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 الــــرحـــــــيـــــم بـــســم الـــلـــه الـــرحــــمــــن 

 مقدمة احملقق 

يليق بعظمته و جالله ومجيل عطائه ، و اشكره أن وهبنا عقوال مفكرة ، و قلوب واعية احلمد هلل محدا  
، و أشهد أن ال إله إال هللا و أن حممد عبده و رسوله عليه أفضل الصالة و التسليم ، و على آلة  

 ني هلم إبحسان إىل يوم الدين . املطهرين ، و صحبه املكرمني ، و التابع
 

 أما بعد ... 
، و هو كتاب الفرق بني النصيحة و التعيري ، و بعد متشيط  بن رجب  بعد قراءة هذا الكتاب القيم أل

اللغوية ، و النحوية ، و يف الصيغة ، و عدم ختريج األحاديث و   الكتاب وجدت فيه عدد من األخطأ
األاثر خترجيا جيدا ، فبدأت مستعينا ابهلل يف تدارك ما ميكن تداركه ، و إضافة بعض النصوص ، و  
التعديالت ، و الزايدات حىت تتضح معاين هذا الكتاب القيم ، و قد أوقفت هذا الكتاب لعبدهللا  

و أانر بصريته و سبيله ابخلري و الربكات ، و نسأل هللا العلي القدير يف اإلعانة و  العسريي وفقه هللا  
 السداد و القبول يف هذا العمل ، و جيعله صاحلا مقبوال إنه جواد كرمي . 

 
 كتبه : حممد زين حممد البحريي  -
 مدينة الدمام  -
 هــــ  5/1443/ 27يف اتريخ :  -
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بسم هللا الرمحن الرحيم 
 مقدمة 

إلمام رمحه هللا تعاىل :  قال ا
احلمد هلل رب العاملني ، و صالته و سالمه على إمام املتقني ، و خامت النبيني ، و آله وصحبه  

أمجعني ، و التابعني اهم إبحسان إىل يوم الدين  
أما بعد ... 

فهذه كلمات خمتصرة جامعة يف الفرق بني النصيحة و التعيري ، فإهنما يشرتكان يف أن كال منهما 
، ذكر اإلنسان مبا يكره ذكره ، و قد يشتبه الفرق بينهما عند كثري من الناس ، و هللا املوفق لصواب 

و النقص ، فأما إن كان   اعلم أن ذكر االنسان مبا يكره حمرم إذا كان املقصود منه جمرد الذم و العيب
فيه مصلحة لعامة املسلمني خاصة لبعضهم ، و كان املقصود منه حتصيل تلك املصلحة فليس مبحرم  

و ذكروا الفرق بني ،   (1) بل مندوب إليه ، و قد قرر علماء احلديث هذا يف كتبهم يف اجلرح و التعديل
جرح الرواة ، و الغيبة ، و ردوا على من سَوى بينهما من املتعبدين و غريهم ممن ال يتسع علمه ، وال 
فرق بني الطعن يف رواة حفاظ احلديث ، وال التمييز بني من تقبل روايته منهم ومن ال تقبل ، و بني  

، و متسك شيئا منهما على غري أتويله   تبيني خطأ من أخطأ يف فهم معاين الكتاب و السنة و أتول
مبا ال يتمسك به ليحذر من االقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أمجع العلماء على جواز ذلك أيضا ؛ و  

هلذا جند يف كتبهم املصنفة يف أنواع العلوم الشرعية من التفسري ،و شروح احلديث ، و الفقه ، و  
اظرات ، و رد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف و  اختالف العلماء ، و غري ذلك ممتلئة ابملن

 .اخللف من الصحابة و التابعني ومن بعدهم 

ومل يرتك ذلك أحد من أهل العلم وال ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله وال ذما وال نقصا اللهم 
اشته و إساءته  إال أن يكون املصنف ممن يفحش يف الكالم و يسيء األدب يف العبارة فينكر عليه فح

 دون أصل رده و خمالفته ؛ إقامة للحجج الشرعية و األدلة املعتربة ؛ و سبب ذلك أن علماء الدين  

(.88( ، الكفاية ، للخطيب ، )27-24( ، رفع الريبة ، لشوكاين ،)16/144لننوي، ) شرح صحيح مسلم ، (1)



 4                                                                                     الفرق بني النصيحة و التعيري                   

 

 

، و ليكون الدين كله هلل و أن   كلهم جممعون على قصد إظهار احلق الذي بعث هللا به رسوله 
شذوذ شيء منه ليس هو   كلمته هي العليا ، و كلهم معرتفون أبن اإلحاطة ابلعلم كله من غري  تكون

مرتبة أحد منهم وال ادعاه أحد من املتقدمني ، وال من املتأخرين فلهذا كان أئمة السلف اجلمع على 
، و يوصون أصحاهبم و أتباعهم   (1) علمهم و فضلهم يقبلون احلق ممن أورده عليهم و إن كان صغريا 

 بقبول احلق إذا ظهر يف غري قوهلم . 

يف مهور النساء : ال تزيدوا يف مهور النساء ، و ردت عليه امرأة و   – عنه رضي هللا  –كما قال عمر 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئقالت قوله تعاىل : 

، فرجع عمر    (2)   ىئ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ
) كل أحد أفقه من    ، و روي عنه أنه قال : ( 3) عن قوله و قال : ) أصابت امرأة و رجل أخطأ ( 

، و كان بعض املشهورين إذا قال رأيه بشيء يقول : " هذا رأينا فمن جاءان برأي أحسن  (4) عمر (
، و كان الشافعي يبالغ يف هذا املعىن و يوصي أصحابه أبتباع احلق و قبول السنة إذا   (5) منه قبلناه " 

بد أن  ظهرت هلم على خالف قوهلم و أن يضرب بقوله حينئذ احلائط ، و كان يقول يف كتبه :" ال  
 ڇ ڇ چڇ چ چ يئ: (6)يوجد فيها ما خيالف الكتاب و السنة ألن هللا تعاىل يقول 

 ، و أبلغ من هذا أنه قال :   (7) ىئ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 

حكى أبو احلسـن الدارقط  : أنه حضـر يف جملس أملي يوم اجلمعة فصـحف ،أي : كتب أو قراءها على غري وجهها الصـحيح    (1)
ــله  . امسا أورده يف إســــناد حديث إما كان حبان فقال حيان ،أو حيان فقال حبان ، ق ال فأعظمت أن حيمل على مثله يف فضـ

و جاللته وهم و هبته أن أوقفه على ذلك ، فلما انقضــــــى االمالء تقدمت إىل املســــــتملي و ذكرت له و ه ، و عرفته صــــــواب  
القول فيه ، و انصــرفت ح حضــرت اجلمعة الثانية جملســه فقال أبو بكر للمســتملي " عرف مجاعة احلاضــرين أان صــحفنا االســم 

ين ملا أملينا حديث كذا يف اجلمعة املاضـية ، و نبهنا ذلك الشـاب على الصـواب ، أي : يقصـد الدارقط  ، على الصـواب  الفال
 ( .3/183، و هو كذا و عرف ذلك الشاب ، أان رجعنا إىل األصل فوجدانه كما قال ، اتريخ بغداد ،)

 .20سورة النساء :  (2)
 ( . 2/244( ، تفسري ابن كثري ،) 2/573مسند الفاروق ،ألبن كثري ،)( ، 9/204فتح الباري ، ألبن حجر ،) (3)
 ( .6/348إرواء الغليل ،لأللباين ،) (4)
 (.34مثل : أبو حنيفة ،مناقب اإلمام أبو حنيفة ، للذهيب ،) (5)
 (.100(، إيقاظ  م أويل الصرب ، للفالين ،)2/363(اعالم املواقعني ، ألبن القيم ،)6)
 . 82ء : سورة النسا (7)
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، و هذا يدل على أنه مل يكن  (1)"ما انظرين أحد فباليت أظهرت احلجة على لسانه أو على لساين " 
، و من كانت هذه له قصد إال يف ظهور احلق و لو كان على لسانه غريه ممن يناظره ، أو خيالفه 

حاله فإنه ال يكره أن يرد عليه قوله و يتبني له خمالفته لسنة ال يف حياته وال يف مماته ، ، و هذا هو  
لقائمني بنصره من السلف و اخللف و مل يكونوا  الظن بغريه من أئمة اإلسالم ، و الذابني عنه ا

بدليل عرض له و لو مل يكن ذلك الدليل قواي عندهم حبيث يكرهون خمالفة من خالفهم أيضا 
يذكر إسحاق بن  –رمحه هللا تعاىل  –يتمسكون به و يرتكون دليلهم له ، و هلذا كان اإلمام أمحد 

كان خيالف يف أشياء فإن الناس مل يزل بعضهم خيالف و إن  راهوية و ميدحه و يث  عليه و يقول : "  
قال وكان كثريا يعرض عليه كالم إسحاق و غريه من األئمة ، و مأخذهم يف  أو كما  (2) بعضا " 

أقواهلم ، فال يوافقهم يف قوهلم ، وال ينكر عليهم أقواهلم ، وال استدالهلم ، و إن مل يكن هو موافقا 
اإلمام أمحد ما حكي عن حامت األصم أنه قيل له : " أنت رجل  على ذلك كله ، و قد استحسن 

؟ فقال بثالث : أفرح إذا  أعجمي ال تفصح وما انظرك أحد إال قطعته فبأي شيء تغلب خصمك 
أصاب خصمي ، و أحزن إذا أخطأ ، و أحفظ لساين عنه أن أقول له ما يسوؤه أو معىن هذا فقال  

ينئذ رد املقاالت الضعيفة و تبيني احلق يف خالفها ابألدلة  فح،   (3) أمحد :" ما أعقله من رجل " 
الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء بل مما حيبونه و ميدحون فاعله و يثنون عليه ، فال يكون  

داخال يف الغيبة ابلكلية فلو فرض أن أحد يكرع إظهار خطئه املخالف للحق فال عربة بكراهته لذلك 
ق إذا كان خمالفا لقول الرجل ليس من اخلصال احملمودة بل الواجب على املسلم  فإن كراهة إظهار احل

أن حيب ظهور احلق و معرفة املسلمني له ، سوء كان ذلك يف موافقته أو خمالفته ، و هذا من  
النصيحة هلل و لكتابه و رسوله و دينه و أئمة املسلمني و عامتهم و ذلك هو الدين كما أخرب به النيب  

 (4)  ، و   و أما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا أتدب يف اخلطاب و أحسن يف الرد
 اجلواب فال حرج عليه وال لوم يتوجه إليه ، و إن صدر منه االغرتار مبقالته فال حرج عليه ، و قد كان  

 

 (.76(. ، الدر الثمني ، ألبن الساعي ،)33-10/29السري ، للذهيب ،) (1)
 (.3/28( ، العواصم من القواصم للوزير اليماين )1/151مسند اإلمام أمحد ،) (2)
 (.1/211( ، الطبقات السنية يف تراجم احلنفية ،)1/246جمموع الرسائل ، ألبن رجب ،)  (3)
هلل و لكتابه و لرســـوله وألئمة املســـلمني و (( قلنا ملن ؟ قال : ))  الدين النصـــيحة  ))    ، قال رســـوله هللا عن متيم الداري قال    (4)

 (.1/74(( رواه مسلم يف صحيحه ، ابب بيان الدين النصيحة ، )عامتهم 
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: ))    قول النيببعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول : " كذب فالن " ، و من هذا 
(( ملا بلغه أنه أفىت أن املتوىف عنها زوجها إذا كانت حامال ال حتل بوضع احلمل  كذب أبو السنابل 

وقد ابلغ األئمة الورعون يف إنكار مقاالت ضعيفة  ،   (1) حىت ميضي عليها أربعة أشهر و عشرا 
غريه مقاالت ضعيفة تفردوا لبعض العلماء و ردها أبلغ الرد كما كان اإلمام أمحد ينكر على أيب ثور و 

هبا و يبالغ يف ردها عليهم هذا كله حكم ظاهر ، و اما يف ابطن األمر فإنه كان مقصده يف ذلك  
جمرد تبيني احلق و لئال يغرت الناس مبقاالت من أخطأ يف مقاالته فال ريب أنه مثاب على قصده و 

مني و عامتهم ، سواء كان الذي بني  دخل بفعله هذا ، النية يف النصح هلل و رسوله و أئمة املسل 
و أنكرت عليه  مقاالت ابن عباس اليت يشذ هبا  اخلطأ صغريا ، أو كبريا ،فله أسوة مبن رد من العلماء 

، و غري ذلك ، و من رد على سعيد   (4)، و العمرتني (3) ، و الصرف (2) من العلماء ، مثل : املتعة 
، و غري ذلك مما خيالف السنة الصرحية ، و    (5)بن املسيب قوله يف إابحة املطبقة ثالاث مبجرد العقد 

، و على عطاء يف إابحة إعادة   (6) يف ترك اإلحداد على املتوىف عنها زوجها على احلسن يف قوله 
ة شذ هبا عن العلماء ، و على غري هؤالء ممن أمجع الفروج ، و على طاووس قوله يف مسائل متعدد

املسلمون على هدايتهم ، و درايتهم ،و حمبتهم ،و الثناء عليهم ،ومل يعد أحد منهم خمالفيه يف هذه  
املسائل و حنوها طعنا يف هؤالء األئمة وال عيبا هلم ، و قد امتألت كتب أئمة املسلمني من السلف ، 

 الت ، وما شاهبها مثل كتب الشافعي ، و إسحاق ، و أيب عبيد ، و أيب  و اخللف بتبيني هذه املقا

 (.8/517( ، تلبيس اجلهمية ، ألبن تيمية ،)35/125ألبن تيمية ،) جمموع الفتاوى ، (1)
(، لكنه روي عنه أنه رجع عنها ، أخرج  173(، آل رســــــــــول هللا و أولياؤه ، للقاســــــــــم ،)2/387حتقيق التجريد ، للعجيلي ،)  (2)

عرفة فيتزوج املرأة بقدر ما يرى  الرتمذي عن ابن عباس أنه قال : كانت يف أول اإلســــــــــــالم كان الرجل يقدم البلدة ليس له هبا م
ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ يئاآلية :أنه يقيم فتحفظ له متاعه و تصـــلح له شـــيئة حىت إذا نزلت  

( ، رقم 3/421قال ابن عباس فكل فرج ســـــــــــــوا ا فهوا حرام ، اجلامع الكبري ، للرتمذي ، ابب ما جاء يف حترمي النكاح ،) ىئ
. 1122احلديث : 

 (.1/295( ، العواصم من القواسم ،أليب القاسم ،)1/83التكفري و ضوابطه ، للسقار ،) (3)
(. 7/149( ، اجملموع شرح املهذب ، للنووي ،)10/108عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،للعي  ،)  (4)
 (.3/105بداية اجملتهد ، ألبن رشد ،)  (5)
(.29/278( ، ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب ، لألثيويب ،)2/447التحرير و التنوير ، ألبن عاشور ،)  (6)
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ثور ، ومن بعدهم من أئمة الفقه ، و احلديث ، و غريهم ممن ادهوا هذه املقاالت ما كان مبثابتها  
، و أما إذا كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من  شيء كثري و لو ذكران ذلك حبروفه لطال األمر جدا 

و تنقصه و تبيني جهله ، و قصوره يف العلم ، و حنو ذلك كان حمرما سواء كان رده لذلك  رد عليه ،  
يف وجه من رد ، أو يف غيبته ، و سواء كان يف حياته ، أو بعد موته ، و هذا داخل فيما ذمه هللا  

، و   (1)  ىئ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ يئتعاىل يف كتابه و توعد عليه يف اهلمز و اللمز يف قوله : 
يدخل األميان  اي معشر من آمن بلسانه ومل  )) :  النيب ما روى أيب برزة االسلمي عن داخل أيضا في

عوراهتم، فإنه من اتبع عوراهتم يتبع هللا عورته، ومن يتبع هللا عورته  وال تتبعوا املسلمني تغتابوا ال  قلبه 
، و هذا كله يف حق العلماء املقتدى هبم يف الدين ، فأما أهل البدع و الضاللة   (2) (( بيته يفيفضحه 

بيان جهلهم ، و إظهار عيوهبم حتذيرا من االقتداء هبم ، و  و من تشبه ابلعلماء و ليس منهم فيجوز 
 ليس كالمنا االن يف هذا القبيل ، وهللا أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 1سورة اهلمزة :  (1)
 . 4880( ، رقم احلديث : 7/242ابب الغيبة ، ) سنن أيب داوود ، (2)
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 فصل 

 يف أنواع النصيحة    
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 كالم املصنف :  

ــولـه   ــيحـة هلل ورســــــــــــ ، فـإنـه جيـب أن يُعـامـَل ابإلكرام  ؛ومن ُعرف منـه أنـه أراد برده ه على العلمـاء النصــــــــــــ
من  و،  والتعظيم كســـــــائر أئمة املســـــــلمني الذين ســـــــبق ذكرهم وأمثاهلم ومن تبعهم إبحســـــــان،واالحرتام  

ــتحق أن يقابل ابلعقوبة لريتدع ؛ عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب  فإنه يســــــــــــ
يُعرف هذا القصـــــد اترة إبقرار الراده  واعرتافه، واترة بقرائن حتيط   و،   هو ونظراؤه عن هذه الرذائل احملرمة

واحرتامهم مل يَذكر الردَّ وتبيني اخلطأ إال  بفعله وقوله، فمن ُعرف منه العلم والدين وتوقري أئمة املسـلمني
ويف البحث وجب محل كالمه على  التصــــــــــانيفأما يف   و، على الوجه الذي يراه غريه من أئمة العلماء

فهو ممن َيظن ابلربيء الظن السوء وذلك [واحلال على ما ذُكر ]األول ومن محل كالمه على غري ذلك  
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے يئ:  داخل يف قوله ســبحانهمن الظن الذي حرمه هللا ورســوله وهو 

، فإن الظن الســــــوء ممن ال تظهر منه أمارات   ، (1) ىئ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
ويقوي ،    السـوء مما حرمه هللا ورسـوله فقد مجع هذا الظانه بني اكتسـاب اخلطيئة واإلح ورمي الربيء هبا

والعدوان  ،أمارات الســـــــوء مثل: كثرة البغي -أع  هذا الظان  -دخوله يف هذا الوعيد إذا ظهرت منه  
واحلســــــــــــد للناس على ما آاتهم هللا من فضــــــــــــله ،وكثرة الغيبة والبهتان  ،وإطالق اللســــــــــــان   ،وقلة الورع،

فمن ُعرفت منه هذه الصــفات اليت ،  وشــدة احلرص على املزامحة على الراســات قبل األوان،واالمتنان  
وإذا كـان ردهه عليهم على الوجـه الـثاين  ،إمـنا حيمـل تـَزنمـنة العلمـاء ال يرضــــــــــــــى هبـا أهـل العلم واإلميـان ـفإـنه  

فإنه جيب أن ؛ومن مل تظهر منه أمارات ابلكلية تدل على شــــــــــــيء  ،فيســــــــــــتحق حينئذو مقابلته ابهلوان  ؛
رضــــي هللا تعاىل -وقد قال عمر    ،وال جيوز محله على أســــوأ حاالته،حيمل كالمه على أحســــن حُمنَمالت ه   

 . (2)" تظن بكلمة خرجت من أخيك املسلم سوءاً وأنت جتد هلا يف اخلري حممالً ال ": -عنه

 

 

 

 . 112سورة النساء :  (1)
(، زهرة التفســـــــري ، ألبو زهرة 3/126( ، نواهد االبكار ، للســـــــيوطي ،)6/19ألبن تيميه ،)  شـــــــرح كتاب األميان األوســـــــط ،  (2)

(،1585.) 
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 شرح كالم املصنف : 

 النصيحة تقسم على قسمني : 

نصـيحة هلل و لرسـوله ، و مقصـدها النفع ، فواجبا أجتاه من ينصـح هلل و لرسـول اإلكرام   القسـم األول :
 و االحرتام و التعظيم .

 حكمها : جائز ، و يف كثري من األحوال واجبة .

هلل و  (( قلنا ملن ؟ قال : ))  الدين النصــــــــــيحة  ))    عن متيم الداري قال ، قال رســــــــــوله هللا  الدليل :  
 .  (1) (( وألئمة املسلمني و عامتهملكتابه و لرسوله 

مثاله : رجل رأى أحدهم أخطأ يف أحد املسائل ، فذهب إليه و أخربه مبا قد وقع منه من زلل ، فهذه 
 نصيحة حسنة يراد هبا وجه هللا تعاىل ، و نفع املسلمني هبا .

هذا يعاقب حىت يرتدع ، فالقســـــــــم الثاين : نصـــــــــيحة يراد هبا التنقص و الذم و إظهار العيوب و الغلبة 
 عن هذا الفعل املشني .

 حكمها : حمرم .

)) اي معشــر من آمن بلســانه ومل يدخل األميان قلبه  ال :   أيب برزة االســلمي عن النيب الدليل : عن  
عوراهتم، فإنه من اتبع عوراهتم يتبع هللا عورته، ومن يتبع هللا عورته يفضــــــحه تغتابوا املســــــلمني وال تتبعوا  

 . (2)(( بيته يف

نصـــحه بصـــوت عايل ،و أمام الناس    رجل رأى أحدهم أخطأ يف أحد املســـائل ، فذهب إليه ومثاله : 
ــيحـة حمرـمه يؤح هم ، و ـما كـان يرـيد هبـا  كل  إال التنقص و العـيب على الرجـل اـلذي أخطـأ ، فهـذه نصــــــــــــ

 :  -رمحه هللا تعاىل  –عليها ، و استشهد ببعض االبيات لشافعي 

 

 (.1/74رواه مسلم يف صحيحه ، ابب بيان الدين النصيحة ، ) (1)
 .4880( ، رقم احلديث : 7/242سنن أيب داوود ، ابب الغيبة ، ) (2)
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 تعمدين بنصحك يف انفرادي ... وجنبين النصيحة يف اجلماعة

 استماعهفإن النصح بني الناس نوع ... من التوبيخ ال أرضى 

 (1)وإن خالفتين وعصيت قويل ... فال جتزع إذا مل تعط طاعة

فمن ترك التشـهري واإلعالن ابإلنكار على املعني أمام الناس إن كان األمر قال النووي معلقا عليها : "  
من وعظ أخاه ســـراً "  قال الشـــافعي:  ،ال يتطلب ذلك، فينبغي أن يســـر النصـــيحة إليه ليتحقق القبول

 (2)" وزانه، ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه فقد نصحه

 الشرح العام على هذه األنواع  : 

أو إقراره ،أو اعرتاـفه ، و اترة أخرى من بعض القرائن اـلداـلة  نعرف قصــــــــــــــد الراد هـنا من خالل قوـله ،
عليه ، مثل على القرائن احلســـــنة ) الصـــــنف األول (  : اتباعه للحق ، و ابتعاده عن الظلم ، ال يكون  
فاحش الكالم ، و وراعته ، و مثال على القرائن السـيئة ) الصـنف الثاين ( : كثرة البغي ، و العدوان ، 

و أما الواجب أجتاه البحوث و املصــــنفات و  ، ، و فحش اللســــان ، و كثرة الغيبة و البهتان  قلة الورع 
غريها ، هو محلها على حســــــــــن الظن ، و عدم القدح فيها إال إن كان ذاب عن اإلســــــــــالم ، و هذا ما 

 ينبغي عليه فعله ؛ حىت ال يقع يف حمذور . 

  

 

 

 

 

 

 (.56ديوان الشافعي ، ) (1)
 (.2/24) ،للنووي ،شرح مسلم (2)
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 فصل

 يف كيفية النصيحة
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 املصنف :  كالم 

وقد ،ومن هذا الباب أن يقال للرجل يف وجهه ما يكرهه فإن كان هذا على وجه النصـــــح فهو حســـــن 
فإذا أخرب أحد " ،  ال تنصــــــــــــح  حىت تقول يف وجهي ما أكره"  قال بعض الســــــــــــلف لبعض إخوانه:  

 أخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك حســــــــــــــناً ملن ُأخرب بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن كان له منها عذر 
أحتبه أن خيربك "  وقيل لبعض الســلف:  ،    إن كان ذلك على وجه التوبيخ ابلذنب فهو قبح مذموم  و،

قـد   و  ،التعيري ابلـذنـب مـذموم  و،  فـالتوبيخ  ،    "  إن كـان يريـد أن يو   فال"  فقـال:    "  أحـد بعيوبـك؟
، و عن  أن تـُثـَرََّب األمـة الزانـية مع أمره دـلدهـا فتجـلد حـداً وال تعري ابـلذـنب وال توبخ ـبه  هنى النيب  

 ،  (1)((  من عريَّ أخاه بذنب مل ميت حىت يعمله)):   معاذ بن جبل رضــــي هللا عنه ، قال رســــول هللا  
املؤمن يســـرت وينصـــح والفاجر يهتك  "  قال الفضـــيل:    ،بهومُحل ذلك على الذنب الذي اتب منه صـــاح

فهذا الذي ذكره الفضـيل من عالمات النصـح والتعيري، وهو أن النصـح يقرتن به السـرت والتعيري ، "ويُعريه  
ه"  كـان يقـال:    و،  يقرتن بـه اإلعالن كـان   و،  أو هبـذا املعىن " ،  من أمر أخـاه على رؤوس املأل فقـد عريَّ

الســــــــــــلف يكرهون األمر ابملعروف والنهي عن املنكر على هذا الوجه وحيبون أن يكون ســــــــــــراً فيما بني 
اآلمر واملأمور فإن هذا من عالمات النصـح فإن الناصـح ليس له غرض يف إشـاعة عيوب من ينصـح له 

ــدة اليت وقع فيها  و، ــه إزالة املفسـ ــاعة وإظهار العيوب فهو مما حرم  ،إمنا غرضـ ــوله قال وأما إشـ ه هللا ورسـ
 حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ يئهللا تعاىل:

اً   ،  (2) ىئ خب حب جب يئ ىئ قال بعض العلماء  و،   واألحاديث يف فضـــــل الســـــر كثرية  جدَّ
وهن يف اإلسـالم أحقه شـيء ابلسـرت   واجتهد أن تسـرت العصـاة فإن ظهور عوراهتم"  ملن أيمر ابملعروف:  

الفاجر ال غرض له   ألن؛فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقرتنة ابلتعيري و ا من خصال الفجار ،   "  العورة
إمنا غرضــــــــه يف جمرد إشــــــــاعة العيب يف ؛  ال يف اجتناب املؤمن للنقائص واملعايب   و،يف زوال املفاســــــــد  

ــه  ــمق  بديه وفهو يعيد ذلك وي،  أخيه املؤمن وهتك عرضـــــــــ وده تنقص أخيه املؤمن يف إظهار عيوبه  صـــــــــ
ــرر يف الدنيا ــاويه للناس لُيدخل عليه الضــــ ه بذلك إزالة عيب أخيه املؤمن   و،  ومســــ ــُ ــح فغرضــــ أما الناصــــ

 

، حديث حســــن 2505( ، رقم احلديث :  4/276، )118ســــنن الرتمذي ، كتاب صــــفة القيامة و الرقائق و األدب ، ابب    (1)
 غريب . 

 .19سورة النور :  (2)
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 ۓ ے ے ھ ھ يئ، يف قوله تعاىل :  واجتنابه له وبذلك وصـف هللا تعاىل رسـوله

و وصـــــــف بذلك ،   (1) ىئ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ يئأصــــــحابه ، يف قوله تعاىل :  

 ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

وصـــف املؤمنني ابلصـــرب   و ، (2) ىئ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
أما احلامل للفاجر على إشـاعة السـوء وهتكه فهو القوة والغلظة وحمبته إيذاء أخيه    و،  والتواصـي ابملرمحة

ــيان  ــيطان الذي يزيه ن لب  آدم الكفر والفســـــــوق والعصـــــ ــفة الشـــــ املؤمن وإدخال الضـــــــرر عليه وهذه صـــــ
ــريوا بذلك من أهل النريان كما قال؛  ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ يئتعاىل :   ليصـــــ

أن قص علينا قصــــته مع نيب هللا آدم عليه الســــالم وقال بعد ،   (3) ىئ چ چ ڃ ڃ ڃ
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ يئ  ومكَره به حىت توصـــل إىل إخراجه من اجلنة:

 ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

بني من قصـــــده    و،  فشـــــتان بني من قصـــــده النصـــــيحة  ،   (4) ىئ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 وال تلتبس إحدا ا ابألخرى إال على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. ، الفضيحة

 

 

 

 

 

 . 128سورة التوبة :  (1)
 . 29سورة الفتح:  (2)
 . 6سورة فاطر :  (3)
 . 27سورة األعراف :  (4)
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 خالصة كالم املصنف : 

النصـيحة ال يصـاحبها توبيخ وال ذم وال تنقص ، أن يقول يف وجه أخيه ما يكره أخيه ؛ لكن أبسـلوب 
ــناء حىت ، و حىت يف ابب األمر ابملعروف و النهي عن املنكر ال يكون إال ابحلحســـــــــن ، و متقبل  ســـــــ

ــيحته أمام املالء ،  ــلم ، وال من أجل فضــ ــاعة خطأ أخيك املســ تتقبله النفوس ، فال تكون من ابب إشــ
 فهذا فعل حمرم كان صاحبه يف إح عظيم ، و ميكن وضع ضوابط النصيحة احلسنة يف مخس نقاط :

 أن تكون النصيحة ابلسر . •
 أن ال تكون النصيحة بني مجع من الناس . •
 وب حسن ، و الرفق فيها .أن تكون أبسل  •
 وال يكون يف نفس الناصح كربايء و علو ،ألنه هو الناصح و املستدرك على املنصوح . •
 على املنصوح تقبل النصيحة بكل صدر رحب . •

و التحلي ابللطف و لني اجلانب و الرفق مطلب أســــــــــاســــــــــي ال غناء لنا عنه ، و خاصــــــــــة إذا كان يف 
جرير بن عبد هللا، يقول: قال رســول عن جانب النصــيحة اليت كان مقصــدها صــالح الدين و الدنيا ،  

 .  (1)((  من حرم الرفق، حرم اخلري أو من حيرم الرفق، حيرم اخلري)) :  هللا 

 

 

 

 

 

 

 

 .2592( ، رقم احلديث :2003كتاب الرب و الصلة و األدب ، ابب فضل الرفق ، )  صحيح مسلم ، (1)
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 فصل

 يف العقوبة
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 كالم املصنف :  

َف عورته أن يتبع هللا عورته ويفضــحه ولو و عقوبة م ن أشــاع الســوء على أخيه املؤمن وتتبع عيوبه وَكشــَ
أبو داود   و،  (1)من غري وجــه وقــد أخرجــه اإلمــام أمحــد،    يف جوف بيتــه كمــا ُروي ذلــك عن النيب  

قال:   أخرج الرتمذي من حديث واثلة بن األسقع عن النيب    و،    متعددةمن وجوه  (3)الرتمذي    و،(2)
خرَّج أيضاً من حديث   و،    وقال: حسن غريب،(4)  ((ال ُتظنه ر الشماتة أبخيك فيعافيه هللا ويبتليك ))  

ــناده منقطع  و  ،(5)((  من عريَّ أخاه بذنب مل ميت حىت يعمله))  معاذ مرفوعاً:   قال احلســـــن: "   و،  إســـ
ويُروى من حديث ابن مســعود ،   يقال: من عريَّ أخاه بذنب اتب منه مل ميت حىت يبتليه هللا به "كان  

قد  و،    (6)(( البالء موكل ابملنطق فلو أن رجالً عريَّ رجالً برضــاع كلبة لرضــعها))  إبســناد فيه ضــعف:  
إين أعرف " ملا ركب ابن ســــــــــريين الدَّينن وحبس به قال:  و،   ُروي هذا املعىن عن مجاعة من الســــــــــلف

ت رجالً منذ أربعني سنة فقلت له: اي مفلس  .(7) " الذنب الذي أصاب  هذا عريَّ

 

 

  

  
 
 

 

 ( .6/303مسند اإلمام أمحد ،) (1)
 . 7سبق خترجيه ، ينظر صفحة  (2)
 . 2032( ، رقم احلديث : 4/554سنن الرتمذي ، كتاب الرب و الصلة ، ابب ما جاء يف تعظيم املؤمن ، ) (3)
 . 2506( ، رقم احلديث : 4/277، )119فة يوم القيامة و الرقائق و الورع ، ابب سنن الرتمذي ، كتاب ص (4)
 .13سبق خترجيه ، ينظر صفحة  (5)
 . 34( ، رقم احلديث : 230( ، الفوائد اجملموعة ، للشوكاين ،) 3/83املوضوعات ، ألبن اجلوزي ،) (6)
 ( 53/226اتريخ دمشق ، ألبن عساكر ،) ينظر ، (7)



 18                                                                                     الفرق بني النصيحة و التعيري                    

 

 

 
 

 فصل

 يف التعيي 
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 كالم املصنف :  
إظهاُر الســــــوء وإشــــــاعُته يف قالب النصــــــح وزعُم أنه إمنا حيمله على ذلك العيوب إما  وم ن أظهر  التعيري

كان يف الباطن إمنا غرضــــه التعيري واألذى فهو من إخوان املنافقني الذين ذمهم هللا    و،أو خاصــــاً  ،عاماً 
 غرض فاســــد يف كتابه يف مواضــــع فإن هللا تعاىل ذم من أظهر فعالً أو قوالً حســــناً وأراد به التوصــــل إىل

ــده يف الـباطن  ــال النـفاق كمـا يف ســــــــــــــورة براءة اليت هـتك فيهـا املـنافقني ، يقصــــــــــــ وعـدَّ ذـلك من خصــــــــــــ
ــافهم اخلبيثة  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئقال تعاىل :    وفضـــــــحهم أبوصـــــ

 ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ يئ  وقال تعاىل:،   (1) ىئ ڤ ٹ ٹ
وهذه اآلية نزلت  ،   (2) ىئ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

قد أروه أن قد أخربوه مبا ســــأهلم عنه   و،عن شــــيء فكتموه وأخربوه بغريه   يف اليهود ملا ســــأهلم النيب 
كذلك قال ابن عباس رضــــــــي هللا    ،واســــــــتحمدوا بذلك عليه وفرحوا مبا أتوا من كتمانه وما ســــــــأهلم عنه

يب سـعيد اخلدري: أن رجاالً من املنافقني وعن أ،  (3) عنهما وحديثه بذلك خمرهج يف الصـحيحني وغري ا
إىل الغزو ختلَّفوا عنه وفرحوا مبقعدهم خالف رســــــول هللا صــــــلى هللا عليه   كانوا إذا خرج رســــــول هللا 

 . (4)وسلم فإذا قد م رسول هللا اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن حيمدوا مبا مل يفعلوا فنزلت هذه اآلية
املنافقني وهو أن يظهر اإلنســــــــــان يف الظاهر قوالً أو فعالً وهو يف   و،فهذه اخلصــــــــــال خصــــــــــال اليهود 
بذلك التوصــل إىل غرض فاســد فيحمده على ما أظهر من   مقصــوده الصــورة اليت ظهر عليها حســن و

ــد الذي هو أبطنه ويفرح هو حبمده على ذلك الذي  ــه الفاســــ ــل هو به إىل غرضــــ ــن ويتوصــــ ذلك احلســــ
على توصـله يف الباطن إىل غرضـه السـيء فتتم له الفائدة وتـُنَـفَُّذ   يف الباطن شـيء و  و،أظهر أنه حسـن 

هـذه  تــه فهو داخـل يف هـذه اآليـة وال بـد فهو متوعـد ابلعــذاب من كـانـت    و،  لـه احليلــة هبـذا اخلـداع
ــان ذمَّ رجل،   األليم ــه   و  ،ومثال ذلك: أن يريد اإلنســـــــ إظهار عيبه لينفر الناس عنه إما حمبة   و،تنقصـــــــ

 

 . 107سورة التوبة :  (1)
 . 188سورة آل عمران :  (2)
 .247( ، رقم : 63( ، لباب النقول ، للسيوطي ،)4568صحيح البخاري ،) (3)
 . 248( ، رقم : 63لباب النقول ، للسيوطي ،) (4)
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أو غري ذلك من األسباب املذمومة فال ،أو راسة    ،أو خمافة من مزامحته على مال،أو لعداوته  ،إليذائه  
ك إال إبظهار الطعن فيه بســــبب دي  مثل: أن يكون قد ردَّ قوالً ضــــعيفاً من أقوال عامل يتوصــــل إىل ذل

يطعن عليه فيغره بذلك   يذمهه و  و،أن فالانً يُبغ ُض هذا العامل ،مشهور فيشيع بني من يعظه م ذلك العامل 
لعـامل ورفع األذى من يعظه مـه ويو هم أن بغض الراد وأذاه من أعمـال العرب ألنـه ذبن عن ذلـك ا  كـل
 فيجمع هذا املظهر للنصح بني أمرين قبيحني حمرَّمني:  ،وذلك قُربة إىل تعاىل وطاعته ؛عنه

قد يكون إمنا أراد به النصـــــــــــح   و،: أن حيمل رده العامل القول اآلخر على البغض والطعن واهلوى  أحد ا
 إظهار ما ال له كتمانه من العلم. للمؤمنني و

: أن يظهر الطعن عليه ليتوصـــــــل بذلك إىل هواه وغرضـــــــه الفاســـــــد يف قالب النصـــــــح والذب عن الثاين
مبثل هذه املكيدة كان ظلم ب  مروان وأتباعهم يســتميلون الناس إليهم وينفه رون قلوهبم   و،علماء الشــرع 

 . -رضي هللا عنهم أمجعني -ذريتهم  و،احلسني  و ،احلسن و ،عن علي بن أيب طالب
فبايعوه فتوصــــل من ، -رضــــي هللا عنه   -ملا قُت ل عثمان رضــــي هللا عنه مل تَر األمة أحق من عليأنه    و 

توصـل إىل التنفري عنه أبن أظهر تعظيم قتل عثمان وقُبحه وهو يف نفس األمر كذلك ضـُمَّ إىل ذلك أن 
ــاعي فيه علي  ي هللا  رضـــ-كان علي   و  ،هذا كان كذابً وهبتاً   و-رضـــي هللا عنه -املؤلَّب على قتله والسـ

وابدروا إىل   ،-رضــــــي هللا عنه-حيلف ويغله ظ احللف على نفي ذلك وهو الصــــــادق الباره يف ميينه   -عنه
واجتهد أولئك يف إظهار ذلك وإشــــــــــاعته    ،-رضــــــــــوان هللا عليهم-قتاله داينًة وتقرهابً ح إىل قتال أوالده 

لوب أتباعهم أن األمر على ما على املنابر يف أايم اجلَُمع وغريها من اجملامع العظيمة حىت اســــــــــــتقر يف ق
ــلوا بذلك إىل   و،قالوه   أن ب  مروان أحق ابألمر من علي وولده لقرهبم من عثمان وأخذهم بثأره فتوصــ

ــتوثق هلم األمر  ،أتليف قلوب الـناس عليهم وقـتاهلم لعلي ووـلده من بعـده ويثبـُت ـبذـلك هلم املـلك واســــــــــــ
مل يكن أحـد من الصــــــــــــــحـاـبة أكـفأ عن  " لـيه كالمًـا ـما معـناه:  وكـان بعضــــــــــــــهم يقول يف اخللوة ملن يثق إ

ــبهوـنه إًذا؟ فيقول:   "عثمـان من علي َ يســــــــــــ ـلك ال يقوم إال ـبذـلك "فيقـال ـله: مل 
ُ
مراده أـنه لوال   و،  "إن امل

تنفري قلوب الناس على علي وولده ونسـبُتهم إىل ظلم عثمان ملا مالت قلوب الناس إليهم ملا علموه من 
ة وخصـــــائصـــــهم اجلليلة فكانوا يســـــرعون إىل متابعتهم ومبايعتهم فيزول بذلك ملك أمية صـــــفاهتم اجلميل 

 وينصرف الناس عن طاعتهم.
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 خالصة كالم املصنف : 
و وجه التشــابه أنه وضــع التعيري   ؛مثل املنافقني لى وجه النصــح ، إمنا شــبهه   الذي يظهر التعيري عاملعري

وء أخيه ، و فضــحه أمام الناس ، و  حتت مســمى النصــيحة ، و كان مقصــده األســاســي هو إشــاعة ســ
 -رمحه هللا تعاىل -عاله كما سـلف تبينه يف كالم املصـنف  ، و مذموم ، و قد توعد هللا فحمرم   فعلهذا 

ــبب   ــباب دنيوية ، إما ملنصــــب ، و ســ ــوء أخيه إمنا هي ألســ ــاعة ســ ــة ، أو غري أو ر  ، أو جاه ،إشــ اســ
  يرتبص . ذلك من مطامع الدنيا ، فيكيد و يضع اخلطط حىت
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 فصل

  العالجيف
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 كالم املصنف :  
بعد  كما قال هللا تعاىل  ،ومن بُلي بشيء من هذا املكر فليتق هللا ويستعن به ويصرب فإن العاقبة للتقوى

ة يوســـــــف وما حصـــــــل له من أنواع األذى ابملكر واملخادعة  ۅ يئ: ، قال تعاىل   أن قصَّ ق صـــــــَّ

 ک ک ک يئ  وقال هللا تعاىل حكاية عه أنه قال إلخوته: ،  (1) ىئ ې ې ۉ ۉ

وقال تعاىل يف قصــة موســى عليه الســالم وما حصــل له ولقومه من   ، (2) ىئ ڳڳ ڳ گ گ گگ
د ، وقد أخرب هللا تعاىل أن املكر يعو (3) ىئ ھے ھ ھ يئ أذى فرعون وكيده قال لقومه:
 ۓ يئ، وقال تعاىل:(4)ىئ ىى ې ې ې ې ۉ يئ وابله على صــاحبه قال تعاىل:

والواقع يشـــهد بذلك فإن من ســـرب ،    (5) ىئ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
ــببـًا يف  و،أخـبار الـناس  تواريخ العـامل وقف على أخـبار من مكر أبخـيه فعـاد مكره علـيه وكـان ذـلك ســــــــــــ

 جناته وسالمته على العجب العجاب.
عليه قصد  وهللا املوفق للصواب و، بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع اخلطاب لو ذكران
 آله وصحبه وسلم تسليًما. صلى هللا على حممد و و ، نعم الوكيل   هو حسبنا و السبيل و

 
 كالم املصنف : ة  خالص

يف هذا األمر ،   لى تقوى هللانفسه عه مبجاهدة من ابتاله هللا بشيء من التعيري و سوء النصيحة فعلي
مكر  ه منه ، أنه وقع فيما قد وقع في، و التفكر يف أحوال من مكر أبخيو الصرب على هذه اجملاهدة 

 و مصائب و غريها ، و على األنسان أن يتقي من هذا .  
 

 

 .21سورة يوسف : (1)
 .90سورة يوسف :  (2)
 .128سورة األعراف :  (3)
 .43سورة فاطر :  (4)
 . 123سورة األنعام :  (5)
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 ـــــــمــــــة اتـــــخــــــال
احلمد هلل تعاىل حق محده و الصالة و السالم على عبده و رسوله سيدان حممد أشرف خلقه ، وعلى 

اردت  آلة و أصحابه و التابعني هلم إبحسان إىل يوم الدين ،و امحد هللا تعاىل على توفيقة يف إمتام ما 
الذي نضع فيه أخر القطرات، و خنتم أبمجل العبارات ، و لقد استدركت   الكتاب الكالم عنه يف هذا 
جعلته وقف لعبدهللا العسريي أمد هللا يف عمره على طاعته و جعله مباركا  ، و   ه ما ميكن استدراكه في
 العباد و البالد اي رب العاملني .. اللهم امني .   هبذا الكتاب ، سائال املوىل أن ينفع و والديه إبذن هللا  

املسلمني و   واما ما اوصي به ، فأوصي أوال بتقوى هللا عز وجل يف السر و العلن ، و أحرص          
، و اوصي االخوة و االخوات أن يعملوا على  ا، و معرفة ماهيته احلسنة النصيحةتعلم أحثهم على 

حىت تعم الفائدة ، و اسأل هللا أن يوفقنا   الكتاب ، و أن ينشروا هذا  تعلم و تعليم النصيحة بال تعيري 
مل الصاحل ، وأن جيعل عملنا هذا حجة لنا يوم لقياه ، وصلى  ملرضاته ،و أن يرزقنا العلم النافع و الع

   هللا و سلم على نبينا حممد و على آلة و صحبه امجعني وأن احلمد هلل رب العاملني .  
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 رســــــــــــ هـــــــــــفــــــــال
 الصفحة   وان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

 2 . مقدمة احملقق
 3   .مقدمة املصنف

 8   .فصل : أنواع النصيحة 
 12 .فصل : كيفية النصيحة  

 16 .العقوبة ل :  فص
 18 فصل : التعيري  

 22 نف .فصل : العالج ، و خامتة املص
 24 خامتة احملقق .

 25 الفرس 
 

 
يف   ه ،5/6/1443املوافق  السبت يوم عصرومت اإلنتهاء منه و احلمد هلل حتقيق هذا الكتاب مت 

، و ذلك إبعداد الفقري إىل ربه : حممد بن زين بن حممد البحريي ، غفر هللا له و لوالديه   مدينة الدمام
، و ملشاخيه و أحبابه و املسلمني . و احلمد هلل تعاىل على نعمه ، وصلى هللا و سلم على عبده و 

 ىل يوم الدين . إرسوله سيدان حممد وعلى آلة وصحبه ومن سار على هنجهم 
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