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 سم هللا الرمحن الرحيم ب

 املقدمة 

إن احلمد هلل ، حنمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،  
من يهده هللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن الإله إال اله وحده الشريك له  

 عد    ، وأن حممدا عبده ورسوله ، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا  . أما ب

إل  النيب    ابلنظر  قال  حىت  اإلسالم  يف  ركني  أصل  من  متثله  وما  النصيحة    "الدين  أمهية 
، فقد    وللحاجة املاسة إل معرفة بعض األحكام املتعلقة ابلنصيحة أتصيال وتطبيقا    ،(1)النصيحة"

فقهية  دراسة  ( ")النصيحة:  هذا املوضوع حتت عنوان    على حبث  –مستعينا ابهلل–عزمت  

سبحانه،    تطبيقية" .    وتعال  فأسأله  والسداد  املقدمة    العون  بعد  البحث  هذا  تضمن  وقد 
 أربعة مباحث وخامتة على النحو التايل :  

 الصلةالمبحث األول : تعريف النصيحة واأللفاظ ذات 

 المطلب األول : تعريف النصيحة في اللغة واالصطالح 

 الصلةاأللفاظ ذات  :  الثاني المطلب
 المبحث الثاني : التأصيل الشرعي وفيه مطلبان:

 المطلب األول : التأصيل الشرعي للنصيحة في الكتاب والسنة  

 عند الفقهاء  للنصيحة  الفقهي  المطلب الثاني: التأصيل

 وفيه مطلبان المبحث الثالث : حكم النصيحة 

    النصح للنفس المطلب  األول :  

 النصح للغير   الثاني:المطلب 

    وفيه مطلبان  ألحكام النصيحة فقهيةالتطبيقات بعض ال:  الرابع المبحث
 

 205ر53/  1صحيح مسلم  -( (1
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 الخطبة على الخطبة  المطلب األول : 

 بيع الحاضر للبادي المطلب الثاني: 

 الخاتمة وفيها أهم النتائج

 وفهرس المصادر. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول :  
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 الصلةتعريف النصيحة واأللفاظ ذات  

 المطلب األول : تعريف النصيحة في اللغة واالصطالح 

 النصيحة في اللغة 

  هلما ...   وإصالح  شيئني  بني  مالءمة  على  يدل  أصل  واحلاء   والصاد   :"النون   اللغة  قال يف مقاييس

ونصحته  الغش  خالف  والنصيحة  النصح   ومنه  صحيحة   كأهنا  منه  النصوح  والتوبة  ،  أنصحه  ، 
:    النصوح   ...والتوبة.  فيه   غش   ال :    اجليب  "ورجل  انصح   (  1) "  ...  ثلمة  وال  خرق   فيها   ليس 

  الشيء    َنَصحَ   وقال يف لسان العرب :"،    (  3) شيء"  كل  من  اخلالص  الناصح   و  "  (  2) الصادقة "
 ( 4) َنَصَح" فقد َخَلصَ  شيء   وكل وغريه العسل من اخلالص والناصح   َخَلصَ 

 املْشَرب    وهو  ،  اْلَغَششِ   من  مأخوذ    وهو  ،  الن ْصح   نقيض  :    والِغش    وقال يف هتذيب اللغة :"...
 ( 5)" الن ْصحَ  ََيَْحْضه   ل  إذا ، ِغش اا  يَ غ ش ه   ف الانا  ف الن   َغش  :  الليث   وقال ...  اْلَكِدر  

 عرفت النصيحة بتعريفات منها :   النصيحة اصطالحا: 

 أو  اآلخر  سر  نفعه  ما  يسره  وأن  يسؤه  ل  أو  اآلخر  ذلك  ساء  اآلخر  ضر  ما  املرء  يسوء  "أن
 ( 6) ساءه"

  (  7)" املشورة يف   واالجتهاد املودة بذل "

 ( 8)"له  للمنصوح احلظ حيازة "

 

 ( 435/    5)   -مقاييس اللغة    -( (1
 ( مادة )نصح( 313-312/    1)  -القاموس احمليط    -( (2
 ( 276/    1)   -خمتار الصحاح    -( (3
 615/  2لسان العرب -( (4
 ( 6/    8)  -انظرهتذيب اللغة   -( (5
 42األخالق والسري يف مداواة النفوس ص:  -( (6
 ،  360/  2عمدة القاري شرح صحيح البخاري -( (7
 72/ 1الديباج على املسلم جلالل الدين السيوطي  -( (8
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 ( 1)"وفعال  إرادة اخلري  بوجوه له للمنصوح الناصح  قيام"

 ( 2) الفساد" فيه عما  والنهي الصالح فيه ما إل الدعاء "

قد تكون نصيحة للنفس ، وقد تكون نصيحة للغري ، ومعظم هذه التعريفات قاصرة    :الترجيح
على  تعريف النصيحة اليت هي مبعىن النصح للغري ، وقد يتضمن بعضها النصح للنفس من وجه  

يشم ؛ حىت  تعديل طفيف  األخري مع  التعريف  للنصيحة  هو  التعريفات  أقرب  ولعل   . ل بعيد 
 النصيحة مبعنييها : 

 . وهللا تعال أعلم .  قوال وفعال " الفساد  فيه عما  والنهي الصالح فيه ما إل الدعاء "

 الصلةاأللفاظ ذات    :  الثاني المطلب
 أوال: الغيبة 

 الغيبة في اللغة  

  صاحبه   الرجل  اغتاب  و.    االغتياب  من:    الغيبة  و.    الغيبوبة  من:    الغيبة  قال يف لسان العرب:"
  كان   وإن  مسعه  لو  يغمه  مبا  أو  ،  بسوء  مستور  إنسان   خلف  يتكلم  أن   وهو  ،   فيه  وقع  إذا  اغتيااب

  ، النيب  عن  جاء  كذلك  والبهتان   البهت  فهو  ،  كذاب  كان  وإن  غيبة  فهو  ،  صدقا  كان   فإن   ،  فيه
   (  3) ". الغيبة:   واالسم  ، ورائه من إال  ذلك يكون  وال

 الغيبة في االصطالح  

به   للغيبة عرفته مبا عرفه  التعاريف  -أىب هريرةكما يف صحيح مسلم من حديث    (4  )معظم 
الغيبة «. قالوا هللا    -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا      -رضي هللا عنه أتدرون ما  قال » 

 

 ( 80/    1)  -جامع العلوم واحلكم  -( (1
 ( 699/    1)   -التعاريف    -( (2
 ( 501/    3)  -( ؛ اتج العروس 203/    1)   -ب( ن وانظر خمتار الصحاح  ( مادة )غي656/  1)  -لسان العرب    -( (3
؛  املطلع على أبواب    543؛ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص:   210انظر التعريفات للجرجاين ص:  -( (4

   149الفقه ص: 
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أقول قال » إن  ورسوله أعلم. قال » ذكرك أخاك مبا يكره «. قيل أفرأيت إن كان ىف أخى ما  
 . (  1)كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن ل يكن فيه فقد هبته «

يريد  ال النصح وهو  الناصح قد يظهر  الوضوح من جهة أن  الغيبة والنصيحة يف غاية  عالقة بني 
 . وهللا تعال أعلم ، فيكون قد اغتابه حكماأمرا آخر يف الباطن 

 : المداراةثانيا

 في اللغة  المداراة

:  فأصالن  مبهموز    ليس  الذي  أم ا.  واملهموز  املعتل    واحلرف  والراء  الدال  قال يف مقاييس اللغة :" 
  واحد،  فأصل    املهموز  وأم ا.  الشَّيء  يف   تكون   ِحدَّة    واآلَخر  طَلباا،  واعتماد ه    الشيء  َقْصد  أحدمها

:"    (  2) ".الشَّيء  َدْفع  وهو لسان    وَتدارَأَ ،    َدفَ َعه    وَدرَْأةا   َدْرءاا   َيْدَرؤ ه    َدرََأه    الدَّْفع  :الدَّْرء  وقال يف 
اِري  وال  ي داِرئ    ال  فالن  يقال  وامل دافَ َعة    امل خالفة    وامل دارََأة  ...    اخل صومة   يف   َتداَفعوا  القوم   ،   (  3)  "  َي 

مز ، واملعاشرة اخللق ح ْسن يف  وامل دارَأة   مز  وال هت  َته  ِإذا وَدارَيْ ت ه َدارَْأت ه  يقال ،  هت  َته   ات ََّقي ْ  (4)  " والَيَ ن ْ

 المداراة اصطالحا 

 ( 5) املدافعة" ابهلمزة "املدارأة

 ( 6) حقه" عن احلق ذي مدافعة  وابهلمز املخاتلة  "املداراة

 ( 7) ختلته" وأدريته الصيد دريت من املخاتلة وأصلها واملالطفة املالينة املداراة:" 

 ( 1) " معا مها ، و  الدين ، أو الدنيا لصالح الدنيا أبهنا :" بذل -رمحه هللا–وعرفها ابن حجر 
 

 6758ر  21/ 8]صحيح مسلم   -( (1
 مادة )درى(   271/  2معجم مقاييس اللغة البن فارس -( (2
 مادة )درأ(  71/  1لسان العرب -( (3
 224/  1اتج العروس من جواهر القاموس -( (4
 ( 220/    1)  -طلبة الطلبة   -( (5
 ( 286/  1)  -املغرب يف ترتيب املعرب   -( (6
 ( 645/    1)   -التعاريف    -( (7
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 وهللا تعال أعلم.  املداراة هلا تعلق ابلنصيحة من حيث األسلوب الواجب اتباعه يف النصيحة . 

 : المداهنة  ثالثا

 في اللغة المداهنة

:"الدال اللغة  مقاييس  ... ومن   وس هولة    ِلني    على  يدل    واحد  أصل    والنون  واهلاء  قال يف   وِقلَّة 
 ما  خالف  له   وأظهْرت  واربْ َته  إذا   الرج َل،  داَهْنت  .  املصانَعة  وهي  امل داَهَنة،  من  اإلدهان،  الباب
،   ت ْضِمر   :  إدهاانا   وأْدَهْنت  .  منه  ويسكِ ن  يده ن ه  فهو  ذلك   فعل  إذا  كأن ه الباب،  من  وهو  له 

" ،  .( 2)َغَشْشت 

 الد ْهن  واالسم  بلَّه  َدْهناا   َيْده نه  وغريه   رْأسه  َدَهن  معروف  الد ْهن(    دهن)    " وقال يف لسان العرب:
وهو    كامل صانعة  واإِلْدهان  وامل داَهنة...  وِدهان   َأْدهان  واجلمع   يف   والتَّليني  الكالم  يف  امل قاربَة، 
ين  يف   ت صانِعهم  لو  ود وا  َأي    (3) (فَ ي ْدِهن ونَ   ت ْدِهن    َلوْ   َود وا)  تعال:"  قوله   :ذلك  من، و   القول   الدِ 

 ( 4) "  في صانِعوك

 ( 5) غش" أي وأدهن وارب أي "داهنوقال يف خمتار الصحاح :

 اصطالحا  :المداهنة

  مباالة  لقلة  أو   مرتكبه  جلانب  حفظا  تدفعه  فلم   دفعه  على  تقدر   منكرا  ترى   أن :"  "املداهنة
  ( 6) ابلدين"

 

 ( 1) الدنيا" لصالح الدين تركأبهنا " -رمحه هللا -وعرفها ابن حجر
 

 ( 454/  10)   -فتح الباري    -( (1
 مادة )دهن(   308/  2معجم مقاييس اللغة البن فارس -( (2
 9سورة  ن اآلية  -( (3
 41/  35، اتج العروس من جواهر القاموس    160/ 13انظرلسان العرب   -( (4
 219/ 1خمتار الصحاح -( (5
 ( 645/    1)   -التعاريف    -( (6
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 . وهللا تعال أعلم وعالقة املداهنة ابلنصيحة من جهة كوهنا مضادة هلا يف املعىن .

 : التعريض  رابعا

 في اللغة التعريض

"العني اللغة:  مقاييس    أصل    إل   ترجع    كثرهتا  مع  وهي  فروع ه،  تكثر    بناء    والضاد   والراء   قال يف 
الف   الذي   الَعْرض  وهو  واحد، ...    (  2) قلناه"  ما  صحَّة  َعِلمَ   ودقَّقه  النظرَ   َحقَّقَ   وَمنْ .  الط ول  ُي 

 امِلْعَرض   هذا  في جَعل  الظاهر،  لفِظهِ   َغري   ِمْعَرض    يف   َُير ج  أنَّه  وذلك  الكالم،  َمعاريض  :  الباب  ومن
وقال يف لسان    .(  3)الَعْرض"  من  مشتق    وذلك  فيه،  ت  ْعَرض  الذي  لباسها  وهو  اجلارية،  كِمْعَرض  له

 ول   به  ع رِ ضَ   ما  الكالم  من  واملَعارِيض    ...  يَِعيب ه  وهو  قوالا   فيه  قال  ِإذا  وبه  لفالن  "وَعرَّضَ العرب:
...  يف   بعضاا   بعضه    ي ْشِبه    كالم   وَمعارِيض ه  وَمعاِرض ه  الكالمِ   وَأْعراض    ي َصرَّحْ    والتْعرِيض    املعاين 
  رضى   اخلطاب  بن  عمر  وجاء أن    (  4)"   الشيء  عن  ابلشيء  الت َّْورِية    واملَعارِيض    التصريح   خالف

 ( 5)الكذب" عن الرجل يغىن ما املعاريض "ىف :  قال عنه هللا

  

 

 

 

 

    في االصطالح التعريض

 

 ( 454/  10)   -فتح الباري    -( (1
 269/  4معجم مقاييس اللغة البن فارس   -( (2
 مادة )عرض(   274/  4معجم مقاييس اللغة البن فارس -( (3
 415/ 18وانظر اتج العروس من جواهر القاموس  165/  7ان العرب لس-( (4
 -21362ر 199/ 10السنن الكربى للبيهقي   -( (5
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  أقبح   ما:    كقولك  ذكر  فيه  هلا  ليس  داللة  الكالم  تضمني  وهو:.    التصريح   خالف(    التعريض)   
 ( 1) "  خبيل أبنه تعرض البخل

 ( 2) تصريح" بغري  مراده السامع يفهم ما الكالم يف  "التعريض

 والتعريض قد يكون أسلواب يف النصح يناسب بعض األحوال ، واألشخاص . وهللا تعال أعلم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني :  

 

 ( 54/  2)  -املغرب يف ترتيب املعرب   -( (1
 ( 185/    1)   -التعاريف    -( (2
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 التأصيل الشرعي وفيه مطلبان:

 المطلب األول : التأصيل الشرعي للنصيحة في الكتاب والسنة  

 :   أوال : مما جاء في الكتاب

  (  1)(َأِمني   اَنِصح   َلك مْ   َوَأانَْ  َربِ   ِرَساالتِ  أ بَ لِ غ ك مْ )السالم عليه هودعلى لسان  قوله تعال   -1
  الل ِ   ِمنَ   َوَأْعَلم    َلك مْ   َوأَنَصح    َربِ    ِرَسااَلتِ   أ بَ لِ غ ك مْ )السالم  عليه  نوح  على لسان  قوله تعال   -2

  (  2)(تَ ْعَلم ونَ  الَ  َما
ه مْ   فَ تَ َولَّ :)  السالم  عليه  نوح  على لسان  قوله تعال   -3   ِرَساَلةَ   أَبْ َلْغت ك مْ   َلَقدْ   قَ ْومِ   يَ   َوقَالَ   َعن ْ

ب ونَ  الَّ   َوَلِكن َلك مْ  َوَنَصْحت   َربِ    (  3)(النَّاِصِحنيَ   حتِ 
  ي نِفق ونَ   َما  َيَِد ونَ   الَ   الَِّذينَ   َعَلى  َوالَ   اْلَمْرَضى  َعَلى  َوالَ   الض َعَفاء  َعَلى  لَّْيسَ :)  تعال    وقال -4

  (  4) (رَِّحيم   َغف ور   َوالل    َسِبيل   ِمن اْلم ْحِسِننيَ  َعَلى َما َوَرس وِلهِ  لِل ِ  َنَصح واْ   ِإَذا َحَرج  

 أن عموم هذه اآليت يدل على مشروعية النصيحة .وجه االستدالل : 

  ثانيا : مما جاء في السنة

  الزكاة  وإيتاء   الصالة   إقام  على     هللا  رسول   ابيعت  قال:"   هللا  عبد  بن   جرير   عن -1
 ( 5) مسلم" لكل والنصح 

  ولكتابه   هلل»    قال  ملن  قلنا«    النصيحة  الدين»    قال    النىب  أن    الدارى   متيم  عن -2
 ( 6)« وعامتهم  املسلمني وألئمة ولرسوله

 

 (   68سورة ))األعراف :  -( (1
 (   62سورة األعراف :  -( (2
 (   79سورة األعراف :  -( (3
 (  91التوبة :  سورة  -( (4
الدين النصيحة هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم   ابب قول النيب    -  57ر    21/ 1صحيح البخاري   م م    -( (5

 208ر 54/ 1وقوله تعال }إذا نصحوا هلل ورسوله{؛ صحيح مسلم  
 205ر53/  1صحيح مسلم  -( (6
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 رعية   هللا  يسرتعيه  عبد  من  ما:")  يقول    النيب  مسعت:    قال :"  يسار  بن  عن معقل -3
 ( 1) " اجلنة رائحة َيد  ل إال بنصحه حيطها  فلم

 بلال   أصابعه  فنالت   فيها  يده  فأدخل  طعام  صربة  على  مر    هللا  رسول  أن.  هريرة  أىب  عن -4
  أفال »    قال.  هللا  رسول  ي  السماء  أصابته  قال«.    الطعام  صاحب  ي  هذا  ما»    فقال

ويف لفظ ملسلم"من غشنا   .(  2)«  مىن  فليس   غش  من  الناس  يراه  كى  الطعام  فوق   جعلته
 ( 3)فليس منا"

  يرضى:    ثالاث  ويسخط  ثالاث  لكم  يرضى  هللا   إن) :  قال    هللا  رسول  أن هريرة  أب  عن -5
 واله   من  تناصحوا  وأن   مجيعا  هللا   حببل  تعتصموا  وأن،    شيئا   به  تشركوا  وال   تعبدوه  أن  لكم
   (  4)"السؤال وكثرة املال وإضاعة وقال قيل  لكم ويسخط أمركم  هللا

  رفع  رجل  ذلك  مثل  و  تعرب   ما  على  تقع  الرؤي  إن:      هللا  رسول  قال:    قال  أنس  عن -6
 أو  انصحا  إال  هبا  حيدث  فال   رؤي  أحدكم  رأى  فإذا  يضعها  مىت  فهو  ينتظر  فهو  رجله
  جزء   الرؤي : )    قال     النيب   أن  رضي هللا عنه :  العقيلي  رزين  أب ويف لفظ عن     (  5) "عاملا
  حدث  فإذا  صاحبها  هبا  حيدث  ل  ما  طري   برجل  معلقة  والرؤي   النبوة  من  جزءا  سبعني  من
   (  6)"حبيبا أو انصحا أو عاملا إال هبا حتدث فال  وقعت هبا

 

وحدثنا » ما    -ينصح  ، وأخرجه مسلم بلفظ:"  ابب من اسرتعي رعية فلم    6731ر  2614/  6صحيح البخاري    -( (1
 4836ر  9/  6من أمري يلى أمر املسلمني مث ال َيهد هلم وينصح إال ل يدخل معهم اجلنة «. صحيح مسلم  

 -  295ر 69/ 1صحيح مسلم  -( (2
 -  294ر 69/ 1صحيح مسلم  -((3-( (3
وقال األرنؤوط :"إسناده صحيح على شرطهما"  وصححه األلباين يف صحيح    3388ر182/ 8صحيح ابن حبان     -( (4

   1895ر  176/  1اجلامع الصغري 
وقال :"هذا حديث صحيح اإلسناد و ل ُيرجاه" ووافقه الذهيب وقال    436/  6املستدرك على الصحيحني للحاكم    -( (5

 :"حقهما أن يضيفا إل ذلك " على شرط البخاري "  119/ 1األلباين فيالسلسلة الصحيحة 
 ، وقال األرنؤوط :"حسن لغريه"   6055ر420/  13صحيح ابن حبان   -( (6
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 ل   من  و ،    منهم  فليس  املسلمني  أبمر  يهتم   ل  من  :" هللا  رسول قال  قال  حذيفة  عن  -7
   (  1) " منهم فليس ،  املسلمني ولعامة وإلمامه ولكتابه ولرسوله هلل انصحا وَيس يصبح 

 مسع   امرىء  وجه  هللا  نضر:    فقال    هللا   رسول  خطبنا:    قال  بشري   بن  النعمانعن   -8
  ثالث :    منه  أفقه  هو  من  إل  فقه  حامل  رب  و   فقيه  غري   فقه  حامل  فرب  فحملها  مقاليت

 مجاعة  لزوم   و  األمر  والة  مناصحة  و   تعال  هلل  العمل  إخالص:    مؤمن  قلب   عليهن   يغل  ال
 ( 2)"املسلمني

  غريه   يبلغه  حىت  فحفظه  حديثا   مين  مسع  امرءا  هللا   رحم )    قال :"    اثبت  بن  وعن زيد  -9
 يغل   ال  خصال  ثالث  بفقيه  ليس  فقه  حامل   ورب  منه  أفقه  هو  من  إل  فقه  حامل  فرب

  دعوهتم  فإن  اجلماعة   ولزوم  األمر  أالة  ومناصحة   هلل  العمل  إخالص:    مسلم  قلب  عليهن
  (  3) " (   ورائهم من حتيط

  يكف  املؤمن  أخو  واملؤمن  املؤمن  مرآة  املؤمن»    قال     هللا   رسول  عن  هريرة   أىب  عن -10
 .(  4)« ورائه من وحيوطه ضيعته عليه

 

 

 

 

 

 

  واملوضوعة  الضعيفة  األحاديث سلسلة غي ضعفه األلباين  7473ر270/ 7املعجم األوسط ألبو القاسم الطرباين    -( (1
(1  /483 ) 

 وقال على شرط مسلم ووافقه الذهيب  297ر 164/ 1املستدرك على الصحيحني    -( (2
حبان    -( (3 ابن  الصحيحة    67ر270/  1صحيح  السلسلة  يف  األلباين  ، وصححه  :"إسناده صحيح"  األرنؤوط  وقال 

، وعن    13374ر225/  3؛ وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند بنحوه عن أنس مسند أمحد بن حنبل     760/  1لأللباين  
 16784ر 80/ 4د أمحد بن حنبل  جبري ابن مطعم بنحوه  مسن 

 926ر500/  2؛ صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة      4920ر432/  4سنن أب داود للسجستاين  -( (4
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 عند الفقهاء  للنصيحة  الفقهي  المطلب الثاني: التأصيل

  ها أعظم الدين ملا قال  و لقد نص العلماء كما تقدم على أمهية النصيحة يف الدين ، حىت جعل
على حديث متيم الداري    االسالم  مدار أن    -رمحه هللا -، بل صرح النووي    "الدين الصيحة":  

  رابع أ  أحد  أهنا  فيها  قيل  اليت  األحاديث  من  احلديث  هذا  وقال يف فتح الباري:"   (  1)رضي هللا عنه
  حمصل   وحده  هو  بل  :"النووي  وقال،    الطوسي  أسلم  بن  حممد  اإلمام  فيها  عده  وممن  "الدين
 ( 2)"ذكرها  اليت األمور يف  منحصر ألنه كله  الدين لغرض

  النصيحة  وقوامه  الدين  عماد   تقديره  حذف  فيه  النصيحة  الدين:   قوله  وقال يف عمدة القاري :"  
  النصيحة  الدين  أركان  معظم  والتقدير  عرفة  وقوف  وقوامه  احلج   عماد  أي  عرفة  احلج   يقال  كما
  (  3)"عرفة  وقوف احلج  أركان  معظم  أي  عرفة احلج  يقال كما

وبناء عليه فإن معظم مسائل الفقه يف مجيع أبوابه داخلة يف النصيحة ، وماتضمنته من أحكام ،  
فقه  والتدليس يف   ، املتعلقة ابلغش  املسائل   : عليها  الفقهاء  اليت نص  النصيحة  وأظهر مسائل 

 : يحةابلنصأذكر بعض نصوص الفقهاء املتعلقة وفيما يلي املعامالت ، وفقه األسرة ، 

 أوال : عند الحنفية 

  عدو   أو  ول  من  حدأل  النصيحة  يرتك  أن  للمسلم  ينبغى  ال  قال يف املبسوط يف ابب املزارعة :"
   (  4)"الدين  حبق نصيحته ن؛ أل نفسه على ُياف ال  كان  إذا

قال يف رد احملتار :" قلت : وما اشتهر بني العوام من أنه ال غيبة لتارك الصالة إن أريد به ذكره  و 
التعبري ابملشورة : أي يف   بذلك وكان متجاهرا فهو صحيح وإال فال ) قوله وملصاهرة ( األول 

) قوله    نكاح وسفر وشركة وجماورة وإيداع أمانة وحنوها فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح 

 

 170/  2انظراجملموع  -( (1
 229/ 3فتح الباري شرح صحيح البخاري   -( (2
 ،  360/  2عمدة القاري شرح صحيح البخاري -( (3
 15/  17املبسوط -( (4
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ولسوء اعتقاد حتذيرا منه ( أي أبن كان صاحب بدعة ُيفيها ويلقيها ملن ظفر به أما لو جتاهر هبا  
 ( 1) فهو داخل يف املتجاهر أتمل ."

النصيحة    ن الدين؛ ألوفائدة قوله ال خالبة أي ال خديعة يف الدين  وقال يف البحر الرائق :" ...
   (  2)"البصائر ابلسلع فالواجب نصيحتهولالعالم أبنه ليس من ذوي 

 ثانيا: المالكية

  شيئا  أيخذ  وال   ونواهبم  األئمة  على  واجب  لألمة  النصيحة  بذل قال يف الذخرية يف كتاب الزكاة :"  
 (  3)"للفقراء أرجح  يكون  أن إال عرض أو  دراهم مع الواجب السن دون

  واالجتهاد   السريرة   واصالح  النية  واخالص  النصيحة  بذل  العامل  وعلىوقال يف ابب القراض:"  
 ( 4) "مالطفا صديقا وال مناسبا قريبا وابتياعه بيعه يف  حياب  ال وان وجهره سره يف  االمانة اداء يف 

  أو  خري   من  فيه  يعلم  عما   يكشف  أن  له  َيوز   فإنه  اإلنسان  استشري   إذا وقال يف مواهب اجلليل:"  
  واجب  فذلك  وإال،    عنه  املسؤول  حال  يعرف  من  هناك  كان   إذا  الشيخ   ذلك  عليه  َيب  وال  شر

 (  5) "املسلم ألخيه النصيحة ابب من ألنه عليه

 ثالثا: الشافعية 

املصراة:"...و  ابب  يف  اجملموع  يف    جدا   كثرية  النصيحة  ووجوب  الغش  حترمي  يف   االحاديثقال 
  (  6) "غش العيب وكتمان الشريعة من معلوم وحكمها

 

 42  /27رد احملتار    -( (1
 3/ 13البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسفي  -( (2
 129/ 12الذخرية لشهاب الدين القرايف -( (3
 381/ 10الذخرية لشهاب الدين القرايف -( (4
 42-41/   5الرقمية    -مواهب اجلليل  -( (5
 114/ 12اجملموع-( (6
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  سفره   يف   وعلمه  وخربته  بدينه  يثق  من  يشاور  ان   استحب  سفرا  أراد  إذاوقال يف آداب السفر:"  
 ( 1)"النفوس ظوظ حو  اهلوى من والتخلي النصيحة املستشار على وَيب الوقت ذلك يف 

  خاطره  ينكسر  لئال   بصره   الرافع  وأهبم  حاهلم  ما  أي  أقوام  ابل  ما  قوله  وقال يف حاشية اجلمل :" 
 ( 2)"فضيحة األشهاد  رؤس على النصيحة ألن

 ال   النصيحة  قصد  من  بد  ال  أنه  إل  بصدق   بقوله  وأشار...  بصدق   مساوئه  ذكر  قوله  وقال :"
  ذكر   وإذا ،    ذلك  وحنو  وعرضه  وماله  نفسه  على  أيمن  أبن   العاقبة  سالمة  من  بد   وال   ...   الوقيعة
  ابلنكاح   املتعلق  العيب  النكاح  أراد   ملن  فيذكر،    االجتماع   ألجله  مبا  املتعلق  على  اقتصر  العيوب

 (  3)" وهكذا مثال  البيع  دون

 رابعا: الحنابلة 

  نصح   نصحه  ن ألو .  النصيحة  الدين:  حلديث(  له  النصح )  يلزمهم (  و)  قال يف كشاف القناع :" 
 (  4) ".دفعه نصحوه،كثر  فإذا.  عنهم يدفع والنه. للمسلمني

)    عيوب  أي(    مساوئ  من  فيه  ما  يذكر  أن  خمطوبة  أو  خاطب  يف   استشري   من  وعلى)    وقال :"  
}    وحديث{    مؤمتن  املستشار}    حلديث (    النصيحة  به  قصد   إذا   حمرمة  غيبة  يكون  وال  وغريها
 (  5)"{ النصيحة الدين

 رأيه   يف   لألمري   والطاعة  والنصح   األمري   مع  الصرب   اجليش  ويلزموقال يف شرح منتهى اإلرادات :"
 ( 6) ". ونصحوه عرفوه  صواب عليه خفي وإن الغنيمة وقسمته

 

 385/ 4اجملموع   -( (1
 497/ 2زكري األنصاري  حاشية اجلمل على املنهج لشيخ اإلسالم  -( (2
 100/ 8حاشية اجلمل على املنهج لشيخ اإلسالم زكري األنصاري   -( (3
 94/  5كشاف القناع  -( (4
 405/ 16كشاف القناع عن منت اإلقناع   -( (5
 194/ 4شرح منتهى اإلرادات   -( (6
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السبيل:"و  منار  يف    الدين   حلديث  يستعمله  أن   أراد   من  إعالم  شئ  بنجاسة  علم   من  يلزمقال 
 ( 1)"النصيحة

 خامسا: الظاهرية  

  من   أن  وهو:     وقوته   تعال   هللا  حبول  قولنا  صحة  على  الربهان   اآلن   فلنذكر   قال يف احمللى :"  
  يف   ليس  شرط  على  انعقد  ألنه  ابطل؛  فاسد  بيع  فهو   وجد،   إن  بعيب  عليه  يقام  ال  أن   بشرط  ابع 

  منا  فليس غشنا من: " السالم  عليه قال .حمرم  والغش غش،  وألنه ابطل، فهو  ، تعال  هللا كتاب
    (  2)" وعامتهم  املسلمني وألئمة ولكتابه ولرسوله  هلل النصيحة الدين: " السالم عليه وقال" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 8/  1منار السبيل شرح الدليل    -( (1
 452/  7احمللي   -( (2
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 المبحث الثالث :  

 وفيه مطلبانحكم النصيحة 

 النصح للنفس  المطلب  األول :  

    ففي هذه احلال قد تكون النصيحة واجبة ، وقد تكون مستحبة 

على وجه اإلَياب  مجيع ما أمر هللا به أو أمر به رسوله بفعل  فالنصح للنفس واجب ابالمتثال 
الفروع  أو  التحرمي يف    ، واالمتثال برتك مجيع ماهنى هللا ورسوله    من األصول  عنه على وجه 

األصول   أو  للنفس مستحبة  ،    الفروع  النصيحة  به    وتكون  أمر  أو  به  أمر هللا  ما  بفعل مجيع 
على وجه االستحباب من األصول أو الفروع ، واالمتثال برتك مجيع ماهنى هللا ورسوله    رسوله  
  . عنه على وجه الكراهة يف الفروع أو األصول 

 ومن أدلة ذلك :

متيم -1   ولكتابه  هلل»    قال  ملن  قلنا«    النصيحة  الدين»    قال    النىب  أن  الدارى  حديث 
 (  1)احلديث  « ولرسوله

 انصحا  وَيس  يصبح   ل  من  و  قال:"    هللا  رسولرضي هللا عنه وفيه أن    حذيفةوحديث   -2
   (  2)  احلديث  " ولكتابه ولرسوله هلل

ألن هللا  ؛      هي نصيحة العبد لنفسه    ولرسوله,    ولكتابه,    هلل  أن النصيحة    وجه االستدالل :
؛  غيف    وكتابه ورسوله   الناصحني  الواجب ابهلل  و ىن عن نصح  اإلَيان  ألن ذلك هو مقتضى 

      (3)وبكتابه وبرسوله 

 

 سبق خترَيه  -( (1
 سبق خترَيه  -( (2
؛  الفواكه الدواين    6/  18؛  البيان والتحصيل     361/  2؛    358/  2انظر ؛عمدة القاري شرح صحيح البخاري    -( (3

؛  فيض البارى شرح    38/ 2؛  شرح النووي على مسلم    170/  2؛   اجملموع  133/  8على رسالة ابن أب زيد القريواين 
 19/  1بن تيمية ؛  جمموع الفتاوى ال   228/  1صحيح البخارى 
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حرره ابن  يف التفريق بني الواجب والنفل من النصيحة للنفس ، قد  وملخص ما ذكره العلماء   
  َمنْ   له  للمنصوح  القلب  عناية    هو  النصيحة  تفسري   مجاع    ...  رجب رمحه هللا تعال حيث قال :" 

 شدة  هي :    هلل  املفرتضة  فالنصيحة    ،  انفلة  واآلخر  ،  فرض:  أحدمها:    وجهني  على  وهي  ،  كان
  هي  اليت  النصيحة  وأما   .  حرَّم  ما  وجمانبة  ،  افرتض  ما  أداء  يف   هللا  حمبة  ابتباع   الناصح   من  العناية
  لربه   واآلخر    ،  لنفسه  أحدمها  ،   أمران  يَ ْعِرض  أنْ   وذلك  ،  نفسه  حمبة  على  حَمبته  إيثار  فهي  ،  انفلة

  منه  الفرض  ،   هلل  النصيحة  تفسري   مجلة  فهذه  ،   لنفسه  كان   ما  ويؤخر  ،   لربه  كان  مبا   فيبدأ  ،
 منها  الفرض    .  اجلملة  يفهم  ال  من  ابلتفسري    لِيفهم  بعَضه  وسنذكر  ،  تفسري  ولذلك  ،  والنافلة

  آلفة   بفرضه  اإلقامة  عن  َعَجزَ   فإنْ   ،  له  مطيقاا   كان  ما  جوارحه  جبميع  فرضه  وإقامة    ،  هنيه  جمانبة  
  عنه  زالت  مىت  عليه  افرتض   ما  أداء  على   عزم  ،   ذلك  غري   أو  ،   حبس  أو  ،   مرض  من  به  َحلَّتْ 
  َعَلى   َوال  اْلَمْرَضى  َعَلى  َوال  الض َعَفاءِ   َعَلى  لَْيسَ : }    -  وجل  عز  -  هللا   قال  ،  له  املانعة    العلة  
  ،      (  1){  َسِبيل    ِمنْ   اْلم ْحِسِننيَ   َعَلى  َما  َوَرس وِلهِ   هللِ   َنَصح وا  ِإَذا  َحَرج    ي  ْنِفق ونَ   َما  َيَِد ونَ   ال   الَِّذينَ 

  هلل   النصح    وكذلك...   .  أبنفسهم  اجلهاد  من  م ِنع وا  ملَّا  بقلوهبم   هلل  لِنصيحتهم  حمسنني  فسماهم
  الواجب   النصح   ومن  ،   ربه  أمرِ   عن  الناس  على  أوجبه   فيما  -  وسلم  عليه  هللا   صلى   -  ولرسوله

بَّ  ، العاصي مبعصية يرضى ال أنْ  هلل  .  ورسوَله هللا أطاعَ  من طاعةَ  وحيِ 

  ابلقلب  حمبوب  ك ل ِ   على  تعال  هللا  إبيثار   اجملهود  فبذل:  فرض  ال  انفلة    هي  اليت   النصيحة    وأما
 نفسه   يؤثر  ل  اجتهد  إذا  الناصحَ   ألنَّ   ،  غريه  عن  فضل  الناصح   يف   يكونَ   ال  حىت  اجلوارح  وسائرِ 
  بدون  هلل  تنفَّل  ومن  ،  لربه  الناصح    فكذلك  ،  وحمبت ه   سرور ه  به  القيام  يف   كان  ما  بك ل ِ   وقام  عليه،

 ( 2) ". بكماله للنصح  مستحق غري  ،  عمله قدر على انصح   فهو ،  االجتهاد

  

 

 

 

 91سورة التوبة   -( (1
 ( 80/  1)  -انظر  جامع العلوم واحلكم    -( (2
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 النصح للغير المطلب الثاني:  

 : األصل : هو وجوب النصح للغري ، ويدل على ذلك العمومات التالية 

مثِْ   َعَلى  تَ َعاَون وا  َواَل   َوالت َّْقَوى  اْلرِب ِ   َعَلى  َوتَ َعاَون وا)  تعال  هللا   قولفمن الكتاب   ، (  1) (  َواْلع ْدَوانِ   اإْلِ
 والنصيحة داخلة يف ذلك . 

كحديث جرير ابن عبدهللا    اليت دلت على وجوب النصيحة    األحاديث املتقدمة  :ومن السنة  
رضي هللا عنهم ؛ فإهنا  ، وحديث أب هريرة  متيم الداري ، وحديث معقل ابن يسار  ، وحديث  

 . نصوص صحيحة وصرحية يف وجوب النصح لكل مسلم 

فقد تلف حبسب احلال ،  احلكم ُيابستقراء النصوص ، وكالم أهل العلم يف بياهنا ، فإن  ولكن  
، وقد تكون مستحبة  ، وقد تكون    واجبة عينا ، وقد تكون واجبة على الكفاية  تكون النصيحة  

 :النحو التايل  ، علىحمرمة  

 في حاالت من أهمها : للغير  أوال: تجب النصيحة عينا 

  أن   رضي هللا عنه    هريرة   أىب  عن  -  بدليل ما جاء يف صحيح مسلم :"  .    إذا طلبها املسلم  -1
  لقيته  إذا»    قال  هللا  رسول  ي  هن  ما  قيل«.  ست  املسلم  على  املسلم  حق»    قال    هللا  رسول
  وإذا  فسمته  هللا  فحمد  عطس   وإذا  له  فانصح   استنصحك  وإذا  فأجبه  دعاك  وإذا   عليه  فسلم
 وجوب   على  دليل"    فانصحه  استنصحك  وإذا"    قولهف.(  2) «  فاتبعه  مات  وإذا  فعده  مرض

   (  3)طلب النصيحة .  من نصيحة

 

   2سورة املائدة: من اآلية -( (1
 5778ر3/ 7صحيح مسلم  -( (2
؛   جامع العلوم    143/  14،  ؛  شرح النووي على مسلم  138/  12انظرعمدة القاري شرح صحيح البخاري    -( (3

؛ فتح الباري شرح    143/  14؛  شرح النووي على مسلم     2/  6السالم شرح بلوغ املرام  ؛ سبل    80-79/ 1واحلكم  
 175/  7صحيح البخاري 
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املنكر؛   عند   -2 اخلدري  وجود  سعيد  أب    منكم   رأى   من»قال:  هللا   رسول   أن  حلديث 
 .(  1)«اإلَيان  أضعف وذلك فبقلبه يستطع  ل فإن فبلسانه يستطع ل  فإن  بيده  منكرافليغريه

)      فقوله ، وعدم      (  2)    إَياب  أمر(    فليغريه:  والقدرة   ، العلم  الشروط من  توفرت  إذا   ،
   (  3) حصول منكر أكرب أو مساوي  

   . إذا وجد من يقوم هبا واجبة  على الكفاية :للغير ثانيا : تكون النصيحة 

ابن   هللا–بطال  قال    الباقني،   عن  ويسقط  به،   قام   من  فيه  َيزئ   فرض  والنصيحة:"    -رمحه 
 نفسه  على  وأمن  أمره،  ويطاع   نصحه  يقبل  أنه  الناصح   علم  إذا  الطاقة  قدر  على  الزمة  والنصيحة

  يكون   وال:  اآلجرى  بكر   أبو   قالوقال :        .منها  سعة  ىف   فهو  األذى  خشى  إن  وأما.  املكروه
  طلب   ىف   واجتهد  لنفسه،  ابلنصيحة  بدأ  من  إال  وعامتهم  املسلمني  وألئمة  ولرسوله  هلل  انصحاا
  ما   قبيح  ويعلم  منه، احلذر  وكيف   له  الشيطان  عداوة  ويعلم   عليه،   َيب   ما  به ليعرف  والفقه،  العلم
 ( 4)   .بعلم ُيالفها حىت  النفس  إليه متيل

  به   قام  إذا  كفاية  فرض  ،  املنكر  عن  والنهى  ابملعروف  االمر  نإ   مث   :"   -رمحه هللا-وقال النووي  
  وال،    عذر   بال   منه  متكن   من  كل  أمث  اجلميع   تركه   وإذا ،    الباقني   عن  احلرج   سقط  الناس   بعض
  ال إ  ازالته  من  يتمكن  أوال،    هو  ال إا  به   يعلم   ال  موضع  يف   كان  إذا   كما،    يتعني  قد   نهإ  مث   .    خوف

 (  5) "هو

 

 186ر 50/ 1صحيح مسلم  -( (1
؛ الفواكه الدواين على رسالة ابن  100/  9؛  تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق     156/  12انظر  شرح فتح القدير    -( (2

؛ إكمال املعلم شرح      305/  20؛   أسىن املطالب    441/  2الرقمية    -مواهب اجلليل  ؛      163/  8أب زيد القريواين  
 239/ 2؛ املغين     54/  1؛  احمللي   209/ 1للقاضي عياض   -صحيح مسلم 

؛ روضة الطالبني وعمدة املفتني   303/  13؛   الذخرية لشهاب الدين القرايف     217/  14انظر العناية شرح اهلداية -( (3
 ؛ ،  4/ 4
 39/  2، وانظر شرح النووي على مسلم  135/ 1شرح البخاري البن بطال -( (4
 27/  11شرح النووي على مسلم  -( (5
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إذا قام ابلنصيحة غريه ، أو تربع ابلنصيحة من     :   مستحبة  للغير    النصيحةتكون  ثالثا: و
  (1) فال جتب عليه حينئذ.  الضرر خاف على نفسهغري طلب ، أو 

ا ترتب على النصح مفسدة أعظم ، أو قصد  إذ  ،  رابعا : تكون النصيحة للغير محرمة  
وهذا هو مقتضى النصوص املتقدمة الدالة على     .  هبا الريء والسمعة ، أو كانت من ابب الغيبة

 (2)وجوب النصيحة

الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمني كافة وترك اخليانة هلم  :"-هللا رمحه  -قال أبو حامت   
ابإلضمار والقول والفعل معا إذ املصطفى صلى هللا عليه وسلم كان يشرتط على من ابيعه من 

وأخربين حممد بن أب علي اخلالدي  .   أصحابه النصح لكل مسلم مع إقامة الصالة وإيتاء الزكاة
ال    :" قال علي بن أب طالب رضى هللا عنه :  ن الذهلي عن أب السائب قالحدثنا حممد بن احلس 

اللئام واحمض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحه وزل معه حيث   تعمل ابخلديعة فاهنا خلق 
 ( 3) ""زال

العيين   هللا–وقال    علم  إذا  الطاقة  قدر  على  الزمة   الكفاية  على  فرض  النصيحة  إن:"-رمحه 
 فيجب  سعة  يف   فهو  خشي  فإن   املكروه  نفسه  على   وأمن  أمره   ويطاع   نصحه  يقبل  أنه  الناصح 

  واخلازن   والشريك  الوكيل   على  وَيب  أجنبيا  أو  كان  ابئعا  يبينه  أن  عيبا  ابملبيع  علم  من  على
 ينصحها   أبن  لنفسه  فرض  هي  فكذلك  للمذكورين  فرض  هي  كما  النصيحة  أن  ومنها  النصح 
 (  4) "املناهي واجتناب األوامر ابمتثال

 

، ؛ شرح البخاري البن  138/  12؛  عمدة القاري شرح صحيح البخاري    1/80انظر ؛  جامع العلوم واحلكم     -( (1
؛ سبل السالم شرح    39/  2ووي على مسلم  ؛ شرح الن  175/  7؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري    135/  1بطال  

    2/ 6بلوغ املرام  
/    3)  -(   ؛ إعانة الطالبني  240/    13)  -؛ الذخرية    138/  12انظر  عمدة القاري شرح صحيح البخاري    -( (2

؛    135/  1؛  ، ؛ شرح البخاري البن بطال    1/80( ؛ جامع العلوم واحلكم   222/    28)   -( ؛ جمموع الفتاوى  269
    2/ 6؛ سبل السالم شرح بلوغ املرام    39/ 2؛ شرح النووي على مسلم   175/  7لباري شرح صحيح البخاري فتح ا

 114روضة العقالء البن حبان ص:   -( (3
 58/  3عمدة القاري شرح صحيح البخاري  -( (4
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 المبحث الثالث :  

 ألحكام النصيحة  فقهيةال  تطبيقاتبعض ال

 المطلب األول : الخطبة على الخطبة 

 ورضى املرأة به   بعد قبول خطبة الفاسق  إذا خطب العدل على خطبة الفاسقمسألة :  صورة ال
، فهل يؤخذ حبديث النهي عن اخلطبة على اخلطبة ؟ أم يؤخذ حبديث " الدين النصيحة"  فيكون  

 للويل رد الفاسق وقبول خطبة العدل ؟ 

:"     قال يف  والتحصيل    املرأة   ُيطب  حاالته  مجيع  يف   الفاسد  املسخوط  الرجل  عن  سئلالبيان 
  وأرضى   حاال  منه  أحسن  هو  من  فأاتين   الفراغ   إال   هلم  يبق  ول  الصداق   ومسوا  بتزوَيه  فرتضى
  خطبة   على   رجل  ُيطب  أال  جاء  ما  حلال  فعلت  إن   شيء  علي  يدخل  فهل   عليه  اخلطبة  فسألين

 املقبل  الصاحل  الرجل  هذا  تتزوج  أن  وليها  إين  لو  املرأة  على  أشري   فكنت  أان  أما:    فقال؟    أخيه
  يف   إال  جاء  ما  احلديث  أن   وأرجو...  دنيا  وال  دين  على  يعنيها   ال  الذي  الفاسد  وتدع   شأنه  على

  حىت  خطبته  يف   عليه  يدخل   أن  ينبغي  ال  الذي  فذلك  ،  صاحبه  أحدمها  يشبه  اللذين  الرجلني
 .  الفراغ  شبه أو الفراغ  على توافقوا  قد  كانوا  إذا  يرد  أو ينكح 

  ال : "    -  وسلم   عليه  هللا   صلى   -  النيب  قول   ألن  قال  كما  وهذا:    -رمحه هللا-رشد  بن  حممد  قال
  حيتمل   والعموم  ،  خاطب  كل  ويف   حال  كل  يف   عام  لفظ  (  1)"  أخيه  خطبة  على  أحد  ُيطب

  فكذلك  ،  (  2) املذكور  فاطمة  حبديث   فيها   ركون   ال  اليت   احلال  األحوال  من  خص  كما  ،  اخلصوص
  من  الدين  يف   يلزم   مبا  نكاحه  يف   للمرأة   حظ  وال  عنده   خري   ال   الذي  اخلاطب  اخلطاب  من  ُيص

 

أخيه وال يسوم  ابب ال يبيع على بيع  2140ر   69/  3من حديث أب هريرة رضي هللا عنه صحيح البخاري   م م     -( (1
 3508ر  136/ 4على سوم أخيه حىت أيذن له أو يرتك ؛ صحيح مسلم   

وفيه :" فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أىب سفيان وأاب جهم خطباىن. فقال  3770ر    195/  4صحيح مسلم     -( (2
معاوية فصعلوك ال مال له انكحى أسامة  » أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه وأما    -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا  
قد أشار عليها أن تنكح أسامة رضي هللا عنه بعد اخلطبة وهو حممول على أهنا   وجه االستدالل : أن النيب         بن زيد « 

 ملم تكن قد ركنت إل واحد منهما  .  
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"    -  وسلم   عليه  هللا   صلى  -  هللا   رسول   قال   ،  يرديها  فاسقاا   تتزوج  ال   أن  يف   للمرأة   النصح   :
  (  1)" وعامتهم  املسلمني والئمة ورسوله  هلل  النصيحة الدين

، وخالف احلنفية بناء على أصلهم يف عدم اشرتاط      (  3)واحلنابلة  (  2) مذهب الشافعيةظاهر وهو  
عدم ركون قلب املرأة    -جلواز اخلطبة على اخلطبة–، وإمنا اشرتطوا  (  4)لصحة عقد النكاحالويل  

   (  5)   إل اخلاطب األول ، فإن ركنت إليه كره 

     المطلب الثاني : بيع الحاضر للبادي

البادي     بلدة  من  أو  قرية  من  أو  بدوي  كان  سواء  أهلها  غري   من  البلد  يدخل  من  :"معنى 
 ( 6)"أخرى

     (9) ، واحلنابلة (  8) ، والشافعية (  7) حيرم بيع احلاضر للبادي  ، وهو مذهب املالكية القول األول :

 

 

  (  1) ورواية عن أمحدوهو مذهب احلنفية  ، َيوز بيع احلاضر للبادي  القول الثاني : 

 

 456-455/ 4البيان والتحصيل    -( (1
 ( 353/   3)  -( ؛ حاشية البجريمي 164/    3)  - ( ؛ مغين احملتاج 83/  5)  -انظر األم   -( (2
 ( 53/    32)  -؛ جمموع الفتاوى 281-280/ 5(  ؛   كشاف القناع   111/    7( ،  ) 28/  7)  -انظر  املغين    -( (3
 ( 318  -317/  2)  -( ؛ بدائع الصنائع 26  -25/  5)  -انظر املبسوط     -( (4
 ( 534/    3)  -( ؛  حاشية ابن عابدين 232/    5)  -الصنائع ( ؛ بدائع 13/  5)  -انظر املبسوط     -( (5
   134/  2؛ وانظر بدابة اجملتهد وهناية املقتصد    302/ 4املغين     -( (6
/  9؛ ]البيان والتحصيل    251-250/  6الرقمية    -؛ مواهب اجلليل    739/  2انظر الكايف يف فقه أهل املدينة    -( (7

309   
املطالب    -( (8 أسىن  األنصاري      52/  8انظر   املنهج لشيخ اإلسالم زكري  األم    519/  5؛  حاشية اجلمل على  ؛  

   93/ 3للشافعي 
 ؛   281-280/ 5؛ كشاف القناع      130/ 8 ؛ اإلنصاف   302/ 4انظر املغين     -( (9
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 عموم النصوص اليت جاء فيها النهي ومن ذلك : :  أدلة القول األول 

  يبيع  وأن   الركبان  تتلقى  أن    هللا   رسول  هنى   قال  عباس  ابن  أبيه  عن  عن  طاوس  ابن  عن .1
 (  2)مسسارا" له  يكن ال قال  لباد حاضر قوله ما عباس البن  فقلت قال.  لباد حاضر

  الناس  دعو   ،   لباد حاضر  يبع   ال "  قال   حديث  جابر مب عبدهللا رضي هللا عنهما أن النيب   .2
  (  3)" بعض من بعضهم  هللا يرزق 

المعقول     عليهم   وتوسع ،    برخص  الناس  اشرتاها ،    سلعته  بيع   البدوي  ترك   مىت  أنه   : ومن 
، وقد    البلد   أهل  على  ضاق ،    البلد   بسعر  إال  بيعها   من  وامتنع ،    بيعها   احلاضر   تول   وإذا ،    السعر

 إل هذه العلة. أشار النيب 

الثاني :   القول  النصيحة لكل          أدلة  اليت جاءت بوجوب  وقد استدلوا بعموم األحاديث 
 مسلم ، فبيع احلاضر للباد هو من هذا الباب  

 .(4) مث نسخ  ذلك  يف  الضيق من عليهم   كان  ملا اإلسالم أبول فمختصة النهيوأما أحاديث 

 نوقش من وجهين : 

  ، عام  معناه  وما جاء يف  النصيحة"  الدين   " أن حديث   : للباد  األول  احلاضر  بيع  والنهي عن 
 . (  5)خاص ، واخلاص يقدم على العام

  على  يقم  ل  ما  حقنا  يف   ثبتي  حقهم  يف   ثبت  الثاين  : أبن النسخ حيتاج إل دليل ، واألصل أن ما
 (6)دليل به اختصاصهم

 

   130/  8اإلنصاف   -( (1
ابب هل يبيع حاضر لباد بغري أجر وهل يعينه أو ينصحه وقال النيب     2158ر    72/  3صحيح البخاري   م م     -( (2

 3900ر5/ 5صلى هللا عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ؛  صحيح مسلم  
 3902ر 6/ 5دهللا رضي هللا عنهما  صحيح مسلم  من حديث جابر بن عب  -( (3
   302/ 4املغين     -( (4
 309-308/  9انظرالبيان والتحصيل   -( (5
    302/ 4املغين     -( (6
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الراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور لقوة أدلتهم ، ولورود املناقشة على أدلة القول     الترجيح :
 . وهللا تعال أعلم . الثاين 

   منها : ينبين على هذه اخلالف عدد من الفروع  ثمرة الخالف :

ولكن احلنفية يقيدون اجلواز  : على القول الثاين ، فإن البيع صحيح ترتتب عليه آاثره    الفرع األول 
  يف  البلد  أهل  كان  إذا  مبا   اهلداية  يف  كما   مقيد  وهو  :"  بعدم الضرر على أهل البلد قال يف البحر الرائق 

  يكن   ل  إذا  أما   هبم،  االضرار   من  فيه  ملا   الغايل  الثمن  يف  وطمعا   البلد  أهل  من  يبيع  وهو  وعوز  قحط
، وإذا وجد الضرر فهم َيعلون العقد فاسدا ، ولكن فساده    (  1) الضرر"   النعدام   به   أبس  فال   كذلك

 (  2) اليبطل العقد ، فترتتب عليه آاثره 

، بشروط أربعة    وبطالن آاثره  فقد اختلفوا ، فقد ذهب الشافعية ، إل حترمي العقد وعلى القول الثاين  
     (  3) حرام  فالبيع الشروط  هذه اجتمعت وإن البيع حيرم  ل،    شرط منها  اختل فمىت

  ألن   جاز  للحاضر  القاصد  هو  كان  فإن  ،    له  البيع  ليتول  البادي  قصد  احلاضر  يكون  أن -1
 .  احلاضر من ال منه حصل التضييق

ف  ابلسعر  جاهال  البادي  يكون  أن -2  ال  التوسعة  ألن؛    حيرم  ل   ابلسعر  عارفا   البادي  كان  إذا، 
 . ظاهرا بسعرها  إال يبيعها  ال ألنه يبيعها  برتكه حتصل

  له   احلاضر  بيع  يف   فليس   ُيزهنا   أو   ليأكلها   جلبها   إن  فأما ،    للبيع  السلعة   جلب  قد   يكون  أن -3
 .  توسعة بل تضييقها 

 رخيصة   يبيعها   ال  أن  نفسه  ، ويف  أحضرها   كان  إن  ، فأما   يومها   بسعر  لبيعها   مريدا  يكون  أن -4
 .   (4) تضييق بيعه  يف فليس

 شرطا خامسا : هب احلنابلة ، ولكنهم زادوا ذوهو م
 

 ( 478/    6)  -؛ وانظر شرح فتح القدير    278/ 13البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسفي    -( (1
 ( 478/    6)  -( ؛ شرح فتح القدير  75/    15)  -انظر املبسوط     -( (2
املطالب    -( (3 أسىن  األنصاري      52/  8انظر   املنهج لشيخ اإلسالم زكري  األم    519/  5؛  حاشية اجلمل على  ؛  

   93/ 3للشافعي 
    302/ 4انظر املغين     -( (4
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 .   بيعه أتخري يف وضيق متاعه  إل  حاجة ابلناس يكون أن -5

 يف الكايف :"  -رمحه هللا –قال ابن عبد الرب  ، وإمضائه  مالك يف فسخ عقد البيع    واخلفت الرواية عن  

  ل   ما   يفسخ  وقيل  يفسخ  ال  وقيل  يفسخ   فقيل  للبادي  احلاضر   بيع  فسخ يف  أصحابه  وقول  قوله  اختلف
  مذهب   هذا   وكل  عليه  أدب   ال   وقيل  لذلك  املعتاد  يؤدب  وقيل  يفت  ل   أو  فات  يفسخ  ال  وقيل   يفت
  نفع   جهة  من  وألنه  أعلم   وهللا   للمسلم   النصيحة  من  فيه   ملا   يفسخ  وال  البيع  إمضاء   أراه  والذي  مالك

  مفسوخ   غري  ذلك  يف  البيع  أن  أمجعوا  وقد  السلع  تلقي  بيع  يشبه  وهو  الشريعة  يف  ملكروه  ال  احلاضر
 (  1) املالكيني" أصحابنا  بعض  عن شاذ  قول  إال التمهيد كتاب  يف أوضحنا  قد ما  على

 ؟ من باب النصيحة  هل للحاضر أن يشير على البادي بسعر السلعةالفرع الثاني :  

؛    (  4) ، إل جواز ذلك ،وشدد الظاهرية فقالوا ابلوجوب   (  3) واحلنابلة  (  2) يف األصح   الشافعية،  ذهب
" لفظ  قد جاء يف  بل   ، يتناول ذلك  ل  النهي  ؛ وألن  النصيحة    فليصب  الناس  دعوا  ألنه من ابب 

  (  5) "  له فلينصح   أخاه رجل استنصح فإذا بعض  من بعضهم

الشافعية   املالكية ذلك وهو وجه عند  قال (  6) ومنع  والتحصيل    ،  البيان    العلم   أهل  ُيتلف  ل:    يف 
  احلاضرة   أهل  نفع  إرادة  هو  ؛ إمنا   (  7)لباد  حاضر  يبيع  أن  عن  النيب    املعىن يف هني  أن  يف  مجيعهم
  إمنا   للبادي  احلاضر  يبيع  أن   َيوز  ال   أنه  يف   املعىن كان  ... فإذا ابألسعار  جبهلهم   البادية  أهل  من   ليصيبوا

  ملا   ابألسعار  ُيربوا   أن  َيوز  ال  أن   ؛ وجب  ابألسواق  جلهلهم   البادية  أهل  غرة  احلاضرة  أهل  ليصيب  هو
  ،   منهم   االصابة  يف  هلم     هللا   رسول  جعله  الذي  املرفق  قطع  يف   احلاضرة  أبهل  الضرر  من   ذلك  يف

 

   739/ 2انظر الكايف يف فقه أهل املدينة    -( (1
     101/ 4اين ألفاظ املنهاج مغين احملتاج إل معرفة مع  52/ 8انظر أسىن املطالب    -( (2
   50/  7؛ الفروع وتصحيح الفروع   281-280/ 5انظر كشاف القناع    -( (3
 158/ 7انظر  احمللي     -( (4
، وقال شعيب األرنؤوط حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف  ،    18308ر   259/  4مسند أمحد بن حنبل      -( (5

   158/ 7وذكره ابن حزم يف احمللى  مسندا    
   52/  8أسىن املطالب   -( (6
بيعه    ابب النهي عن تلقي الركبان وأن 2162ر72/  3من حديث أب هريرة رضي هللا عنه  صحيح البخاري   م م     -( (7

 3525ر 138/ 4مردود ألن صاحبه عاص آمث إذا كان به عاملا وهو خداع يف البيع واخلداع ال َيوز ؛ صحيح مسلم  
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  يف  أعلمه  فيه  اختالف  ال  ما   وهذا  ،  القيمة  من  أبقل   ابلبيع  يرضوا  أن  لعلهم  السعر  يعلموا  ل  إذا  ألهنم
 (  1) مالك" مذهب

  املنري  بن  ؟ قال  ينصحه  أو  يعينه  أجر؟ وهل  لباد بغري  حاضر   يبيع  هل  ابب  قال يف فتح الباري :"قوله
 من  أخذا ابألجر  البيع ، وهو خاص معىن على للبادي احلاضر بيع عن املصنف النهى : محل وغريه

وقوى   عباس  بن  تفسري   يكون  ال   يبيع ابألجرة  الذي  ؛ ألن  النصيحة  الدين  أحاديث  بعموم   ذلك  ، 
  بغري  للبادي  احلاضر  بيع  إجازة  ذلك   األجرة ، فاقتضى  حتصيل  غرضه  ، وإمنا   غالبا   البائع  نصح  غرضه
 (  2) النصيحة أه ". ورجحه ابن حجر رمحه هللا  ابب  من  أجرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة  

 ماتضمنه هذا البحث مايلي: أهم 

 

 

 309-308/ 9البيان والتحصيل    -( (1
 118 -117/ 16انظر فتح الباري البن حجر   -( (2
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: من   أوال  بكثري  تعلق  وهلا   ، واالخالص  كالصدق  عظيمة  معان  تتضمن  النصيحة  أن 
والغش ، والتدليس ، والكذب ، وكل    املصطالحات كالغيبة ، واملداراة ، واملداهنة ، والتعريض .

 معىن يضاد املصاحل أبنواعها   وتتضمن يف معناها االصطالحي النصح للنفس ، والنصح للغري. 

الدين كله ،    ثانيا: النصيحة حىت جعلتها  الكتاب والسنة ، رفعت من شأن  النصوص من  أن 
 وهي كذلك ، إذا أخذان مبعناها االصطالحي كما بينه العلماء .  

الفقه    الثا:ث مسائل  هبا  وعملوا   ، النصيحة  شأن  يف  اليت جاءت  النصوص  عظموا  الفقهاء  أن 
عموما ،  املسائل اليت هلا تعلق ابلغش ، أو التدليس على وجه اخلصوص ، يف أبواب املعامالت 

 ، وفقه األسرة . 

مستحبة   أن النصيحة للنفس تكون واجبة برتك احملرمات ، وفعل الواجبات  ، وتكون  رابعا : 
 برتك املكروهات ، وفعل املستحبات. 

: ،    خامسا  وتستحب   ، املنكر  وجود  أو   ، الطلب  عند  جتب  للغري  النصيحة  قام  وأن  إذا 
الضرر   ، أو خاف على نفسه  ، أو تربع ابلنصيحة من غري طلب  ا  إذ، وحترم    ابلنصيحة غريه 

 .  ترتب على النصح مفسدة أعظم ، أو قصد هبا الريء والسمعة ، أو كانت من ابب الغيبة

 

 وهللا تعال أعلم                                               

 

 

 

 فهرس  المصادر

النفوس   .1 الناشر دار اآلفاق   أبو حممد علي بن أمحد بن حزم الظاهري  األخالق والسري يف مداواة 
   م1979  -ه  1399سنة النشر  ،    اجلديدة
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 ، الطبعة : األول  1407  -بريوت    -، دار النشر : دار الكتب العلمية  

كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، اسم املؤلف:  أمحد عبد احلليم بن تيمية  .37
حلراين أبو العباس ، دار النشر : مكتبة ابن تيمية ، الطبعة : الثانية ، حتقيق : عبد الرمحن بن حممد ا
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كشاف القناع عن منت اإلقناع ، اسم املؤلف:  منصور بن يونس بن إدريس البهويت ، دار  .38
 فى هالل ، حتقيق : هالل مصيلحي مصط 1402  -بريوت    -النشر : دار الفكر  

لسان العرب ، اسم املؤلف:  حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، دار النشر :  .39
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املبدع يف شرح املقنع ، اسم املؤلف:  إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن مفلح احلنبلي أبو   .40
 1400  –بريوت    -إسحاق ، دار النشر : املكتب اإلسالمي  
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اجملتىب من السنن ، اسم املؤلف:  أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ، دار النشر :  .42
اإلسالمية   املطبوعات  :   1986  -  1406  -حلب    -مكتب  حتقيق   ، الثانية   : الطبعة   ،

 عبدالفتاح أبو غدة 

 م 1997  -بريوت   -ف:  النووي ، دار النشر : دار الفكر اجملموع ، اسم املؤل .43
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