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القارئ: احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ اغفْر 

 لشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي.
 اللهمَّ اغفْر لنا، اللهم اغفْر لنا، اللهم اغفْر لنا، اللهم اغفر لناالشيخ: 
ِم يف ِعلمِم العَقاِِمِد  قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن بن انصر السَّعديُّ يف كتاِبِه:القارئ:  "فَتُح الرَّحيِم امللِك الَعَّلَّ

 َوالتَّوحْيِد َواألْخََّلِق َواألحكاِم املُستنَمَبطِة ِمن القرآِن"
 قاَل رمَحُه هللاُ: 

 النصيحة:
مما النصمميحُة هلِل، ولكتابِممه أنَّ المم -صمملَّى هللا عليممه وسمملَّمَ -أخممَ   ممَر ا صيَّ ، وفسَّ دَّيَن النصمميحُة، كرَّرَ مما ،ممَّلسَّ

 ولرسوِله وألِمِة املسلمني وعامَِّتهم.
مممن نصمممَح هلِل ولرسممموِله.  تعممماىوأخمممَ   ََ َمنفمممِل عمَّ أنَّ النصممميحَة قريقمممُة أنبياِِمممه وأصمممفياِه، وأخمممَ  أنَّ احلمممر

ا، والنصمميحُة لكتابممه: ا  تهمماُو يف فالنصمميحُة هلِل  ممل القيمماُم التممامُّ  مما وعمممَّلَّ، ووعمموذَّ وتنفيمميَّ حبقوِقممه علمَّ
 معرفِة ألفاِظه ومعانيه، والعمُل به والدعوُذ ليلك.

والنصممميحُة لرسممموِله: ابهممماُن بمممه، وحمبتُمممه واتباُعمممه، ونصمممُر سمممنَِّته، وتقمممدُ،  ديِمممه علمممى  مممدِي كممملِ  أحمممٍد، 
 وا  تهاُو يف كلِ  ما حيبُّه.

، ويسممعى يف  لممك حبسممرِي والنصمميح ُة ألِمممِة املسمملمني وعممامَِّتهم: أْن حيممريَّ  ممم اَممَم، ويكممرَي  ممم الشممرَّ
ُر غافَلهم ويَِعُظ ُمعرَضهم وُمعارَضهم، ويدعو إى سمبيِل  مقدورِي، فُيعلِ ُم  ا َلهم، ويُرشُد ُمنحرَفهم، ويُيكِ 

أحسممن، ويسمملَك كمملَّ قريمماٍل فيممه صممَّل   بخوانِممه رب ِممه كحلكمممِة واملوعاممِة احلسممنِة، واملُلاولممِة كلمم   ممل 
املسلمني، ويسعى يف أتليِف  اِت بيِنهم، ويف إرشماِو م علمى اخمتَّلِط قبقمامِلم ملصماِن ويمِنهم وونيما م،  

 كلُّ أحٍد على حسرِي حاِله.
 وللنصيحِة فواُِد عايمة :

يُن كما  كَري صلَّ  يَن   يتمُّ إ  هبا، بل  ل الدِ   ى هللا عليه وسلم.منها: أنَّ الدِ 
ومنها: أنَّ الناصَح هلِل ولرسوِله ولكتاِبه وللخلاِل نفُس عممِل قلبِمه  ميا، واسمتعداِوي وملي تِمه للنصميحِة ممن 
أكمممِ  األعمممماِل املُقر ِبمممِة إى ربِ  العممماملني، فمممما تقمممرََّب أحمممد  إى هللِا  امممِل تممموقنِي المممنفِس علمممى النصممميحِة 

 ُح يف عباوٍذ ُمستمرٍذ إْن قاَم أو قعَد، أو عمَل، أو ترَك العمَل. الشرعيِة امليكورِذ، فالناص
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ممَر لممه، ف نَّممه    يانِ  إ ا كممان انصممحَّا هلِل ولرسمموله، انو َّ اَممَم إ ا تيسَّ ومنهمما: أنَّ مممن علممَا عممن العمممِل الممدِ 
ا األعماُل كلنِ يَّاِت. ََ عليه، وُيشارَك العاملني يف عمِلهم، ف َّنَّ  حر

ُر للناصِح الصاوِق أمورَّا   ختطُر له على كٍل، وأنَّ الساعل يف نفِع املسلمني إ ا كان ومنها: أنَّ   هللَا يُيسِ 
قصُدي النصيحَة، ف نَّه يُفلُح وينلُح، ف ْن متَّ ما سعى له فعَّلَّ و و الغالرُي وإ َّ متَّ أ ُرُي، فممن علمَا عمن 

َْ ِممن بَمْيتِمِه ُمَهماِ راَّ ِإَى ا ِ  َوَرُسموِلِه  َّ  تعاى: بعِض عمٍل قد شرَع فيه متََّم له  لك العمَل. قالَ  }َوَمن ََيُْر
}  [100]النساء: يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فَمَقْد َوَقَع َأْ ُرُي َعلى ا ِ 

، فم نَّ ممن غمَِّّ املسملمني يف ويمِنهم وونيما م فلميس ممنهم، والِغمُِّّ ممن أشمنِع  ومنها: السَّلمُة ممن الِغمِِّ 
َِصاِل القبيحِة يف حالِ  القريرِي والبعيدِ   ا

شششرِ  لل  شششل  ، الشممميخ:  الغِشششِض ُِّشششِص الن ششششُِّ ، الغشششِض ُّشششِص الن ششششُِّ ، الن ششششُّ ه ُشهشششا ِّ ششش ه ا،شششِ    را ششش ه ال َّ
  الِغِض بعكِ ها.

 
َِصاِل القبيحِة يف حالِ  القريرِي والبعيد، واملُخالِف واملُوافِ   ال.القارئ: والغُِّّ من أشنِع ا

مَس عليهما  فهيا القرآُن العايُم يدعو إى  يا اَُلماِل الميي  مو أف مُل األخمَّلق، و مو النصميحُة الم  ُأسِ 
ويُن ابسمَّلم، وقماَم عليهما بُنيانُمه، وكَن هبما ف مُله علمى كملِ  شملٍء، فم نَّ النصمَح لكملِ  أحمٍد حممموو  شمرعَّا 

 وعقَّلَّ وِفطرذَّ، وضدُّي قبيح  شرعَّا وعقَّلَّ وفطرذَّ.
 : -رمحه هللا-  قاَل 
ََ ِمن الصلشِل على ذلك: الشيخ:  ََ َمشا  شهْنِف هش  شصه  }لَْشَس َعَلى الِضَعَفاِء َ ََل َعَلى اْلَ ْرَُّشى َ ََل َعلَشى الَّشِن َن ََل دَِ

 ِِ نششِ  ا،شِ   نششِ  ُِعشِل ُنَفشى عشنهم اجشرَج ب شرِل الن ششُِّ   إراخلرِي ا،شِ     [91]الت بش : َحرٌَج ِإَذا َنَ ُّه ا ّلِلَِِّ َ َرسهش ِل
 ا،ِ  ل  استطاعه ا، إىل  نا.

 


