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ﻣﻮارد اﺻﻠ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ در ﺟﻤﻊ؟
و ﭼﻪ ﮐﺴ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدن را دارد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻧﺼﯿﺤﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز ﺑﺮادری اﺳﻼﻣ و از ﮐﻤﺎل اﯾﻤﺎن و ﺗﻤﺎم اﺣﺴﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺷﻮد
ﻣﺮ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮادرش آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﭘﺴﻨﺪد ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮادرش ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﺑﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﺪ
ﻣداﻧﺪ و اﯾﻦ اﻧﯿﺰۀ ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺎری ) (۵۷و ﻣﺴﻠﻢ ) (۵۶از ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
ـ ﺑﺮ اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز و دادن زﮐﺎت و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدم.
و ﻣﺴﻠﻢ ) (۵۵از ﺗﻤﯿﻢ داری ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :دﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﺖ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮای اﻟﻪ و ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺶ و ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻋﻤﻮم آﻧﺎن.
اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ )اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ.(۱۴۲ /۵ :
ﻧﺼﯿﺤﺖ آداﺑ ﮐﻠ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺺ ﻧﺼﯿﺤﺖﮔﺮ دﻟﺴﻮز رﻋﺎﯾﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ـ اﻧﯿﺰهاش ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﺷﺮ ﺑﺮای او ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻦ رﺟﺐ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﻣﺎ درﺑﺎره ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن :ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﺑﺮاﯾﺸﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد دوﺳﺖ دارد و ﻫﻤﺎن
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ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺪ ﺑﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺪ ﻣدارد و ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﻟﺴﻮزی ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﭼ آﻧﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﺸﺎن اﺣﺘﺮام ﻧﻪ دارد .ﺑﺮای ﻏﻤﺸﺎن ﻏﻤﯿﻦ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺷﺎدیﺷﺎن ﺷﺎد ﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای دﻧﯿﺎﯾﺶ زﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﻮدش در ﺗﺠﺎرﺗﺶ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ]اﺟﺘﻨﺎب از[ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠ ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺎﻧﺸﺎن ﺷﻮد .و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺻﻼح آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻔﺖ آﻧﺎن ﻣﺷﻮد و ﻣﺪاوﻣﺖ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺸﺎن و ﭘﯿﺮوزیﺷﺎن ﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎن و دور ﺷﺪن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آزار و ﺑﺪی از آﻧﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارد.
اﺑﻮﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺗﻼش ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮای
اراده و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﮥ اﻧﻮاع ﺧﯿﺮ اﺳﺖ« )ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻢ.(۸۰ :
ـ اﯾﻨﻪ در ﻧﺼﯿﺤﺘﺶ ﻣﺨﻠﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺪﻓﺶ ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻓﻀﻞ و ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾ ﺑﺮ ﺑﺮادرش.
ـ اﯾﻨﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﺎﻟ از ﻓﺮﯾﺐ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺼﯿﺤﺖ ﯾﻌﻨ اﺧﻼص در ﯾ ﭼﯿﺰ و
ﺧﺎﻟ ﺑﻮدن آن از ﻓﺮﯾﺐ و ﺧﯿﺎﻧﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ وﻻﯾﺖ ﺑﺮادرش و ﻣﺤﺒﺘﺶ در ﺣﻖ او ،وی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮد اوﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻣﮐﻨﺪ و آن را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﺎﺋﺒﻪ و ﻏﻞ و ﻏﺶ ﻣﺑﯿﻨﺪ .و از ﻫﻤﯿﻦ روی اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻋﺮب
ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻃﻼﯾ ﻧﺎﺻﺢ ،ﯾﻌﻨ ﺑﺪون ﻓﺮﯾﺐ ]و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼ .[و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﺴﻞ ﻧﺎﺻﺢ ﯾﻌﻨ ﺧﺎﻟ از ﻓﺮﯾﺐ و ﻣﻮم )ﻣﺠﻤﻮع
ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺑﺎز.(۹۰ /۵ :
ـ ﻗﺼﺪش از ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻋﯿﺐﺟﻮﯾ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ رﺟﺐ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ رﺳﺎﻟﻪای ﺧﺎص در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎره دارد ﺑﻪ ﻧﺎم
اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺼﯿﺤﺔ واﻟﺘﻌﯿﯿﺮ.
ـ اﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺎ روﺣﯿﮥ ﺑﺮادراﻧﻪ و از روی ﻣﻮدت ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از روی ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺷﺪت ،و اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ادعُ اﻟ ﺳﺒِﻴﻞ رﺑِﻚَ ﺑِﺎﻟْﺤﻤﺔ واﻟْﻤﻮﻋﻈَﺔ اﻟْﺤﺴﻨَﺔ وﺟﺎدِﻟْﻬﻢ ﺑِﺎﻟﱠﺘ ﻫ اﺣﺴﻦ] ﻧﺤﻞ[۱۲۵ :
)ﺑﺎ ﺣﻤﺖ و اﻧﺪرز ﻧﯿﻮ ﺑﻪ راه ﭘﺮوردﮔﺎرت دﻋﻮت ﮐﻦ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ]روﺷ [ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﻤﺎی(.
ـ اﯾﻨﻪ از روی ﻋﻠﻢ و روﺷﻨﺮی و ﺣﺠﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﻣﻪ ﺳﻌﺪی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺟﻬﻞ و ﺑﺎ آﻏﺎز از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﺳﭙﺲ ﻣﻬﻢﺗﺮ و از ﻣﻮاردی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ و ﻓﻬﻢ ﻧﺰدﯾﺗﺮ و ﭘﺬﯾﺮش آن ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ و از
روی ﻧﺮﻣﺶ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ از روی ﺣﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ]ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ[ و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت از روی ﻣﻮﻋﻈﮥ ﺣﺴﻨﻪ ﮐﻪ اﻣﺮ و
ﻧﻬ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺮﻫﯿﺐ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺷﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ دﻋﻮﺗﺮ ﺑﻪ
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ﺳﻮی ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺟﺪال ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﭘﺮدازد و آن روشﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ و
ﻧﻘﻞ اﻣﺎنِ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ادﻟﻪای اﺳﻪ او ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﻣﻘﺼﻮد اﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارد .و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾ ﺑﺸﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺪف از ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺗﺒﺎه ﻣﺷﻮد و ﻓﺎﯾﺪهای از آن ﺑﺮده
ﻧﻤﺷﻮد و ﺑﻠﻪ ﻫﺪف از ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ آﻧﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن )ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻌﺪي.(۴۵۲ :
ـ اﯾﻨﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﻬﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻨﺪ ﻣﺮ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﯾﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ راﺟﺢ .اﺑﻦ
رﺟﺐ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻠﻒ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺴ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪ او را در ﻧﻬﺎن ﭘﻨﺪ ﻣدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﯾ از
آﻧﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮادرش را ﺑﯿﻦ او و ﺧﻮدش ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ]ﮐﺎرش[ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ او را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﭘﻨﺪ دﻫﺪ در واﻗﻊ او را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮده .ﻓﻀﯿﻞ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻮﻣﻦ ﻣﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺎﺟﺮ ﭘﺮدهدری ﻣﮐﻨﺪ و
ﻋﯿﺐﺟﻮﯾ ﻣﮐﻨﺪ )ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻢ.(۲۳۶ /۱ :
اﺑﻦ ﺣﺰم ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدی در ﻧﻬﺎن اﻧﺪرز ﮔﻮی ﻧﻪ در آﺷﺎر ،و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻣﺮ آﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺗﻮ را ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﯾﺢ ﮔﻔﺖ ...ﭘﺲ اﮔﺮ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدی ﺗﻮ
ﺳﺘﻤﺮی ﻧﻪ ﻧﺼﯿﺤﺘﺮ )اﻷﺧﻼق واﻟﺴﯿﺮ.(۴۵ :
ﺟﺰ آﻧﻪ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻋﯿﺎن ﻣﺼﻠﺤﺘ راﺟﺢ اﺳﺖ آﻧﺎه اﺷﺎل ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺤﺘﺮ ﻧﺼﯿﺤﺘﺶ را ﻋﻠﻨ ﮔﻮﯾﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم از ﺳﺨﻦ او دﭼﺎر ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺸﺪه
و در اﺷﺘﺒﺎﻫﺶ ﭘﯿﺮوی او ﻧﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺎر ﮐﺴ ﻣﭘﺮدازد ﮐﻪ رﺑﺎ را ﺣﻼل ﻣداﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﻋﺖ و ﻓﺠﻮر را در ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﻧﺸﺮ ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻋﻠﻨ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﻠﺤﺖ راﺟﺢ و دوری از ﻓﺴﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ رﺟﺐ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻫﺪف او ﺻﺮﻓﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ
ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرش اﺟﺮ ﻣﺑﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش و اﯾﻦ ﻧﯿﺘﺶ در ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮای اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و
ﻋﻤﻮم آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺼﯿﺤﺔ واﻟﺘﻌﯿﯿﺮ.(۷ :
ـ اﯾﻨﻪ ﻧﺼﺤﯿﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺷﻮﻧﺪه از در ﻟﻄﻒ و ﻧﺮﻣﺶ وارد ﺷﻮد.
ـ اﯾﻨﻪ ﻧﺼﯿﺤﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ آزاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺼﯿﺤﺘﺶ ﺑﻪ او ﻣرﺳﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ.
ـ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن راز و ﺳﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﻌﺮض ﻧﺮدن ﺑﻪ آﺑﺮوی او .ﻧﺼﯿﺤﺘﺮ دﻟﺴﻮز و دوﺳﺘﺎر ﺧﯿﺮ اﺳﺖ و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دﯾﺮان را
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دوﺳﺖ دارد.
ـ اﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ از ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻤﺎن ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮادرش را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺮده ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ـ اﯾﻨﻪ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﻧﺼﯿﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻗﻠﺐﻫﺎ اﺷﺘﯿﺎق و روی آوردﻧ
دارد و ]ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ[ رﺧﻮت و روی ﮔﺮداﻧﺪﻧ ،ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﻫﻨﺎم اﺷﺘﯿﺎق و روی آوردﻧﺶ ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ وﻗﺖ رﺧﻮت و روی
ﮔﺮداﻧﺪﻧﺶ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ )اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک در اﻟﺰﻫﺪ.(۱۳۳۱ :
ـ اﯾﻨﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺻﺢ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻧﻬ ﻣﮐﻨﺪ ﺧﻮد ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺗﻮﺑﯿﺦ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدارﺷﺎن ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﺗَﺎﻣﺮونَ اﻟﻨﱠﺎس ﺑِﺎﻟْﺒِﺮ ِوﺗَﻨﺴﻮنَ اﻧﻔُﺴﻢ واﻧﺘُﻢ ﺗَﺘْﻠُﻮنَ اﻟْﺘَﺎب اﻓَﻼ ﺗَﻌﻘﻠُﻮنَ ]ﺑﻘﺮه[۴۴ :
)آﯾﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﯿ ﻓﺮﻣﺎن ﻣدﻫﯿﺪ و ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎب ]ﺧﺪا[ را ﻣﺧﻮاﻧﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻤاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ؟(.
در ﺣﻖ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ ﻣﮐﻨﺪ و ﺧﻮد اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﻤدﻫﺪ و آﻧﺎن را از ﻣﻨﺮ ﺑﺎز ﻣدارد و ﺧﻮدش اﻧﺠﺎﻣﺶ
ﻣدﻫﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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