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 (3 /العصر  سورة مع وقفات)

 ،بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصالة والسالم على رسول هللا، وآله وصحبه ومن وااله
ا نعوذ بك من شر عمل أردن، علمتنااللهم ال علم لنا إال ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما 

 .به وجهك فخالطنا فيه ما ال يرضيك

و ا  *إ نَّ الْإ نْسَْْْ نَ لي خُ ْرسْْْ     *}وَالْعَصْْْ     :هللا تعالى قولي و ا َ  لْتََو وََيوَاَْْْْ إ لَّ  الَّذخينَ آمَنروا وَعَمخلُوا الصَّْْْ لختَ وخ وََيوَاَْْْْ

  .[سورة العصر] َ  لصَّب   {

 ،لله» :، قلنا لمن؟ قال«النصيييي    الدين» :النبي صلللللى هللا عليه وسلللللم حديث أخرج مسلللللمو
هذا حديٌث له ) :قال الحافظ أبو ُنعيم، «وعامتهم ،وألئم  المسييييييلم ن ،ولرسييييييوله ،ولكتياهه

هذا الحديث على ، وجعل اإلمام النووي أنه أحد أرباع الدين :سلم الطوسي، وذكر محمد بن أ(شلن 
  .مدار الدين

  :مختصر الدرس الساهق

كما ذكرنا حديث السفينة الذي يوضح الحديث، و السورة وقفنا في الدرسين السابقين عند شرح
 استهموا قوم كمثل ف ها؛ والواقع هللا حدود على القائم مثل» :أثر النصيحة وخطر تركها

 إذا أسفلها في الذين فكان أسفلها، وهعضهم أعالها هعضهم فأصاب سف ن ، على
 نم   نؤذ ولم خرقا   نص بنا في خرقنا أنا لو :فقالوا فوقهم من على مروا الماء من استقوا
، هلكوا أرادوا وما يتركوهم فإن !فوقنا  «جم عا   ونجوا أيديهم نجوا على أخذوا وإن جم عا 

 [.البخاري أخرجه]

 هذا تاركها، ويعاقب فاعلها يثاب عليها، قدر من كل على واجبٌة  األصل فيوذكرنا أ  النصيحة 
 من» :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حديثبدليل  الحالة؛ بحسب يتغير حكمها أل  األصل، في
 ذلكو فبقلبه، يستطع لم ومن فبلسانه، يستطع لم فإن ه ده، فل غ ره منكرا   منكم رأى

 .[مسلم أخرجه] «اإليمان أضعف
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  :أيها اإلخوة الكرام

عبدًا لتغنيك هدايته عن  بك يكفي أ  يهدي هللا، هللا عز وجلرأس النص    هو الدعوة إلى 
 في حين أ  ،د خطاهويسد  ويوجهه ه ويؤدبه يرفعكفيل بن  الهدى ففي التفاصيل،  كثير نصح  

أُو ليئخكَ } :عزَّ وجل انظر إلى قول هللا ،ا  صاحبهماالكفر يسحقالمعصية وف افتقاد الهدى كارثي؛

 وكا  الهدى رفعهف تمكن منه، الهدى على عتربَّ حين  المؤمنكن  ، ف[5 :البقرة] {عَليى هردًى مخن  رََوه م 

وذلك بخالف فوقية الكفر  الفوقية، تفيد معنى؛ {عَليى هردًى} :فقولهعبًئا عليه،  ال في خدمته

ل على صاحبه، عبء فالكفر ،[44 :الروم] {كُ ْ رهر فيعَليي هخ  كي ي َ مَن } :على الكافر في قوله تعالى  وثق 

 {ََليى مَن  كيسَبَ سَيوئيةً وَأيحَ طيت  َ هخ َْطخيئيتُهر } :له سجن  و ،يه حتى يسحقه بتبعاته وأوزاره وعواقبهيضغط عل
 .لفي التفاصييكفي أ  يهدي هللا بك عبدًا لتغنيك هدايته عن كثير نصح   :، لذلك قلنا[18 :البقرة]

ص نصيحتي، وأنا أسنل هللا ) :لهقالت ف ابنهانثحت أعرابية  ا ُذكر  تي ومح  يا ُبني  احفظ وصي 
  .(لك أجدى عليَك من كثير  من نصحيتوفيقه لك، فإ  توفيقه 

  :التي نعان ها ال وم ه ن الناس لها شكالن لكن الكارث 

ة النصح، وربما انعدامه في بعض األحيا ،  :األول  ستة عندفي الدرس الماضي وقد توقفنا قلَّ
  :النصيحة فيما بيننا في نقصر أسباب تجعلنا

 والوزر باألجر والجهل النصيحة بقدر الجهل -
 .السلبية -
 .المثالية -
 .والمعاصي الذنوب -
 بالنفس الثقة ضعف -
 .المنصوح أو الناصح عن المسبقة األفكار -

 :قال رسللول هللا صلللى هللا عليه وسلللم :الطبراني عن حذيفة بن اليما  رضللي هللا عنه قالأخرج 

مسييي ويصييبا ناصيي ا  لله ولرسييوله » ن لم يس من ال يهتّم هأمر المسييلم ن فل م منهم، وم 
   .«ولكتاهه وإلمامه ولعام  المسلم ن، فل م منهم
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بك إنسا مشكلة في تسويق األفكار الصحيحة، فهناك  :الثاني - هكيك وإنسا  بالدين، يحب   رِّ
ن" وكالهما بالدين،  "!متديِّ

قو  له بنهوائهم، كما و نعم، هناك مشكلة في من زعموا أنهم أصحاب هذا الهدى، فراحوا يسوِّ
 عتوق -لألسف -أنها  ه د   عادل ، قض   اإلسالم) :عليه رحمة هللا يقول الشيخ محمد الغزالي

طول شرح وال لعمق إلى  اليوم تحتاج أظن بن  هذه حقيقة ال، (8)(!فاشل ن م ام ن أيدى ه ن
  !استدالل، فهي أوضح من أ  ُتشَرح، وأثَبت من أ  ُيستَدلَّ عليها

 أُْ   جَت  أُمَّةٍ َْي  َ كُن تُم } :األمة خيرية هذه في -بعد اإليما  بالله  -السللبب  الدعوة إلى هللا هيإ  

 ام بصللللفة الموصللللوف أ  ، ومعلوم[881 :عمرا  آل] {َ  للَّهخ وََُؤ مخنرونَ الْمرن كي   عَن  وََين هَو نَ َ  لْمَع  روفخ َيأْمر رونَ لخلنَّ س 

 ومعنى الوصلللف، بهذا يوصلللف لم عنه انفكت فإذا له، مالزمة كانت إذا إال بها موصلللوًفا يكو  ال
  .(2)اآلنفة الثالثة األوصاف هذه بتحقيق إال أمة خير تكو  ال اإلسالمية األمة أ  :هذا

ما ،  وَمَن  أيني  ََصخريَةٍ عَليى اللَّهخ إ ليى أيد عرو سَب يلخُ هَذخهخ قُلْ} لكن هذه الدعوة ال تقوم بغير أصلول وأسلس ومقوِّ

ب تَ نَ اََّبَعَنخُ ْْر ريَةٍ عَليى}، [811 :يوسللف] {الْمرشْْ   كخنَ مخنَ أيني  وَمَ  اللَّهخ وَس -بنمر اآلمر وحجة ويقين واضللحة  {ََصْْخ

في اللغة ، و-والناصلللللح الداعي-الناقل  من ، ووعي-والمنصلللللوح المدعو  -، وحال المنمور -سلللللبحانه
ا ،للُمحَ  البصلرُيسلتعمل  ي ال الحسلي   للمعنويا ، والبصلر والبصليرة سلَّ  أل  البصيرة؛ عمل نفس ُيؤدِّ
 إلى ُملجئة الظاهرة األمور َتُكن   لم وإ    البشلللرية، النفس ُيقِنع بنور مصلللحوب يقينٌ  هي البصللليرة
  .(3)اإلقناع
 :هي شلللروج يجب توافرها في الداعي إلى هللا، خمسلللة (4)في اإلحياء الغزالي اإلمام ذكر وقد

، وهذه الشللروج (والقدرة الوالي،اإلمام أو  جهة من منذوناً  وكونه والعدالة، واإليما ، التكليف،)
فيه، ويطول الحديث عن شروج الدعوة والنصيحة وضوابطها بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف 

 .لو أردنا له شرحاً 
 .(5)حتى تؤتي النصيحة أكلهاونفصل هنا بعض النقاج التي على الناصح أ  يراعيها عند النصح 

                                                           
 (.2 :ص)الشيخ محمد الغزالي، هذا ديننا  (8)
  (.214 :ص)أصول الدعوة وطرقها، جامعة المدينة  (2)
 [.5825 /82]تفسير الشعراوي  (3)
 [.2/382]إحياء علوم الدين  (4)
  .المادة مستفادة من سلسلة األمر بالمعروف، للدكتور الشعال  (5)
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  :أمور يجب أن يراع ها الناصا

 تعظ م الن   -أوال  

النية من العبادا  التي باتت شللبه مهجورة عند كثير منا اليوم، أ  يراجع اإلنسللا  نفسلله تعظيم 
مر يرضللي به هللا تعالى، وهذا مهم جدًا قبل قبل أي عمل، أ  يحرر نيته، ويقصللد بعمله أكثر من أ

تقربًا إلى هللا، وامتثااًل ألمره، واتباعًا لسلللنة النبي صللللى هللا عليه  بحيث يكو  النصلللحالنصللليحة، 
عل بجذا جدير ه عليه، هأو تظاهرًا بفضللل ،تعالمًا عليه، أو تشللفيًا منه أخاه الرجلفال ينصللح  ،وسلللم

  .ثوابها أعظمالنصيحة أبلغ، و

 هه من الناح   الشرع   وغ رهاالتأكد من ص   األمر المنصوح  -ثان ا  

ًا للمنصلوح، قال هللا تعالى واصلفًا سيدنا نوحًا عليه  ،وهذا من أمانة النصليحة حتى ال تكو  غاشل 

}وَأيني  ليكُم  ني ْْْخ    :السللالم وسلليدنا صللالح عليه السللالم عندما نصللح كل منهما قومه جعل يقول لهم

  [.81 :األعراف]أيمخن {

ْت خ ان   أن ت ّدث أخاك حديثا  هو» :قال رسللول هللا صلللى هللا عليه وسلللم ر  لك همصييد   كبس
 [أحمد والطبراني والبخاري في األدب] .«وأنت له هه كاذب

، والمناورة فإ  كا  النصللح في أمر الدنيا فلعله يخضللع لوخذ والرد، للقبول واإلعرال، للمشللاورة

 ولُونََيقُ أيم } ، -والعياذ بالله  - مر الدين فالنصلليحة به على غير علم تندرج تحت الكذب على هللاوأما أ

  .[11 :البقرة] {َيع ليمرونَ لي  مَ  اللَّهخ عَليى

 وَاوخْرطُ َيتَّب عروا وَلي } قد يزين لك الشلليطا  ذلك النصللح على غير علم، قد يدفعك إليك ويحفزك نحوه،

  [881 ،881 :البقرة]{ َيع ليمرونَ لي  مَ  اللَّهخ عَليى َيقُولُوا وَأين  وَالْ يت شَ ءخ َ  لسُّوءخ يَأْمر ركُم  إ نَّمَ  * مرب ن  عَدروٌّ ليكُم  إ نَّهر الشَّي طي ن 

ن له الحق  اللَّهَ اَََّ  ليهر قخيلي وَإ ذيا} وأكبر دليل على ذلك أ  بعضلللهم ينصلللح في شلللن  الدين، ثم إذا تبيَّ
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ْهر َذَي  [218 :البقرة] {الْمخهَ در وَليب ئْسَ جَهَنَّمر فيتَس برهر َ  لْإ ثْم  الْعخزَّةر أْي

  (.بيع التقسيط مثالً )هذا يخوف فالنًا من أكل هذا المال، يظنه حرامًا، وهو حالل  -
هللذا يللنمر ابنتلله بللن  تتقي هللا في زوجهللا، وتطيعلله على مللا يريللد من اختالطهللا بللإخوتلله أو  -

  !عمله أقربائه أو زمالء
وذلك يدفع يرانه للتخلف عن صلللالة الجماعة، وحتى الجمعة، بسلللبب اإلمام أو الخطيب الذي ال  -

  !يروق له

   :للنص   واألسلوب المناسب اخت ار الوقت المناسب والمكان المناسب  -ثالثا  

أ  تنصللح إنسللانًا في سللورة غضللبه، وال أ  تنصللحه وهو يغالب النوم، أو في فليس من المنطق 
ر   !-مثالً -حال توت 

في كل وقت أو في كل مكا ، والناصللح الفطن  ن لسللماع النصلليحةيدائمًا مسللتعد واليسلل الناس
  .هو من اختار المكا  المناسب والزما  المناسب، والحالة النفسية المناسبة

 !ملهاالغلظة فاحتبعض يا أمير المؤمنين إني أريد أ  أنصللللحك بعظة  فيها  :قال رجل للرشلللليد -
كال، إ  هللا أمر من هو خير منك بإالنة القول لمن هو شللللري مني، فقال لنبيه موسللللى عليه  :فقال

  .(8)[44 :طله] {}فيقُولي  ليهر قيو لً  لييونً  ليعَلَّهر يَتيذيكَّ ر أيو  يَخْشَى :السالم إذ أرسله إلى فرعو 

 فيها أقول :الحارث فقال مسللنلة عن المنمو  فسللنله المنمو  على مسللكين بن الحارث ودخل -
قواًل عظيمًا  فقال .المنمو  يعجب فلم ،-هقولَ  وذكر- الرشلليد هارو  ألبيك أنس بن مالك قال كما

ر ؛ال يليق به وال باإلمام مالك، فنجابه الحارث وأعَظم له الرد  بن الحارث وقام ،المنمو  وجه فتغي 
م ،فخرج مسلللكين  المنمو ، رسلللول أتاه حتى منزله في يسلللتقر   فلم قوله، من كا  ما على وتند 
به عليه، دخل حتى أقبل ثم أكفانه؛ ثياَب  ولبس بالشلللر فنيقنَ   بلأق ثم نفسللله، من المنمو  فقر 
 مني، شللللر   هو لمن القول بإالنة منك خير هو من أمر قد هللا إ  هذا، يا :له فقال بوجهه عليه

ى موسلى لنبيه فقال م عليه هللا صلل  { ىلَّهر يَتيذيكَّ ر أيو  يَخْشَ}فيقُولي  ليهر قيو لً  لييونً  ليعَ :فرعو  إلى أرسله إذ وسل 

                                                           
 (.881 /3) الفريد العقد  (8)



80/21/1822 الخميس درس  

بودواو - بومرداس - الجزائر  

 www.ahmadrabah.com 

 

- 6 - 

 ،عنك هللا عفا :المنمو  قال .الرب وأستغفر بالذنب، أبوء المؤمنين، أمير يا :الحارث قال، ف[44 :طله]
 .(5)شئت إذا انصرف

 النفسي لتقديم النص   إلعداد ا -راهعا  

بذكر العذر الممكن يحة، المناسلللب للنصلللالنفسلللي الحال مناسلللبًا  فيمكن تهيئة الجو لم يكن إ  
بتقديم جهة النظر التي دعته للتصلللرف على هذه الطريقة، أو وللمخطئ، أو التقدير الشلللخصلللي ل

  .مشاعر التي تكو  مدخاًل للنصيحةالمديح، أو الثناء، أو االعتراف ببعض ال
 هللا رضي جبل بن معاذ حديثومثاله المحبة للمنصوح،  إظهار :للنص    اإلعداد النفسيومن 
 اوأن :فقلت ،«معاذ يا ألحبك إني» :فقال سلللمو عليه هللا صلللى هللا رسللول بيدي أخذ :قال عنه
 كل دهر في تقول أن تدع فال» :سلللمو عليه هللا صلللى هللا رسللول فقال ،هللا رسللول يا أحبك
 .[والنسائي داود أبو أخرجه] .«عبادتك وحسن وشكرك ذكرك على أعني رب :صالة

الصللادقة الرغبة كشللف ر، وخآلعلى اوالشللفقة إظهار الحرص  :للنصيي    اإلعداد النفسيييومن 

لْنَ  ليقيد } :ومثال ذلك قول هللا تعالىو رد الشللر عنه، أفي إيصللال النفع له  َْْ  يَ قيو م  فيقي لي قيو مخهخ إ ليى نُوحً  أير س

 أيَْ فر إ نُِّ يَ قيو م  آمَنَ الَّذخي وَقي لي} ،[51 :األعراف]{ عَظخيم  يَو م  عَذيابَ عَليي كُم  أيَْ فر إ نُِّ غيي  رهر إ ليهٍ مخن  ليكُم  مَ  اللَّهَ اع بردروا

 .[31 :غافر] {الْأيح زَاب  يَو م  مخثْلي ي كُم عَلي

ومثال  وتقدير وجهة نظره، ،الثناء على إيجابيا  المنصللللوح :للنصيييي    اإلعداد النفسيييييمن و
 فركع ،راكع وهو وسلم عليه هللا صللى النبي إلى انتهى أنهرضلي هللا عنه  بكرة أبيحديث ذلك 
 وال ،حرصييا   هللا زادك» :فقال وسلللم عليه هللا صلللى للنبي ذلك كرفذُ  ،الصللف إلى يصللل أ  قبل
 .[البخاري] «دتعس 
ومثال ذلك قول  ،النعم التي حفه هللا بهاب المنصللوح تذكير :للنصيي    اإلعداد النفسيييمن و

 َ خيي    أيرَاكُم  إ نُِّ وَالْمخيزَانَ الْمخكْيَ لي َين قُصروا وَلي  غيي  رهر إ ليهٍ مخن  ليكُم  مَ  اللَّهَ اع بردروا يَ قيو م  قي لي شرعَي بً  أيَْ هرم  مَد يَنَ وَإ ليى} :هللا تعالى

 فيفكانوا  - ورزقكم معيشللللتكم في أراكم بخير :أي ،[14 :هود]{ مرتخيطٍ يَو م  عَذيابَ عَليي كُم  أيَْ فر وَإ نُِّ

                                                           
 (55 /8) الفريد العقد  (5)
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 .هللا محارم بانتهاككم فيه أنتم ما تسلبوا أ  فنخاف - السعر من رخصو المال من سعة

   :النصاالخصوص   والسري  عند مراعاة  -خامسا  

 .من نصح أخاه سرًا فقد زانه، ومن نصحه علنًا فقد شانهف

  :افعياإلمام الش يقول

 تعمدني بنصحك في انفرادي
صح بين الناس نللللللللللللوعٌ   فإ  الن 
 وإ  خالفتني وعصيت قلللللللولي

 

بني النصيحة في الجماعة   وجن 
 بيخ ال أرضللى اسللتماعهمن التو

 فال تجزع إذا لم ُتعلللللَط طاعلللللة
 

 الفصل ه ن الفكرة والشخص -سا  ساد

ف امرا على خطئه باالعتداء ال  بد من الفصلللل بين الخطن وصلللاحبه، والنصللليحة وصلللاحبها، فال يعن 
وكذلك إ  لم يستجب فال يصح أ  يجعل الناصح و على أصله وفصله، أعلى ذاته، أو على شلخصله، 

فهدف النصيحة أ   !ذاتهازدراء الناصح أو احتقار خذ اآلخر بالنصح يعني ألمسلنلة شلخصلية، وعدم ا
ح المخطن خطنه، وأ  يعود الشلللارد إلى الطريق، وليس الهدف منها إبراز حجة المحاج ، وال  ُيصلللح 

ة الجدل  .، وال إلزام الغير بالرأيإفحام الخصم، وال إظهار قو 

  .واالحتكام إلى العقل واللطف والرفق في ذلك استبعاد االنفعاال  عند النصح،ويفيد 

بينما أنا أصللي مع النبي صلللى هللا عليه وسلم  :لحكم السللمي قالروى مسللٌم عن معاوية بن ا
قال فرماني القوم بنبصلللارهم،  –وهو في الصلللالة  -يرحمك هللا،  :إذ عطس رجٌل من القوم فقلت

وهو  –واثكلى أماه ما شللللننكم تنظرو  إلي   :جعل المصلللللو  ينظرو  إليه بطرف عيونهم، فقلت
أيديهم على أفخاذهم، فلم رأيتهم يصللمتونني لكني سللكنت، قال فجعلوا يضللربو   –في الصللالة 

يعني عجبُت لماذا يصللمتونني هل هناك مشللكلة في الصللالة، فلما صلللى رسللول هللا صلللى هللا 
فبنبي وأمي ما رأيت معلمًا قبله وال بعده أحسللللللن تعليمًا منه،  –أنهى صللللللالته  –عليه وسلللللللم 

ِذهِ  ِإن   )) :الفوهللا ما نهرني وال ضللربني وال شللتمني، لكنه ق ة   ه  ال  اس  ال   الصيي  لس صييْ ا ي  ْيء   ِف ه   شيي 
ِم  ِمْن  ال  اِس  ك  ا الن  م  و   ِإن  ْسِب اس  هس ْكِب رس  الت  الت  ةس  و  اء  ِقر  ْرآنِ  و   [مسلم] ((.اْلقس
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  :مكنأاالعتماد على النص    غ ر المباشرة ما  -ساهعا  

ليس من الضلللرورة بمكا  أ  تكو  النصللليحة مباشلللرة دائمًا، فلعل النصللليحة غير المباشلللرة تكو  
  :ذلك أمثلة أحيانًا أبلغ وقعًا في نفس المنصوح، ومن

ن فال يتوضللن كبيراً  شلليخاً  -عنهما هللا رضللي- والحسللين الحسللن رأى -  ىعل فاتفقا الوضللوء، ُيحسللِ
را أنهما غير إرشلاده، ه احتراماً  الوضوء، لتعليمه األنسلب الطريقة في فك   َرهعم ولعلَّ  وتقديرًا، لِسنِّ
م دعوته في ثم   لنصيحتهما، السماع من يمنعه  افاهتدي لشخصه، َحَرجٌ  السن هذا بعد الوضوء لتعل 
 دوج فلما أمامه، منهما كلي  وتوضن الوضوء؟ ُيحسنُ  أيهما :الشيخ إلى تحاكما :مناسبة طريقة إلى
نه، ال الذي هو أنه َعِلَم  الوضللوء يجيد منهما كالا  الرجل  وأعاد إرشللادهما حسللنَ  لهما فشللكر يحسللِ
 .صحيحة بطريقة الوضوء

اهم بننس  مر  التابعي الجليل صلة بن أشيم أ  روي  - بطائفة من الشباب، أرخت للصبا عنانه، فحي 
ما تقولو  في قوٌم أزمعوا سللللللفرًا ألمر عظيم، غير أنهم كانوا في النهار  :وخلاطبهم برفق  وقال

يحيللدو  عن الطريق ليلهو ويلعبوا، وفي الليللل يحيللدو  عن الطريق ليبيتوا ويسللللللتريحوا، فمتى 
 ترو  ينجزو  رحلتهم ويبلغو  غايتهم؟ 

حتى قال ، كلما مر  بهم وهم في مجونهم ُيعيد عليهم مقالتهومر   األيام عليه وعليهم، وكا  
إنه وهللا ما يعني بذلك أحدًا غيرنا، فنحن قوٌم أرادنا هللا إلى طريق لنصلللل فيه إليه، فإذا  :أحدهم

نحن نحيلد في النهلار باللهو واللعب في مجوننا، وفي الليل في راحاتنا ولعلنا ال نصللللللل إلى هللا 
  .تعالى وال إلى رضاه

  .واتبع صلة ابن أشيم من ذلك اليوم تائبًا وال زال في صحبته حتى ما ثم انحاز الشاب عن رفاقه 

  :ختاما  

ال ، وعمل به ما دام صلللواباً وت هتقبل نصلللحَ ثم شلللكره، اجتهد أ  تبتسلللم له، وتإذا نصلللحك ناصلللح ف
دى إلي  رحم هللا من أه) :بالرحمة، فيقول يدعو لمن نصللحه كا  سلليدنا عمركما  له وعُ تنَس أ  تد

   .(عيوبي


