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كرر [ال حول وال قوة إال باهللا] فإنها تشرح البال وتصلح 
الحال , وتحمل بها األثقال , وترضي ذا الجالل. ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ ْهَر َخْمًسا، َفِقيَل َلُه:  ِ، َقاَل: "َصلَّى النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم الظُّ ْهَر َخْمًسا، َفِقيَل َلُه: َعْن َعْبِد اهللاَّ ِ، َقاَل: "َصلَّى النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم الظُّ َعْن َعْبِد اهللاَّ

َالِة؟ َقاَل: «َوَما َذاَك؟» َفِقيَل َلُه، «َفَثَنى ِرْجَلُه، َفَسَجَد َسْجَدَتْيِن». َأِزيَد ِفي الصَّ
ْهَر َخْمًسا، َفِقيَل َلُه:  ِ، َقاَل: "َصلَّى النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم الظُّ َعْن َعْبِد اهللاَّ
َالِة؟ َقاَل: «َوَما َذاَك؟» َفِقيَل َلُه، «َفَثَنى ِرْجَلُه، َفَسَجَد َسْجَدَتْيِن». َأِزيَد ِفي الصَّ

ْهَر َخْمًسا، َفِقيَل َلُه:  ِ، َقاَل: "َصلَّى النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم الظُّ َعْن َعْبِد اهللاَّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy
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تصحيح مفاهيم حول 
عقيدة الوالء والرباء

مــن األخطاء المتداولــة المناقضة لعقيــدة الوالء والبــراء: أن يقول أحد 
المســلمين: "نحن ال نعــادي إال من يعادينا، أو يقــول ال نكره وال نبغض 
إال مــن يعادينا أو يعتدي علينــا". أو يقول نحن ال نعــادي كل اليهود بل 
نعــادي مــن يحتــل أرض فلســطين. أقول: هــذه األقــوال تتضمن خطأ 
فادحا كونها تتناقض مــع عقيدة الوالء والبراء، فمن المعلوم أن العداوة 
والمعاداة للكافرين تعني البــراءة من الكفار، وهي عقيدة صحيحة، وهي 
نقيض المواالة التي ال تجب إال لعباد اهللا المســلمين. يقول شيخ اإلسالم 
ابــُن تيميَّة: "  الوالية  ضد الَعداوة، وأصل الواليــة المحبَّة والُقرب، وأصل 
نقيض المواالة التي ال تجب إال لعباد اهللا المســلمين. يقول شيخ اإلسالم 
ابــُن تيميَّة: "  الوالية  ضد الَعداوة، وأصل الواليــة المحبَّة والُقرب، وأصل 
نقيض المواالة التي ال تجب إال لعباد اهللا المســلمين. يقول شيخ اإلسالم 

العداوة البغض والبعد..".
 ومعنى الــوالء :هو ُحب اهللا ورســوله والصحابــة والمؤمنين الموحدين 
ونصرتهــم .ومعنــى البراء: هــو ُبغض وعــداوة من خالف اهللا ورســوله 
والصحابة والمؤمنين الموحدين، من الكافرين والمشركين والمنافقين. 
ُكْم َأْوِلَياَء ُتْلُقوَن  ي َوَعُدوَّ قال اهللا تعالى : "َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ
والصحابة والمؤمنين الموحدين، من الكافرين والمشركين والمنافقين. 
ُكْم َأْوِلَياَء ُتْلُقوَن  ي َوَعُدوَّ قال اهللا تعالى : "َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ
والصحابة والمؤمنين الموحدين، من الكافرين والمشركين والمنافقين. 

ِة" الممتحنة:1، أي ال تتخذوا عدوي وعدوكم خلصاء وأحباء,  ِإَلْيِهْم ِباْلَمَودَّ
ُكْم َأْوِلَياَء ُتْلُقوَن  ي َوَعُدوَّ قال اهللا تعالى : "َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ
ِة" الممتحنة:1، أي ال تتخذوا عدوي وعدوكم خلصاء وأحباء,  ِإَلْيِهْم ِباْلَمَودَّ
ُكْم َأْوِلَياَء ُتْلُقوَن  ي َوَعُدوَّ قال اهللا تعالى : "َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ

والكفار بغض النظر عن أديانهم ومعتقداتهم هم أعداء اهللا تعالى فكيف 
ِة" الممتحنة:1، أي ال تتخذوا عدوي وعدوكم خلصاء وأحباء,  ِإَلْيِهْم ِباْلَمَودَّ
والكفار بغض النظر عن أديانهم ومعتقداتهم هم أعداء اهللا تعالى فكيف 
ِة" الممتحنة:1، أي ال تتخذوا عدوي وعدوكم خلصاء وأحباء,  ِإَلْيِهْم ِباْلَمَودَّ

يقول أحد من المســلمين ال نعادي طائفة منهــم. روى ابن عباس رضي 
اهللا عنهما قال: "من أحب في اهللا وأبغض في اهللا ، ووالى في اهللا وعادى 
في اهللا، فإنَّما تنال والية اهللا بذلك"، قال شــيخ اإلســالم ابن تيمية: (إن 
اهللا عنهما قال: "من أحب في اهللا وأبغض في اهللا ، ووالى في اهللا وعادى 
في اهللا، فإنَّما تنال والية اهللا بذلك"، قال شــيخ اإلســالم ابن تيمية: (إن 
اهللا عنهما قال: "من أحب في اهللا وأبغض في اهللا ، ووالى في اهللا وعادى 

تحقيق شــهادة أن ال إله إال اهللا يقتضــي أن ال يحب إال هللا، وال يبغض إال 
هللا، وال يــواد إال هللا، وال ُيعــادي إال هللا، وأن يحب ما أحبه اهللا، ويبغض ما 

أبغضه اهللا) .
ة:   وتــدور المواالة للمســلمين حول ثالثة أصــول: أولها: الحــب والمودَّ
وَن َمْن َحادَّ اهللاََّ  قــال تعالى: "َال َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنــوَن ِباَهللاِّ َواْلَيْوِم اْآلِخِر ُيَوادُّ
ة:   وتــدور المواالة للمســلمين حول ثالثة أصــول: أولها: الحــب والمودَّ
وَن َمْن َحادَّ اهللاََّ  قــال تعالى: "َال َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنــوَن ِباَهللاِّ َواْلَيْوِم اْآلِخِر ُيَوادُّ
ة:   وتــدور المواالة للمســلمين حول ثالثة أصــول: أولها: الحــب والمودَّ

َوَرُســوَلُه َوَلْو َكاُنــوا آَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهــْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َعِشــيَرَتُهْم ُأوَلِئَك 
وَن َمْن َحادَّ اهللاََّ  قــال تعالى: "َال َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنــوَن ِباَهللاِّ َواْلَيْوِم اْآلِخِر ُيَوادُّ
َوَرُســوَلُه َوَلْو َكاُنــوا آَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهــْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َعِشــيَرَتُهْم ُأوَلِئَك 
وَن َمْن َحادَّ اهللاََّ  قــال تعالى: "َال َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنــوَن ِباَهللاِّ َواْلَيْوِم اْآلِخِر ُيَوادُّ

َكَتــَب ِفي ُقُلوِبِهُم اْإلِيَماَن َوَأيََّدُهْم ِبــُروٍح ِمْنُه" المجادلة 22، إذن فمحبة 
َوَرُســوَلُه َوَلْو َكاُنــوا آَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهــْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َعِشــيَرَتُهْم ُأوَلِئَك 
َكَتــَب ِفي ُقُلوِبِهُم اْإلِيَماَن َوَأيََّدُهْم ِبــُروٍح ِمْنُه" المجادلة 22، إذن فمحبة 
َوَرُســوَلُه َوَلْو َكاُنــوا آَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهــْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َعِشــيَرَتُهْم ُأوَلِئَك 

ا محبَّة الكافر مع  الكافر لكفره أو رضــا بالكفر الذي هو عليه فهذا كفر، أمَّ
َكَتــَب ِفي ُقُلوِبِهُم اْإلِيَماَن َوَأيََّدُهْم ِبــُروٍح ِمْنُه" المجادلة 22، إذن فمحبة 
ا محبَّة الكافر مع  الكافر لكفره أو رضــا بالكفر الذي هو عليه فهذا كفر، أمَّ
َكَتــَب ِفي ُقُلوِبِهُم اْإلِيَماَن َوَأيََّدُهْم ِبــُروٍح ِمْنُه" المجادلة 22، إذن فمحبة 

عــدم الرضــا بالكفر وعدم محبة الكفــر فهذا محرم، بنــاًء على ذلك فيه. 
يِن َفَعَلْيُكُم  وثانيها: النصرة: قال اهللا ســبحانه: "َوِإِن اْسَتْنَصُروُكْم ِفي الدِّ
النَّْصُر" األنفال 72، وثالثها: االتِّباع: قال تعالى: "َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَيُهوُد 
يِن َفَعَلْيُكُم  وثانيها: النصرة: قال اهللا ســبحانه: "َوِإِن اْسَتْنَصُروُكْم ِفي الدِّ
النَّْصُر" األنفال 72، وثالثها: االتِّباع: قال تعالى: "َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَيُهوُد 
يِن َفَعَلْيُكُم  وثانيها: النصرة: قال اهللا ســبحانه: "َوِإِن اْسَتْنَصُروُكْم ِفي الدِّ

َبْعَت  َوَال النََّصــاَرى َحتَّى َتتَِّبــَع ِملََّتُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَهللاِّ ُهَو اْلُهــَدى َوَلِئِن اتَّ
النَّْصُر" األنفال 72، وثالثها: االتِّباع: قال تعالى: "َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَيُهوُد 
َبْعَت  َوَال النََّصــاَرى َحتَّى َتتَِّبــَع ِملََّتُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَهللاِّ ُهَو اْلُهــَدى َوَلِئِن اتَّ
النَّْصُر" األنفال 72، وثالثها: االتِّباع: قال تعالى: "َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَيُهوُد 

َأْهَواَءُهــْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمــَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اَهللاِّ ِمــْن َوِليٍّ َوَال َنِصيٍر" 
َبْعَت  َوَال النََّصــاَرى َحتَّى َتتَِّبــَع ِملََّتُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَهللاِّ ُهَو اْلُهــَدى َوَلِئِن اتَّ
َأْهَواَءُهــْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمــَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اَهللاِّ ِمــْن َوِليٍّ َوَال َنِصيٍر" 
َبْعَت  َوَال النََّصــاَرى َحتَّى َتتَِّبــَع ِملََّتُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَهللاِّ ُهَو اْلُهــَدى َوَلِئِن اتَّ

البقرة: 122.
َأْهَواَءُهــْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمــَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اَهللاِّ ِمــْن َوِليٍّ َوَال َنِصيٍر" 

البقرة: 122.
َأْهَواَءُهــْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمــَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اَهللاِّ ِمــْن َوِليٍّ َوَال َنِصيٍر" 

 وقــد أمرنا اهللا تعالــى أن نقتدي بأبي األنبياء إبراهيم عليه الســالم في 
إظهار العــداوة والبغضاء للكافرين، فقــال تعالى :"َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْســَوٌة 
 وقــد أمرنا اهللا تعالــى أن نقتدي بأبي األنبياء إبراهيم عليه الســالم في 
إظهار العــداوة والبغضاء للكافرين، فقــال تعالى :"َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْســَوٌة 
 وقــد أمرنا اهللا تعالــى أن نقتدي بأبي األنبياء إبراهيم عليه الســالم في 

ا  َحَســَنٌة ِفــي ِإْبَراِهيَم َوالَِّذيــَن َمَعُه ِإْذ َقاُلــوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا ُبــَرآُء ِمنُكْم َوِممَّ
ِ َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا  َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللاَّ
ا  َحَســَنٌة ِفــي ِإْبَراِهيَم َوالَِّذيــَن َمَعُه ِإْذ َقاُلــوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا ُبــَرآُء ِمنُكْم َوِممَّ
ِ َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا  َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللاَّ
ا  َحَســَنٌة ِفــي ِإْبَراِهيَم َوالَِّذيــَن َمَعُه ِإْذ َقاُلــوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا ُبــَرآُء ِمنُكْم َوِممَّ

ِ َوْحَدُه " الممتحنة اآلية: ٤. َحتَّى� ُتْؤِمُنوا ِباهللاَّ
ِ َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا  َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللاَّ

ِ َوْحَدُه " الممتحنة اآلية: ٤. َحتَّى� ُتْؤِمُنوا ِباهللاَّ
ِ َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا  َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللاَّ

 وقــد أمرنا اهللا بعدم مواالة اليهود والنصــارى أي محبتهم أو متابعتهم 
ِ َوْحَدُه " الممتحنة اآلية: ٤. َحتَّى� ُتْؤِمُنوا ِباهللاَّ

 وقــد أمرنا اهللا بعدم مواالة اليهود والنصــارى أي محبتهم أو متابعتهم 
ِ َوْحَدُه " الممتحنة اآلية: ٤. َحتَّى� ُتْؤِمُنوا ِباهللاَّ

أو نصرتهــم فقال تعالى: "َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى 
 وقــد أمرنا اهللا بعدم مواالة اليهود والنصــارى أي محبتهم أو متابعتهم 
أو نصرتهــم فقال تعالى: "َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى 
 وقــد أمرنا اهللا بعدم مواالة اليهود والنصــارى أي محبتهم أو متابعتهم 

نُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اهللاَّ َال َيْهِدي  َأْوِلَياء َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َوَمن َيَتَولَُّهم مِّ
أو نصرتهــم فقال تعالى: "َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى 
نُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اهللاَّ َال َيْهِدي  َأْوِلَياء َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َوَمن َيَتَولَُّهم مِّ
أو نصرتهــم فقال تعالى: "َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى 

اِلِميــَن" المائدة:51، وقد بيَّن اهللا تعالى أن اليهود من أشــد  اْلَقــْوَم الظَّ
نُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اهللاَّ َال َيْهِدي  َأْوِلَياء َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َوَمن َيَتَولَُّهم مِّ
اِلِميــَن" المائدة:51، وقد بيَّن اهللا تعالى أن اليهود من أشــد  اْلَقــْوَم الظَّ
نُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اهللاَّ َال َيْهِدي  َأْوِلَياء َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َوَمن َيَتَولَُّهم مِّ

النــاس عداوة لعباده المؤمنين فقال: "َلَتِجَدنَّ َأَشــدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن 
اِلِميــَن" المائدة:51، وقد بيَّن اهللا تعالى أن اليهود من أشــد  اْلَقــْوَم الظَّ
النــاس عداوة لعباده المؤمنين فقال: "َلَتِجَدنَّ َأَشــدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن 
اِلِميــَن" المائدة:51، وقد بيَّن اهللا تعالى أن اليهود من أشــد  اْلَقــْوَم الظَّ

آَمُنوْا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا..." فكيف يزعم مسلم بأنه ال يعاديهم.
النــاس عداوة لعباده المؤمنين فقال: "َلَتِجَدنَّ َأَشــدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن 

آَمُنوْا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا..." فكيف يزعم مسلم بأنه ال يعاديهم.
النــاس عداوة لعباده المؤمنين فقال: "َلَتِجَدنَّ َأَشــدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن 

 والصــواب أن يقول المســلم: نحــن ال نعتدي إال على مــن يعتدي علينا. 
ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى  ــْهُر اْلَحَراُم ِبالشَّ قال تعالى": الشَّ
 والصــواب أن يقول المســلم: نحــن ال نعتدي إال على مــن يعتدي علينا. 
ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى  ــْهُر اْلَحَراُم ِبالشَّ قال تعالى": الشَّ
 والصــواب أن يقول المســلم: نحــن ال نعتدي إال على مــن يعتدي علينا. 

َعَلْيُكــْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثــِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَُّقــوْا اهللاَّ َواْعَلُموْا َأنَّ اهللاَّ 
ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى  ــْهُر اْلَحَراُم ِبالشَّ قال تعالى": الشَّ
َعَلْيُكــْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثــِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَُّقــوْا اهللاَّ َواْعَلُموْا َأنَّ اهللاَّ 
ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى  ــْهُر اْلَحَراُم ِبالشَّ قال تعالى": الشَّ

َمــَع اْلُمتَِّقيــَن" البقرة:194. فهنــاك إذن فرق واضح وكبيــر بين العداوة 
َعَلْيُكــْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثــِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَُّقــوْا اهللاَّ َواْعَلُموْا َأنَّ اهللاَّ 
َمــَع اْلُمتَِّقيــَن" البقرة:194. فهنــاك إذن فرق واضح وكبيــر بين العداوة 
َعَلْيُكــْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثــِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَُّقــوْا اهللاَّ َواْعَلُموْا َأنَّ اهللاَّ 

واالعتــداء، فالعداوة تعني البراءة من كل الكفار، واالعتداء يعني قتال من 
يعتدي على المسلمين من الكفار أو غيرهم من  الظالمين.




ة َأَمَنة اُألمَّ
َحاِبيُّ الرباء بن َمْعُرور َرِضَي اهللا َعْنُه الصَّ

 . . 


البراء بن معرور بن صخر األنصاري الخزرجي الســلمي، أمه  الرباب بنت 
النعمان بن امرئ القيس، وعمه سعد بن معاذ  َرِضَي اهللا َعْنُه.

البراء بن معرور بن صخر األنصاري الخزرجي الســلمي، أمه  الرباب بنت 
النعمان بن امرئ القيس، وعمه سعد بن معاذ  َرِضَي اهللا َعْنُه.

البراء بن معرور بن صخر األنصاري الخزرجي الســلمي، أمه  الرباب بنت 

هو ســيد األنصار وكبيرهم، وأحد الســابقين إلى اإلسالم، وأحد النقباء، 
كان نقيًبا لقبيلة بني سلمة.

كان َرِضــَي اهللا َعْنــُه من النفر الذيــن بايعوا البيعــة بالعقبة، وهو أول 
كان نقيًبا لقبيلة بني سلمة.

كان َرِضــَي اهللا َعْنــُه من النفر الذيــن بايعوا البيعــة بالعقبة، وهو أول 
كان نقيًبا لقبيلة بني سلمة.

مــن بايع، قــال كعب بن مالك: "كان أول من ضرب على يد رســول اهللا 
َم البراء بن َمْعُرور فشرط له واشترط عليه ثم بايع  َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
مــن بايع، قــال كعب بن مالك: "كان أول من ضرب على يد رســول اهللا 
َم البراء بن َمْعُرور فشرط له واشترط عليه ثم بايع  َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
مــن بايع، قــال كعب بن مالك: "كان أول من ضرب على يد رســول اهللا 

القوم".
وكان البراء بن َمْعُرور َرِضَي اهللا َعْنُه أول من اســتقبل الكعبة حًيا، وعند 
حضــرة وفاته قبل أن يتوجههــا النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم فبلغ ذلك 
وكان البراء بن َمْعُرور َرِضَي اهللا َعْنُه أول من اســتقبل الكعبة حًيا، وعند 
حضــرة وفاته قبل أن يتوجههــا النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم فبلغ ذلك 
وكان البراء بن َمْعُرور َرِضَي اهللا َعْنُه أول من اســتقبل الكعبة حًيا، وعند 

َم فأمره أن يســتقبل بيــت المقدس فأطاع،  النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
فلما كان عند موته أمر أهله أن يوجهوه قبل الكعبة، ومات قبل الهجرة 

فوجه قبره إلى الكعبة.
وكان أول من أوصى بثلث ماله للنبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم فقبل وصيته 

ثم ردها على ولده وصلى عليه يعني على قبره وكبر أربًعا.
ُتوّفي َرِضَي اهللا َعْنُه في السنة اُألولى من الهجرة قبل قدوم النبي َصلَّى 

ثم ردها على ولده وصلى عليه يعني على قبره وكبر أربًعا.
ُتوّفي َرِضَي اهللا َعْنُه في السنة اُألولى من الهجرة قبل قدوم النبي َصلَّى 

ثم ردها على ولده وصلى عليه يعني على قبره وكبر أربًعا.

َم للمدينة بشــهر، وُدفن بالمدينة المنّورة، وهو أّول َمن  اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
ُتوّفي َرِضَي اهللا َعْنُه في السنة اُألولى من الهجرة قبل قدوم النبي َصلَّى 
َم للمدينة بشــهر، وُدفن بالمدينة المنّورة، وهو أّول َمن  اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
ُتوّفي َرِضَي اهللا َعْنُه في السنة اُألولى من الهجرة قبل قدوم النبي َصلَّى 

مات من النقباء.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن البراء وعن َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم 

والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن البراء وعن َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم 

والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن البراء وعن َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم 

النصيحة قوام اإلسالم وصالح للدين والدنيا

إرادة الخير
قــال عضو رابطــة علماء فلســطين الدكتــور جودت 
المظلــوم: "النصيحــة مأخــوذة مــن قولهــم: نصح 
الخياط الثوب، إذا أنعــم خياطته، ولم يترك فيه فتًقا 
وال خلًال، وحسب قول اإلمام الخطابي: النصيحة كلمة 

يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له".
وبين أن أهل العلم اختلفوا في حكم النصيحة، فمنهم 
مــن عدها فــرض عين، يقول في هــذا المقام اإلمام 
ابن حزم: "النصيحة لكل مســلم فرض"، وبعض رأى 
أنها فرض كفاية، قــال ابن بطال: "والنصيحة فرض 
يجزي فيه من قام به ويســقط عن الباقين"، وآخرون 
قالــوا: "إن النصيحــة قد  تكــون فرًضــا، وقد تكون 
يجزي فيه من قام به ويســقط عن الباقين"، وآخرون 
قالــوا: "إن النصيحــة قد  تكــون فرًضــا، وقد تكون 
يجزي فيه من قام به ويســقط عن الباقين"، وآخرون 

نافلة"، فالنصيحة المفروضة: "هي شــدة العناية من 
الناصــح باتباع محبة اهللا في أداء ما افترض، ومجانية 

ما حرم".
وأضــاف د. المظلــوم: "البــد أن تتوافر فــي الناصح 
والمنصــوح عدة شــروط، أولهــا اإلســالم؛ فاألصل 
فــي الناصــح أن يكون مســلًما، ويشــترط فيهما أن 
يكونــا بالغين، إضافــة إلى العقــل؛ ألن العقل مناط 

التكليف".
وبيــن أنه البد أن يتحلى بــآداب النصيحة؛ حتى تقع 
نصيحتــه من المنصــوح موقع القبــول، قائًال: "ومن 
هــذه اآلداب أن يقصــد بهــا وجه اهللا (عــز وجل)، إذ 
بهذا القصد يســتحق الثواب واألجر من اهللا (تعالى)، 
ويســتحق القبــول لنصحه مــن العبــاد، ونفهم هذا 
من حديــث النية المشــهور؛ فعن عمر بــن الخطاب 
(رضي اهللا عنه) قال: سمعت رسول اهللا (عليه الصالة 
والسالم) يقول: (إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ 
ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله؛ فهجرته 
إلى اهللا ورســوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 

امرأة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه)".
السخط والعقاب

وتابع د. المظلــوم حديثه: "وبتخلف هذا القصد ينال 
الســخط والعقاب من ربه (ســبحانه وتعالى)، ويوغر 
صــدور الناس عليــه _ومنهم المنصــوح_ ويبعدهم 
عنه، والبــد أن يحــرص الناصح على عدم التشــهير 
في نصحــه بالمنصوح له، وهذه آفة يقــع فيها كثير 
من النــاس، فينبغي أن يكون النصح في الســر، قال 

الفضيــل بن عيــاض (رحمــه اهللا): (المؤمن يســتر 
وينصح، والفاجر يهتك ويعير)". 

وبيــن أنه البــد للناصح مــن أن يكون لطيًفــا رقيًقا 
أديًبا في نصحه لغيره، قائًال: "وهذا يضمن اســتجابة 
المنصــوح للنصيحة؛ فالنبي (صلى اهللا عليه وســلم) 
يقــول: "ما كان الرفق في شــيء إال زانه، وما نزع من 
شــيء إال شــانه"، ومن واجب الناصح أن ينصح غيره، 
ولكن ليس مــن حقه أن يلزم غيــره بما ينصحه به؛ 
ألن هذا ليس من حقه، بل هو حق للحاكم في رعيته، 

والناصح دال على الخير، وليس بآمر بفعله".
وأكد د. المظلوم ضرورة اختيار الوقت المناسب الذي 
يسدي فيه النصيحة للمنصوح؛ ألن المنصوح ال يكون 
ا لقبول النصيحــة؛ فقد يكون  فــي كل وقت مســتعدًّ
مكدًرا في نفســه بحزن أو غضب أو فوات مطلوب، أو 

غير ذلك مما يمنعه من االستجابة لنصح الناصح.
وختــم حديثــه: "فالنصيحــة لها أهميــة عظيمة في 
اإلســالم؛ كونها عمــاد الدين وقوامــه، ووظيفة من 
وظائف األنبياء والرســل، وفيها تبصير بما فيه صالح 

في الدين والدنيا، وإرشاد إلى الخير".


