا َءك ُْم ِذك ٌْر ِم ْن
َاص ٌح َأ ِم ٌ
َ ِّ َ
َ
ْ
ْ َ
ربكُم َع َىل رجل ِمنْكُم لِي ِ
نذ َرك ُْم َوا ْذك ُُروا إِ ْذ َج َع َلك ُْم ُخ َل َفا َء ِم ْن َب ْع ِد َق ْو ِم نُوح َو َزا َدك ُْم
ْ ُ
َ ُ
َ ِّ ْ
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ِيف ْ
اخلَ ْل ِق َب ْس َطة َفا ْذك ُُروا آال َء اهللِ َل َع َّلك ُْم ُت ْفلِ ُح َ
ون﴾[األعراف.]65-62 :
وهكذا َيرب عن عيسى وموسى عليهام السالم أنه آتامها الكتاب واحلكمة ،قال
احلكْم َة والتَّورا َة و ْ ِ
ِ
ِ
األن ِ
ْج َيل *
َاب َو ْ َ َ ْ َ َ
اهلل عز وجل يف شأن عيسىَ ﴿ :و ُي َع ِّل ُم ُه ا ْلكت َ
َو َر ُسوال إِ َىل َبنِي إِ ْْسائِ َيل َأ ِِّن َقدْ ِجئْتُك ُْم بِآ َية ِم ْن َر ِّبك ُْم َأ ِِّن َأ ْخ ُل ُق َلك ُْم ِم َن ال ِّط ِ
ني َك َهيْئَ ِة
َ
ال َّط ِري َف َأن ُف ُخ فِ ِ
ِ
يه َفيَك ُ
ص َو ُأ ْح ِي املَْ ْوتَى بِإِ ْذ ِن اهللَِّ
ُون َط ْريا بِإِ ْذن اهللَِّ َو ُأ ْب ِر ُئ األَك َْم َه َواألَ ْب َر َ
ْ

ون َو َما تَدَّ ِخ ُر َ
َو ُأ َنبِّئُك ُْم بِ َام ت َْأ ُك ُل َ
ون ِيف ُبيُوتِ ُك ْم إِ َّن ِيف َذل ِ َك َآل َية َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم
نني﴾[آل عمران.]45-42 :
ُم ْؤ ِم َ
ِ
ِ
َشء َم ْو ِع َظة َو َت ْف ِصيال لِك ُِّل
وقال عن موسىَ ﴿ :و َكتَبْنَا َل ُه يف ْاألَ ْل َواحِ م ْن ك ُِّل َ ْ
ََشء َف ُخ ْذها بِ ُقوة و ْأمر َقوم َك ي ْأ ُخ ُذوا بِ َأحسنِها س ُأ ِريكُم دار ا ْل َف ِ
ني﴾
اس ِق َ
َ َّ َ ُ ْ ْ َ َ
ْ َ َ
ْ َ َ َ
ْ
[األعراف.]145:

يف أدلة كثرية ،وكان رسولنا ﷺ أعلمهم بربه وبأمره وهنيه ،وبذلك ختمت به
الرسالة والنبوة ،كام قال ﷺ« :فال رسول بعدي وال نبي«.
َان ُحم َ َّمدٌ َأ َبا َأ َحد ِم ْن ِر َجالِك ُْم َو َلكِ ْن َر ُس َ
وقال اهلل عز وجلَ ﴿ :ما ك َ
ول اهللَِّ
ني َوك َ
َشء َعلِيام ﴾[األحزاب]41:
َو َخات ََم النَّبِيِّ َ
َان اهللَُّ بِك ُِّل َ ْ
وأمره اهلل بسؤاله العلم بقولهَ ﴿ :و ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِِن ِع ْلام﴾[طـه.]114:

وكان كلام أصبح قال« :اللهم إِن اسألك علام نافعا ،وعمال متقبال ،ورزقا
طيبا« .أخرجه البيهقي يف (الشعب) وغريه عن أم سلمة ،وسنده حسن وفيه
اختالف ال يْض إن شاء اهلل.
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الشيْ َط ُ
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وات ُْل َع َليْ ِه ْم َنبَ َأ ا َّل ِذي آ َتيْنَا ُه آ َياتِنَا َفان َْس َل َخ ِمنْ َها َف َأ ْتبَ َع ُه َّ
ان
َان ِم َن ا ْل َغ ِ
اوي َن * َو َل ْو ِشئْنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َلكِنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
َفك َ
ض َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َمثَ ُل ُه
ِ
ِ
ك ََمثَ ِل ا ْل َك ْل ِ
َْت ْك ُه َي ْل َه ْث﴾[األعراف.]156-155 :
ب إِ ْن َ ُْتم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
مح ُلوا التَّورا َة ُثم َمل َحي ِم ُلوها كَمثَ ِل ِْ
حي ِم ُل َأ ْس َفارا
وقال تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ا َّل ِذي َن ُ ِّ
احل َام ِر َ ْ
ْ َ َّ ْ ْ َ َ
بِ ْئس مثَ ُل ا ْل َقو ِم ا َّل ِذين ك ََّذبوا بِ ِ
ني﴾ [اجلمعة.]5:
آيات اهللِ َواهللُ ال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظامل ِ َ
َ ُ
ْ
َ َ
ويف حديث أنس ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :مررت ليلة أْسي ِّب
عىل أناس تقرض مشافرهم بمقاريض من نار ،فقلت :من هؤالء يا جربيل؟ قال:
هؤالء خطباء من أمتك« .أخرجه أبو يعىل وما كان اهلل عز وجل ليعذب من يدل عىل
اخلري إال لتقصريه وخمالفة القول العمل.
قال اخلطيب البغدادي رمحه اهلل يف «اقتضاء العلم العمل« ( :)152ثم أنا
موصيك يا طالب العلم بإخالص النية يف طلبه ،وأجهاد النفس يف العمل بموجبه،
فإن العلم شجرة والعمل ثمرة ،وليس يعد عاملا من مل يكن بعلمه عامال.
وقيل :العلم والد والعمل مولود ،والعلم مع العمل والرواية مع الدراية ،فال
تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم ،وال تأنس بالعلم ما دمت مقرصا يف
العمل ،ولكن أمجع بينهام وإن قل نصيبك منهام .اهـ
فبادر إىل اهلل
تعاىل بالرجوع والتوبة من سالف ما مىض واإلستعداد ملا يأِت ،وامحد اهلل تعاىل الذي
سلمك من رش الثوار الذين متكنوا من أبيك وبعض أخوتك فأذاقوهم الذل
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واهلوان ،وال حول وال قوة إال باهلل الواحد الديان.
عىل هذه الدولة التي قد استتب هلا األمر وأخذت امللك قهرا ،بل جيب
عىل اجلميع السمع والطاعة يف العرس واليرس واملنشط واملكره ،واللجوء إىل اهلل تعاىل
برفع الظلم واجلور واهلل املستعان وعليه التكالن.
وإِن موصيك بام تقدم بيان فضله من:
شكرا هلل تعاىل عىل سالمتك وحفظك ،ثم
تقربا إىل اهلل تعاىل من امللك الذي خلصك اهلل تعاىل منه فأزهد فيه لتبعاته يف الدنيا
واألخرة وال حول وال قوة إال باهلل تعاىل فهو املعني وهو نعم املوىل ونعم النصري.
يف أوقاْتا ،واملحافظة عىل
النوافل ،ومن أعظمها قيام الليل.
 ،وغريه ِما هو من ذكر اهلل تعاىل.
وما له تبعات يف الدنيا وبعد
املامت نسأل اهلل تعاىل السالمة.
ِما هو من الصدقات اجلاريات
واألفعال املحبوبات عند خالق الربيات.
هذا من باب النصح التي أوجبه اهلل تعاىل علينا والتي هي أصل دعوة الرسل
فقد قال اهلل عز وجل عن نوحَ ﴿ :و َأن َْص ُح َلك ُْم َو َأ ْع َل ُم ِم َن اهللِ َما ال
ون﴾[ألعراف ، ]62:وقال يف شأن هود﴿ :و َأنَا َلكُم ن ِ
َت ْع َل ُم َ
ني﴾[ألعراف.]62:
َاص ٌح َأ ِم ٌ
َ
ْ
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وقال عن صالح﴿ :ونَصح ُت َلكُم و َلكِن ال ُ ِ
ون النَّ ِ
ُت ُّب َ
ني﴾[ألعراف.]55:
اص ِح َ
ْ َ ْ
َ َ ْ
وقال عن شعيب﴿ :و َق َال يا َقو ِم َل َقدْ َأب َل ْغ ُتكُم ِرس ِ
االت َر ِِّّب َون ََص ْح ُت َلك ُْم
ْ
َ ْ
َ
ْ َ
آسى َع َىل َق ْوم كَافِ ِري َن﴾[األعراف.]53:
َف َكيْ َ
ف َ
ومجع الرسل إنام أرسلوا وبعثوا بالنصيحة وبذهلا والدعوة إىل الرشع.

وقد أخرب اهلل عز وجل أن الناس يف خسارة ،إال من لزم النصح وصرب عليه،
احل ِ
ِ
ِ
ِ
اإلنس َ ِ
قال تعاىلَ ﴿ :وا ْل َع ْ ِ
ات
ان َلفي ُخ ْرس * إِ َّال ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َعم ُلوا َّ
الص َ
رص * إِ َّن ِ َ
اص ْوا بِ ْ
الص ْ ِرب﴾[العرص.]3-1 :
اص ْوا بِ َّ
احلَ ِّق َوت ََو َ
َوت ََو َ
وأخرج اإلمام مسلم برقم(َ :)55ع ْن َمتِيم الدَّ ِار ِّيَ :أ َّن النَّبِ َّي ﷺ َق َال« :الدِّ ي ُن
ِ
ني َو َعا َّمتِ ِهمْ«.
يح ُة« ُق ْلنَا :ملَ ِ ْن؟ َق َال« :هللَِّ َولِكِتَابِ ِه َول ِ َر ُسول ِ ِه َو ِألَئِ َّم ِة املُْ ْسلِ ِم َ
النَّص َ

وقال جرير ريض اهلل عنه :بايعنا رسول اهلل ﷺ عىل إقام الصالة ،وإيتاء الزكاة،
والنصح لكل مسلم ،أخرجه البخاري ( ،)1411ومسلم (.)56
واتفقا عىل حديث أِّب هريرة البخاري ( ،)1241ومسلم ( )2162واللفظ له:
َع ْن َأ ِِّب ُه َر ْي َر َةَ :أ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ َق َالَ « :ح ُّق املُْ ْسلِ ِم َع َىل املُْ ْسلِ ِم ِس ٌّت« قِ َيلَ :ما ُه َّن َيا
ول اهللِ؟ َق َال« :إِ َذا َل ِقيتَ ُه َفس ِّلم َع َل ْي ِهَ ،وإِ َذا َد َع َ ِ
َر ُس َ
استَن َْص َح َك َفان َْص ْح
اك َف َأجبْ ُهَ ،وإِ َذا ْ
َ ْ
ات َفاتَّبِ ْع ُه«.
َل ُهَ ،وإِ َذا َع َط َس َف َح ِمدَ اهللَ َفش ِّم ْت ُهَ ،وإِ َذا َم ِر َض َف ُعدْ ُهَ ،وإِ َذا َم َ
قال ابن رجب يف «جامع العلوم واحلكم« يف رشح احلديث السابع :وقد وردت
يف أحاديث كثرية النصح للمسلمني عموما ويف بعضها النصح لوالة األمور ،ويف
بعضها نصح والة األمور لرعاهيم  ..وذكر بعض ما تقدم من األحاديث.
قال :وقد أخرب النبي ﷺ أن الدين النصيحة ،فهذا يدل عىل أن النصيحة تشمل

14
خصال اإلسالم واإليامن واإلحسان التي ذكرت يف حديث جربيل وسمي ذلك كله
دينا.
فإن النصح يقتيض القيام بأداء الواجبات عىل أكمل وجوهها ،وهو مقام
اإلحسان ،فال يكمل النصح هلل بدون ذلك ،وال يتأتى ذلك بدون كامل املحبة
الواجبة واملستحبة ،ويستلزم ذلك االجتهاد يف التقرب إليه بنوافل الطاعات عىل هذا
الوجه وترك املحرمات واملكروهات عىل هذا الوجه أيضا.
قال :وقال اخلطاِّب :النصيحة كلمة يعرب هبا عن مجلة ،هي إرادة اخلري للمنصوح
له ،واصل النصح يف اللغة اخللوص ،يقال :نصحت العسل إذا خلصته من الشمع.
فمعنى النصيحة هلل سبحانه صحة االعتقاد يف وحدانيته ،وإخالص النية يف
عبادته.
والنصيحة لكتابه اإليامن به والعمل بام فيه.
والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته ،وبذل الطاعة له فيام أمر به وهنى عنه.
والنصيحة لعامة املسلمني إرشادهم إىل مصاحلهم .اهـ
وقال رمحه اهلل :قال أبو عمرو بن الصالح :والنصيحة لعامة املسلمني إرشادهم
إىل مصاحلهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم ،وسْت عوراْتم وسد خالْتم،
ونرصْتم عىل أعدائهم والذب عنهم ،وجمانبة الغش واحلسد هلم ،وأن حيب هلم ما
حيب لنفسه ،ويكره هلم ما يكره لنفسه .انتهى ما ذكره.
قال :ومن أنواع نصحهم نصحهم بدفع األذى واملكروه عنهم ،وإيثار فقريهم
وتعليم جاهلهم ،ورد من زاغ منهم عن احلق يف قول أو عمل بالتلطف يف ردهم إىل
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احلق ،والرفق هبم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر حمبة إلزالة فسادهم ولو
بحصول رضر يف دنياه.
قال :ومن أعظم أنواع النصح هلل ولكتابه ورسوله ،هو ما َيتص به العلامء رد
األهواء املضلة بالكتاب والسنة ،وبيان داللتها عىل ما َيالف األهواء كلها ،وكذلك
رد األقوال الضعيفة من زالت العلامء ،وبيان داللة الكتاب والسنة عىل ردها .اهـ
وكان السلف رضوان اهلل عليهم حريصني كل احلرص عىل النصيحة ما
استطاعوا إىل ذلك سبيال.
فقد قال ميمون بن مهران جلعفر بن برقان :يا جعفر قل يل يف وجهي ما أكره،
فإن الرجل ال ينصح أخاه حتى يقول له يف وجهه ما يكره.

