
 ةح ـيــصآداب الن 
هذه وبعد: ف ملسو هيلع هللا ىلصهلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل  احلمد

آداب "وآداهبا خلصتها من خطبة  مباحث خمترصة يف النصيحة

 ئال اهللاهلل سا للشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه "النصيحة

 .أن ينفع هبا 

إلخوانك املسلمني أفرادًا  ُل النصيحة  ذ  ب   ،أهيا املسلم

عىل إيامنك وحبك اخلري إلخوانك املؤمنني، وبذُل  ومجاعة دال  

ل أفضأنبياء اهلل عليهم مجيعًا  النصيحة للمؤمنني أخالق

 .الصالة وأتم التسليم

  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گچفهذا نوح يقول لقومه: 

، وهذا هود عليه السالم يقول [٢٦األعراف: ] چڳ

وهذا صالح   [،٢٦األعراف: ] چپ پ ٻ ٻچلقومه: 

 ۓ  ۓ ے ے ھچ: عليه السالم يقول لقومه

 [.٩٧األعراف: ] چڭ

أهيا املسلم، مقتىض املحبة اإليامنية واألخوة اإلسالمية، 

النصيحة ألخيك، عندما ترى خمالفًة ويقع  مقتضاها أن تبذل

ن املسلم إنقاذًا له م نظرك عىل خطأ فتبذل النصيحة ألخيك

ه ولكن هذ ودنياه،عذاب اهلل، وأخذًا بيده ملا فيه صالح دينه 

النصيحة حتتاج إىل ضوابط لتكون نصيحة مؤثرة، نصيحة 

 .تؤدي الغرض منها نافعة، نصيحة

يف نصيحتك، فاحلامل عىل النصيحة  إخالصك-1

املسلم، ليست نصيحتك رياًء  إخالٌص هلل، ثم ألخيك

ق، استطالة عىل اخلل وسمعة، وال افتخارًا هبا، وال تعٍل هبا، وال

 ون لك رفعة ومكانة، ولكنها نابعة من قلب صادقوال أن يك

 .حمب للخري، ساع له

واملخلصون يف نصيحتهم هم الذين يضعون النصيحة 

ها، ال يتحدثون هبا، وال يفتخرون هبا، ولكنها رٌس  موضع 

وغايتهم  ألن هدفهم ؛وأمانة بينهم وبني من ينصحون له

 وليس صالح أخيهم املسلم، واستقامة حاله، ومحاية عرضه،

 .االستطالة والرتفع عىل الناس هدفهم

بد أن يكون هذا الناصح عاملًا بام ينصح، فكم من ال-٦

ر للخطأ أنه صواب فيدعو إىل غري هدى، وينصح بال  متصوِّ

قة ما يصلح، إذًا فالعلم بحقي علم، فربام أفسد أكثر مما يريد أن

ص لكيف خت تنصح له، بأن تعلم اخلطأ عىل حقيقته، وتعلم

 .أخاك املسلم من تلك اهللكة

بد أن تكون بعيدًا عن التشهري والتعيري والشامتة ال-3

ح بعوراهتم  باملخالف، فإن ر  املعريِّ للناس الشامت هبم الف 

 عىل أن يرى العيب واخلطأ فهذا املتطِّلع  إىل عيوهبم احلريص  

 .وضار ءٌ س  ليس بناصح ولكنه مُ 

ن للخري؛ ألهنم مل يقصدوا وهذا النوع من الناس ال يوفَّقو

وإنام اختذوا الدين واخلري وسيلًة للنيل ممن يريدون  اخلري أصاًل،

 .النيل  منه

املسلم، النصيحة جلامعة املسلمني وأفرادهم،  أهيا-4

عام جلميع  -أهيا املسلم- النصيحة للجميع، فنصُحك

، نفوذك املسلمني أفرادًا ومجاعة عىل قدر استطاعتك وقدر

هوك  .ٌل يؤدي ما يستطيع أداء 

ن م   بد فينا من أخطاء، واملعصومُ معرش  البرش ال إننا-5

  بد من أخطاء يف البرش، ن  فال ،اهللُ  م  ص  ع  
يت   آدمُ  س    ذريتُه،فنس 

كذلك فالواجب عىل اجلميع التناصح فيام بيننا، فلعل  فإذا كنا

 إما جهالواملخالفة إما غفلًة منه،  أخاك املسلم وقع يف تلك



 اءُ لس  وُج  ،وهوًى  ،فلًة وسهوا وسيطرة شهواتباحلكم، أو غ

 
ٍ
 ودعاة ضالل، لعله عرض له أمر ظنَّ أن ما هو عليه حق   ،سوء

 .والواقع أنه خطأ وخمالف للرشع

بد من ترويض نفسك عىل الصرب واالحتساب، ال-٢

حال من  عىل قدر عقوهلم وأفهامهم، لتعلم وخماطبة الناس

 تنصحه، حسن تقبُّله أو عدم تقبله، وكيف حاله وكيف طريقةُ 

 ص  نُ 
هدفك الوصول إىل احلق، وإنقاذ املسلم مما هو  ؛ ألنه  ح 

 .واقع فيه من اخلطأ

هلل ناصحًا، وكن لعباد اهلل ناصحًا، نصيحًة تنبع من  كن-٩

ميلء بالرمحة واملحبة والشفقة وحسن القصد، ال عن  قلب

 .وترفُّع عىل الناس طالةخيانة وغش واست

خمالفًة يف بيتك من أبناء وبنات وإخوان وأخوات  جتد-٦

وأمهات، فال بد من نصيحة للجميع عىل قدر حاهلم،  وآباء

ولكن بأدب وشفقة وبر وإحسان  تنصح أباك إن رأيت خمالفة،

ل، التحمُّ  ومعاملة باملعروف، تراعي كرب  السن، وتراعي أدب

وتنصح األمَّ إن رأيت خطأ، وتنصح وتراعي كل الظروف، 

والبنات، واإلخوة واألخوات، وتنصح األرحام  البنني

 .عامة للفرد واجلامعة واجلريان، ولتكن النصيحة منك

ترى مسلاًم انخدع بجلساء سوء، وُشل ل فساد ورذيلة، 

الرشيرة، وتربأ به إىل اخلري،  فتحذره من تلك املجتمعات

ره من أولئك، ليكون  عىل  أمره، فيستقيم عىل بصرية منوحتذِّ

 .اخلري واهلدى

بعض السلف: إن النصيحة عالنية وتبيني معايص  قال-٧

 .العباد، إنه نوع من اهلوان عىل اإلسالم وأهله

فليحذر املسلم أن ينرش معائب املسلمني، ويتحدث عن 

يقبلوا منه نصيحًة إن نصح، وال يقبلوا  أخطائهم عالنية، فال

ه؛ ألهنم يعلمونمنه توجيها إ أنه يتاجر بتلك النصيحة،  ن وجَّ

 أنه بذلك يريد هبا مكانة لنفسه وعزًا لنفسه، وهو ال يدري

س اخلري  أسخط ربه، ألن الناصح اهلادف من نصيحته يتلمَّ

 .الطرق التي يوصل هبا النصح لكي يستفيد ويفيد ويبحث عن

 واهلل أعلم

 

 

 

 


