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النصيحة
منبر الہداة

شعبان ٢
النصيحة
الحمد لله،
نحمده ونستعينه ونستهديه وهو ولي الهداية .ونشهد اﻻ اله اﻻ الله وحده ﻻ شريك له.ونشهد ان سيدنا محمدا ﻋﺒد الله ورسوله وصفيه مﻦ
خلقه وحﺒيﺒه.
صلﻰ الله ﻋلي سيدنا محمد وﻋلﻰ آله وصحﺒه وسلم آناء الليل والنهار .أما ﺑعد.
أيها الناس،
أوصيكم ونفسي أوﻻ ﺑتقوى الله.
ﱠ
إن للنﱠصيحة أهميةً ﻋظيمة ،فهي ﻋماد ُ الدِّيﻦ وقوامه ،و ِﺑها يصلح العﺒاد ،وتصفو الﺒﻼد .وهي معلم ﺑارز مﻦ معالم اﻷخوة اﻹسﻼمية  ،وهي
مﻦ كمال اﻹيمان  ،وتمام اﻹحسان  ،إذ ﻻ يكمل إيمان المسلم حتﻰ يحب ﻷخيه ما يحب لنفسه  ،و يكره ﻷخيه ما يكره لنفسه.
هذا الحديث الوحيد الذي روي ﻋﻦ النﺒي صلﻰ الله ﻋليه وسلم يسلط اﻷضواء الﻰ اهمية النصيحة ويﺒيﻦ أنها الديﻦ كله ،قال " :الدِّيﻦ
النصيحة ،قلناِ :ل َمﻦ يا رسول الله؟ قال :لله ،ولكتاﺑه ،ولرسوله ،وﻷئ ﱠمة المسلميﻦ ،وﻋا ﱠم ِتهم".
ٌ
حديث ﻋظيم ال ﱠ
ٌ
دار اﻹسﻼم ...وأ ﱠما ما قاله
ي  -رحمه الله  -ﻋﻦ هذا الحديث" :هذا
جماﻋات مﻦ العلماء أنﱠه أحدَ
شأن ،وﻋليه َم ُ
وقال النوو ﱡ
المدار ﻋلﻰ هذا َو ْحدَه"
أمور اﻹسﻼم ،فليس كما قالوه ،ﺑل
ث اﻷرﺑعة التي تَﺠمﻊ
أي :أ َحد ُ اﻷحادي ِ
ُ
َ
أرﺑاعِ اﻹسﻼم؛ ْ
أما النصيحة لله فهو اﻹيمان ﺑه وإخﻼص العﺒادة له .والنصيحة لرسول الله كمال اتﺒاﻋه في جميﻊ ما جاء ﺑه.وﻷئمة المسلميﻦ طاﻋتهم في
الخير.
وأما النصيحة لعامتهم فقد ﻋﺒر العلماء تلك الكلمة ﻋلﻰ معان:
صﻼح ،والنهي ﻋ ﱠما فيه الفساد"
ي  -رحمه الله " :-هي الدﱡﻋاء إلﻰ ما فيه ال ﱠ
وقال الﺠرجانِ ﱡ
حري فع ٍل أو قول فيه صﻼ ُح صاحﺒه"
وقال
ُ
الراغب  -رحمه الله  :-النﱡصح ت َ ِ ّ
ي  -رحمه الله "النصيحة كلمة يعﺒﱠر ﺑها ﻋﻦ جمل ٍة ،هي إرادة الخير للمنصوح له"
وقال الخطاﺑ ﱡ
ص ُح لَ ُك ْم َوأ َ ْﻋلَ ُم ِمﻦَ اللﱠ ِه َما َﻻ تَ ْعلَ ُمونَ "
س َاﻻ ِ
وكفﻰ ﺑها شأنا أنها مﻦ وظائف اﻷنﺒياء .فقال نوح ﻋليه السﻼم ":أ ُ َﺑ ِلّغُ ُك ْم ِر َ
ت َر ِﺑّي َوأَ ْن َ
ص ْح ُ
ت لَ ُك ْم"
وقال صا ِلح  -ﻋليه ال ﱠ
سﻼم  ? :-يَا قَ ْو ِم لَقَ ْد أَ ْﺑلَ ْغت ُ ُك ْم ِر َسالَةَ َر ِﺑّي َونَ َ
ُ
ﺑايعت رسول الله -
وقد ﺑايﻊ رسول الله صلﻰ الله ﻋليه وسلم أصحاﺑه ﻋلﻰ النصيحة :فعﻦ َج ِرير ﺑﻦ ﻋﺒدالله  -رضي الله ﻋنه  -قال":
صﻼة وإيتاء ﱠ
الزكاة ،والنﱡصح لك ِّل مسلم"
صلﱠﻰ الله ﻋليه وسلﱠم  -ﻋلﻰ إقام ال ﱠ
فاﻋلموا ايها اﻻخوان ان ﺑذل النصيحة الصالحة حﻖ ﻋلينا لكل مسلم ،والزموها طيل حياتكم تكونوا مﻦ صفوة امة نﺒيكم.
جعلنا الله مﻦ المتقيﻦ الفائزيﻦ.والﻰ جنات الفردوس واصليﻦ.
كﻼم رب العالميﻦ:
َاص ٌح أ َ ِم ٌ
يﻦ "
س َاﻻ ِ
ْس ِﺑي َسفَاهَةٌ َو ٰلَ ِك ِنّي َر ُ
سو ٌل ِ ّمﻦ ﱠر ّ ِ
ت َر ِﺑّي َوأَنَا لَ ُك ْم ن ِ
ب ْال َعالَ ِميﻦَ .أُﺑَ ِلّغُ ُك ْم ِر َ
" قَا َل يَا قَ ْو ِم لَي َ
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