عنوان اخلطبة :النصيحة

لفضيلة الشيخ :عبد احملسن القاسم

يف املسجد النبوي 1430/3/23

اخلطبة األوىل
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره  ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ،من يهده هللا فال مضل له

ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  ،وأشهد أن نبينا حممداً عبده ورسوله  ..صلى هللا عليه
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثرياً .
أما بعد  ..فاتقوا هللا عباد هللا حق التقوى  ،واستمسكوا من اإلسالم ابلعروة الوثقى .

ٍ
ٍ
صاحلة وانصح  ،والصدود عنهم
صحبة
ويسر هلم سلوكه وأمر من يعينهم عليه من
أيها املسلمون َّ ..
بصر هللا عبادة ابحلق َّ

من أسباب البعد عن هللا  ..قال ابن القيم  -رمحه هللا  ( : -ومن أتمل فساد العامل عموماً وخصوصاً وجده انشئًا منن الغفلنة وإتبنا

خلال وجب عليه إصالحه  ..يفعل ذلك عقيندةً يف قلبنه ويرهنر ذلنك علنى جوارحنه
اهلوى ) ..واملسلم إن رأى يف أخيه
قصورا أو ً
ً

إذ النصيحة أصل الدين  ..قال  -عليه الصالة والسالم  " : -الدين النصيحة "  ..رواه مسلم  ،قنال الننووي  -رمحنه هللا ( : -
مدار الدين على حديث الدين النصنيحة )  ..والنصنيحة منن معتقند أهنل السننة وا.ماعنة  ..قنال شنيخ اإلسنالم  -رمحنه هللا ( : -

ويدينون – أي أهل السنة وا.ماعة – ابلنصيحة واألمة ) .

ِّ
ِّ
َنص ُح لَ ُك ْم
وهي دأب األنبياء واملرسلني  ..قال نوح  -عليه السالم  -لقومه  :أُبَنلِغُ ُك ْم ِّر َساالَت َرِِّّب َوأ َ
االت رِِّّب وأ ََانْ لَ ُكم َان ِّ
 ،وقال هود  -عليه السالم  : -أُبنلِِّغُ ُكم ِّرس ِّ
صنح أ َِّمنني األعنراف  ، 68وقنال صنا  -علينه السنالم : -
َ ْ َ
ْ
َ َ
ِّ
ِّ
ت األعراف  ، 79وقال شعيب  -عليه السالم َ : -ي قَنوم لَ َق ْد أَبنلَغْتُ ُكم ِّرساالَ ِّ
ت َرِِّّب
ص ْح ُ
ََي قَن ْوم لَ َق ْد أَبْنلَغْتُ ُك ْم ِّر َسالَةَ َرِِّّب َونَ َ
ْ ْ َ
َ ْ
نور إِّ ْذ َان َديننَنا ول ِّ
نت ِِّبَانِّ ِّ
ب الطُّ ِّ
َكنن
ت لَ ُك ْم األعراف  ، 93وبعث هللا موسى لتذكري الناس  ..قال  -عز وجل َ : -وَما ُك َ
ص ْح ُ
َونَ َ
ْ َ
ِّ
ك لِّت ِّ
ك ل ََعلَّ ُه ْم يَنتَ َذ َّك ُرو َن القصص .. 46
نذ َر قَن ْوماً َّما أ َََت ُهم ِِّمن نَّ ِّذي ٍر ِِّمن قَن ْبلِّ َ
َّر ْمحَةً ِمن َّربِِّ َ ُ
َنت ُم َذ ِكِّر الغاشية 21
ومن أخص صفات نبينا حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه مذكر  ..قال هللا  -تعاىل  : -فَ َذ ِكِّ ْر إِّ ََّّنَا أ َ
األعراف 62

..

قال علي  -رضي هللا عنه  ( : -كان النيب صلى هللا عليه وسلم خيطبنا فيذكران أبَيم هللا ) رواه أمحد .

َع ِّريم

ال لُ ْقمنا ُن ِّالبنِّ ِّنه وهنو ي ِّعرُنه َي بنا َال تُ ْش ِّنر ْه ِّاب َِّّ
ش ْنر َه لَرُْلنم
ن إِّ َّن ال ِِّ
ْ َ ُ َ َ ُ َ ُ ََّ
وهي من عبادات الصاحلني  ..قال  -تعاىل َ : -وإِّ ْذ قَ َ َ

لقمان  .. 13وامتثلها الصحابة  -رضي هللا عنهم  -يف حياهتم  ،فكان عمر  -رضي هللا عنه  -يقول ألّب موسى –

رضي هللا عنه  ( : -ذكران ربنا فيقرأ عنده القرآن )  ..وكان أبو موسنى  -رضني هللا عننه  -يقنول  ( :أونولكم ابملوعرنة كمنا كنان
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يتخولنا هبا ) متفق عليه .
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واشرتط النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -على من أسلم من الصحابة فعل هذه العبادة  ،قال جرير  -رضي هللا عنه ( : -

ابيعت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -على اإلسالم فاشرتط علي النصح لكل مسلم ) متفق عليه.

وهي من حقوق املسلم على أخيه املسلم  ..قال  -عليه الصالة والسالم  " : -حق املسلم على املسلم ست  :إذا لقيته

فسننلم عليننه  ،وإذا دعنناه ف جبننه  ،وإذا استنصننحك فانصننح لننه  ،وإذا عط ن

فحمنند هللا فشننمته  ،وإذا مننر فعننده  ،وإذا مننات

فاتبعه" .رواه مسلم  ،قال ابن رجب  -رمحه هللا  " : -قد ترفع األعمال كلها عن العبند يف بعنا احلناالت  ،وال يرفنع عننه النصنح

هلل " .

ومننن خصننال اإلميننان الواجبننة حننب اخلننري للمسننلمني  ،واخلننوف علننيهم مننن السننيئات والعقننوابت ..قننال  -عليننه الصننالة

والسنالم  " : -ال ينننمن أحنندكم حننخ هننب ألخيننه مننا هننب لنفسنه " .متفننق عليننه  ،قننال الننذهيب  -رمحننه هللا  " : -مننن مل ينصننح هلل
ولألمة وللعامة  ،كان انقص الدين ".

النصننيحة تصننلح اج تمننع  ،وبلننب لننه األلفننة  ،وتبعنند عنننه الغيبننة  ،وهنني مننن األعمننال الدالننة علننى صننفاء السننريرة  ،قننال

الفضنيل  -رمحننه هللا  " : -أدره عننندان منن أدره بكثننرة الصننالة والصنيام  ،وإَّنننا أدره عننندان بسنخاء األنفن

والنصح لألمة "  ،وأنصح الناس لك َمن خاف هللا فيك .

 ،وسننالمة الصنندور ،

إيل عيوّب يف سر بيا
وكان السلف هبون من يبصرهم بعيوهبم  ،قال مسعر بن كدام  -رمحه هللا –  " :رحم هللا من أهدى َّ

وبينه "  ،وال غىن لنا عن التذكري فإن كان املنصوح ذا خري عم خريه  ،أشار عمر  -رضي هللا عنه  -إىل أّب بكر  -رضي هللا عنه -
ِبمع القرآن فجمعه فانتفعت األمة برأيه  ،وقال رجل يف جمل

فيه اإلمام البخاري  " :لو مجعتم كتاابً خمتصنراً لسننن الننيب  -صنلى

هللا عليه وسلم – قنال البخناري  :فوقنع ذلنك يف قلنيب  ،ف خنذت يف مجنع الصنحيح  ،فكنان غنرة يف جبنني الزمنان "  ،ومجنع اإلمنام
مسلم صحيحه بطلب من غريه  ،فسار نفعه يف اآلفاق .

والغافل أيضا هتاج إىل نصح الناصح ُ ،د ِّع َي عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -إىل اإلسالم فكنان فناروق هنذه األمنة ،

وأبو بكر  -رضي هللا عنه  -دعا عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف وطلحة وأاب عبيدة والزبري إىل الندين  ،فكنانوا منن العشنرة
املبشرين اب.نة .

والنصنني حة واجبننة علننى كننل عبنند فينصننح لنفسننه بطاعتننه لربننه والبعنند عننن معاصننيه  ،ولكتنناب ربننه بتعلمننه وتعليمننه  ،وفهمننه

والعمل به  ،ولرسوله ابمتثال أوامره وعدم االبتدا يف الشريعة  ،وألئمة املسلمني إبعانتهم على احلق  ،وتذكريهم به  ،والدعاء هلم ،

والنصح لعامة املسلمني ِبلب اخلري هلم  ،ودرء الشر عنهم  ..قال النيب  -صنلى هللا علينه وسنلم  " : -الندين النصنيحة  ،قلننا ملنن

َي رسول هللا ؟ قال  :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم " .رواه مسلم .

وهللا أمر بنصح كل أحد  -وإن عال وطغى  -قال هللا  -تعاىل  -ملوسى وهارون  :ا ْذ َهبَا إِّ َىل فِّ ْر َع ْو َن إِّنَّهُ طَغَى طه 43
 ،وأمر هللا رسوله  -عليه الصالة والسالم  -أن يعظ املننافقني  ،فقنال فَن َ ْع ِّر ْ َعن ْنن ُه ْم َو ِّعر ُْه ْنم َوقُنل َّهلُ ْنم ِّيف أَن ُف ِّس ِّنه ْم قَن ْنوالً بَلِّيغناً
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النساء  ، 63ونصح النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -الصغار فقال البن عباس وهو صنغري َ " :ي غنالم احفنظ هللا هفرنك "  .رواه
الرتمذي  ،وقال للجارية الصغرية  " :أين هللا؟ قالت  :يف السماء " .رواه مسلم .

ومن نصح وجب عليه أن يبلغ غاية النصح للمنصوح  ،وأن يعدل يف قوله ولفره  ،واحلياء ال مينع من النصيحة  ،وتكنون
ِّ ِّ
يل ربِّ َ ِّ ِّ ِّ
سنَ ِّة النحل  ، 125وتكون ابلقول
أبحسن األلفاظ وأحكمها  ،قال  -جل شانه  : -ا ْد ُ إِِّّىل َسبِّ ِّ َِ
ك اب ْحل ْك َمة َوال َْم ْوعرَة ا ْحلَ َ
شنى طنه  ، 44وتكنون يف حنال سنر بيننك وبنني منن تنصنحه ،
اللني  ،قال  -عز وجل  : -فَن ُق َ
وال لَهُ قَن ْوالً لَّيِِّناً لَّ َعلَّهُ يَنتَن َذ َّك ُر أ َْو َخيْ َ
قال ابن رجب  -رمحه هللا  " : -كان السنلف إذا أرادوا نصنيحة أحند نصنحوه سنراً "  ،وإن رد قنول الناصنح فنال هنزن فقند أدى
فلريج قبوهلا .
عبادة ُ
يك ل ََعلَّهُ يَن َّزَّكى * أ َْو يَ َّذ َّك ُر فَنتَن َف َعهُ الن ِِّذ ْك َرى عنب
ولي أحد من الناس ال ترجى هدايته  ،قال  -سبحانه َ : -وَما يُ ْد ِّر َ
 ، 4 – 3ومن قام ابلنصيحة وبرد هلل  ،وبذل اجهود فيها ابلصدق مع هللا  ،فحقه اإلكرام  ،والدعاء والثناء  ،قال احلسن  -رمحه

هللا  " : -منا اال هلل نصنحاء ينصنحون هلل يف عبنناده  ،وينصنحون لعبناد هللا يف حننق هللا  ،ويعملنون هلل يف األر ابلنصنيحة ..أولئننك
خلفاء هللا يف األر " .

ومن أعر عن نصيحة قُ ِِّدمت له ندم  ..قوم صا  -عليه السالم  -نصحهم نبيهم فردوا نصحهم فعاقبهم هللا  ،وقنال
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني األع نراف  ، 79وسننعادة اجتمننع لننب النصننيحة والعمننل هبننا  ،وحمبننة
نح ُ
ت لَ ُكن ْنم َولَكننن الَّ َُبُّننو َن النَّاصننح َ
صن ْ
هلننم نبننيهم َ :ونَ َ
اإل ِّْْث والْع ْدو ِّ
انَ َش ِّدي ُد
انَ إِّ َّن ِ
ان َواتَّن ُقواْ ِ
ْب َوالتَّن ْق َوى َوالَ تَن َع َاونُواْ َعلَى ِّ َ ُ َ
الناصحني  ..أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم َ :وتَن َع َاونُواْ َعلَى ال ِِّ
ال ِّْع َق ِّ
اب املائدة . 2
ابره هللا يل ولكم يف القرآن العريم  ،ونفعا هللا وإَيكم مبا فيه من اآلَيت والذكر احلكيم  ..أقول ما تسمعون  ،وأسنتغفر

هللا يل ولكم و.ميع املسلمني من كل ذنب  ،فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
اخلطبة الثانية

تعريمنا لشن نه ،
احلمد هلل على إحسنانه  ،والشنكر لنه علنى توفيقنه وامتناننه  ،وأشنهد أن ال إلنه إال هللا وحنده ال شنريك لنه
ً

وأشهد أن نبينا حممداً عبده ورسوله ..صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً .

وَيني القلنب ،

أيها املسلمون  ..من فضل هللا على عبناده أن وضنع هلنم منع نصنح الناصنحني دالئنل وأسنباابً تعنظ الننف
فالقرآن والسنة موعرة  ،قال  -عز وجل  : -وما أَنز َل َعلَي ُكم ِّمن ال ِّ
ْكتَ ِّ
ناب َوا ْحلِّ ْك َم ِّنة يَ ِّعرُ ُكنم بِّ ِّنه  ، 231والتفكنر يف خلنق هللا
ََ َ ْ ْ ِ َ
آَيتِِّّه لِّلن ِّ
َّاس ل ََعلَّ ُه ْم يَنتَ َذ َّك ُرو َن البقرة  ، 221ونعم هللا واستشعارها بلب احلياء من هللا
يعرم اخلالق  ،قال  -عز وجل َ : -ويُنبَِِّ ُ
ني َ
نور وذَ ِكِّنرهم ِّأب َََّيِّم ِِّ
وتباعد عن املعاصي  ،قال هللا ملوسى  -عليه السنالم : -أَ ْخنرِّج قَنوم َ ِّ
ِّ
ان إبنراهيم ، 5
ْ َْ
نك م َنن الرُّلُ َمنات إِّ َىل النُّ ِّ َ ْ ُ ْ
واَيرة الرجال للمقابر من املوعرات قال  -عليه الصالة والسالم  " : -اوروا القبور فإهنا تذكر املوت" رواه مسلم .
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واالبتالءات نذير عودة إىل هللا  ،قال  -جل ش نه  : -أ ََوالَ يَنرْو َن أ ََّهنُ ْم يُن ْفتَننُو َن ِّيف ُك ِّل َع ٍام َّم َّرةً أ َْو َم َّنرتَ ْ ِّ
ني ُْثَّ الَ يَنتُوبُنو َن َوالَ
َ
ِ
ُه ْم يَ َّذ َّك ُرو َن التوبة  ، 126فواجب عل ى املسلم أن يصغى لنصيحة الناصح وتذكري املنذكر  ،وأن يقابنل ذلنك ابلقبنول والعمنل ..
إما قيام بواجب  ،أو كف عن حمرم .

انَ َوَم َالئِّ َكتَهُ يُ َ ُّ
إِّ َّن َّ
َّيب ََي أَيُّن َها
صلو َن َعلَى النِّ ِِّ

ْث اعلموا أن هللا أمركم ابلصالة والسالم على نبيه  ،فقال يف حمكم التنزيل :
ِّ
ِّ ِّ
َّ ِّ
آمنُوا َ ُّ
صل وسلِم علنى نبيننا حممند  ،وار اللهنم عنن خلفائنه الراشندين
ين َ
الذ َ
صلوا َعلَْيه َو َسلِ ُموا تَ ْسليماً األحزاب  .. 56اللهم ِ
الذين قضوا ابحلق وبه كانوا يعدلون  -أّب بكر وعمر وعثمان وعلي  -وعن سائر الصنحابة أمجعنني  ،وعننا معهنم ِبنوده وكرمنك َي

أكننرم األكننرمني  ..اللهننم أعننز اإلسننالم واملسننلمني  ،وأذل الشننره واملشننركني  ،ودمننر أعننداء النندين  ،واجعننل اللهننم هننذا البلنند آمن ناً
رخاء وسائر بالد املسلمني .
مطمئناً ً
اللهم إان نس لك التوفيق والسعادة يف الدنيا واآلخرة  ،اللهم أهلمنا الصواب  ،ووفقنا للحق وجنبننا الفنَ ، ،ربنَّنَنا آتِّنَنا ِّيف
ِّ ِّ
ِّ
اب النَّن ِّ
سنننَا َوإِّن َّملْ تَنغْ ِّفن ْنر لَنَننا َوتَن ْر َمحْنَننا لَنَ ُكننونَ َّن ِّمن َنن
سنننَةً َوقنَننا َع ن َذ َ
نار البقننرة َ .. 201ربنَّنَننا لَلَ ْمنَننا أَن ُف َ
سنننَةً َوِّيف اآلخن َنرة َح َ
الن ُّندنْنيَا َح َ
ْ ِّ
ين األعراف . 23
اخلَاس ِّر َ

اللهم أنت هللا ال إله إال أننت  ..أننت الغنا وحننن الفقنراء  ..أننزل عليننا الغينث  ،وال بعلننا منن القنانطني ،اللهنم أغثننا .

اللهم أغثنا  .اللهم أغثنا  ،اللهم إان نس لك ا.نة وما قرب إليها من قول أو عمل  ،ونعنوذ بنك اللهنم منن الننار ومنا قنرب إليهنا منن

قول وعمل .

اللهم وفق إمامنا هلداه واجعل عمله يف رضاه  ،ووفق مجيع والة املسلمني للعمنل بكتابنك ،وَكنيم شنرعك َي ذا ا.نالل

واإلكرام .

اإلحسن ِّ
ِّ ِّ
شنناء َوال ُْمن َكن ِّنر َوالْبَنغْن ِّني يَ ِّعرُ ُكن ْنم ل ََعلَّ ُكن ْنم
نان َوإِّيتَنناء ِّذي الْ ُقن ْنرَ َويَن ْنن َهننى َعن ِّنن الْ َف ْح َ
عبنناد هللا  ..إِّ َّن ِ
انَ ََي ُْمن ُنر ابل َْع ن ْدل َو ِّ ْ َ
تَن َذ َّك ُرو َن النحننل  90فنناذكروا هللا العرننيم ا.ليننل يننذكركم  ،واشننكروه علننى آالئننه ونعمننه يننزدكم  ،ولننذكر هللا أكننب وهللا يعلننم مننا
تصنعون .
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