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 احلمد هلل وحده.

 والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده.

 أما بعد :

إىل منن صصن   (1)من عبد اهلل بن عبد العزيز العنقريفهذه نصيحة 

                                                 

 - 1873هننننن   1373-12)89 لُعنْقننننريا(: "99 /4األعننننالم )قنننناز الننننز       (1)

عبنند اهلل بننن عبنند العزيننز بننن عبنند الننرمن العنقننري ال ميمنني الن نندي: ، )م 1954

قنناح حنننب   انننه ألمننالفيف إمننا ة   " نرمنندا  " مننن قننر. " ال  نن  " بن نند. وولنند 

هبننا، و ننه ب ننه   السننابعة مننن عمننره، فحزننا القننر ب وال م الع نن     ب ننده ننن    

ضننا  بسنندير فسنن ن " ا معننة الرينناح و انننه لننيف م  بننة   ب نندة ا  معننة. وو  الق

( ل  ننند ي    " األ ياوينننة " 1340عامنننا ان ننندهل   سالةنننا )مننننة  36" وامننن مر 

ط "    -( 2وحنن  بعننش ا  نن اله بنن  أه هننا. وأمننىل " حا ننية الننروح ا ربنن  )

 -الزقننيف احلنننب . وامنن قاز قبنن  وفاصننيف بنحنن  عننام، ف زننرا ل  نند ي . ولننيف "الز نناو. 

ق( خم  ز ننناب  13و قنننة( وةننن  ة ) 80خ اب  يننن)ة )جامعنننة الريننناح، نسننن خ"  

 "اهن .(3)



 النصيحة رسالة 
 

6 

صصنيه ( الدالئ ) ب  فهمه من   اهل  ، أجاهل فيها عن إ  االه إلييف

 (منبي  الن ناة)، ومنن   ناهل (1)ال يخ من ي ب بنن عبند اهلل ابنن ال نيخ

 .(2)د بن ع يقل  يخ م

َّنا ُيعن  عنىل فهن  
قر    نصيح يف هذه أب معرفة مبب ال صنيه ِمم

 .(3) الم الع   ؛ وهي قاعدة هامة   فه  ا راد وصنزي يف حم يف

                                                 

منن ي ب بننن (، ل عالمننة النندالئ    ح نن  منن االة أهنن  ا  ا   نناهل )ي نن  إىل   (1)

 قنندي  ، وهنن  موبنن   بهننن(1233 منننة عبنند اهلل بننن حممنند بننن عبنند ال هنناهل )ا  نن ى

 .ةداية، الرياحالنا : م  بة دا  ا، ومراجعة: ال ليد بن عبد الرمن الزرياب

األصننرا (، ل  ننيخ مننن منن االة ا رصنندين و مننبي  الن نناة والز ننا ي نن  إىل   نناهل ) (2)

 دا  العاةننمة بالرينناحيبنن     (.هننن1301 منننة )ا  نن ى منند بننن عنن  بننن ع يننه

ونرشننة أسننر. جمننمن عمنن   بعننن اب )هدايننة الوريننق مننن . ب حقيننق : ال لينند الزرينناب

  بننن ع يننق( تنن  وصرصيننب ابننن حزينند ال ننيخ،  مننائ  وف نناوي ال ننيخ منند بننن عنن

إمنن عي  بننن مننعد بننن إمنن عي  بننن منند بننن ع يننق. وا نندير   ننره أب امنن  ال  نناهل 

 أه  ا  ا (.من م االة ا رصدين و مبي  الن اة والز ا فييف ه ذا: )

ع ننن   ، ل  ننناهل: الننند   السننننية   األج بنننة الن دينننةنرشنننه هنننذه النصنننيحة جمنننمن  (3)

، عبنند الننرمن بننن حممنند بننن قامنن أئمننة النندع ة السنن زية، ب حقيننق  ،ن نند األعننالم

إىل  156،   ا نننننز  ال امننننن  منننننن   م1996 هنننننن/417الوبعنننننة: السادمنننننة، 

= 
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 .(1) أيه من ا زيد الي م إعادة نرشها

وقضننية صنزينن   ننالم الع نن   عننىل ال اقنن ، مننن أسوننر القضننايا، 

 الع   .ولذلك ال ينب ي أب يق م هبا إال 

ذ  ينو ذا قضية النق  من   ب الع     ن مل ي ن من أه  الع   

  ا قد يق    فهمها عىل غ  مراد قائ ها، و  صنزي ها عىل غ  حم ها.منها 

وص  ىل سو  ة م جم   هذه النصيحة في  صرصب عىل عدم معرفة 

يف بعنش مبب صأليزها من إ  االه،   مسألة )ال ال  وال)ا (، وما يبنين

 ؛الم   غ  حم يفالناس من ص ز  ل ح ام بنا  عىل صنزي  ال 

حيث ب  فيها أب عرد ا صناحلة من  ال زنا ، والندس ز معهن    

 خمرجة من ا  ة. ال ي  ب م االة عهد

فاهلل أمأز أب جيزي ال يخ العنقري و أئمة الندع ة الن دينة سن  

                                                 
= 

 166. 

وإ ا صيرسنن إب  ننا  و لننك بو ننب مننن دا  أجمنن ا  السنن ه ، وفقهنن  اهلل ل نن  سنن ،   (1)

راج النننن  اهلل مسننن قبالل ال قننن ط عنننىل خمو ياأنننا، فنننته منننأق م بمقاب  هنننا وإسننن

  حمققال.
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و ال أ  ني عنىل اهلل  –ن ا ا زا ، عىل ما بين ا ووجمح ا وقنر وا، فقند  نا

أئمة هد.، ومصابيح دجى أنا  اهلل هب  السبي ، وهند. اهلل هبن   –أحدال 

 الناس إىل رصاييف ا س قي .

   بيف

 أ.د. حممد بن عمر بن مامل با م ز

 عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

 كلية الدعوة وأصول الدين
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لقاا الشيخاابدلاهللاانلشبل ااعلاهللاانلشيري اايلشير  اا  ل

ل:-ف هلشبلتر ىلو-

 م

معلاهللنلشبل علاهللنلشيري يلشير    لإىللمعلتصللإيبهلهذهل

ل لشحلقِّ لاىل لشب لجرلهم لشملسلمني، لإخوشن   لمع شي َِّصبحة

لمتر ونني،لويط  قلأهللشييَّ غلوشيهللَِنعلجم نهللني،لآمني...ل

لسالملالبكملورمحةلشبلو  ك ته...

ب  لمعلشملبث قلهولم لأخذلشبلاللواملوجب هلذه النصيحة:

لق الشبلتر ىل:ل لوخفيلاىللغرين ، ، لمعلشحلقِّ لالم   يفل ب نلم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿

ل.ل[187]سورةلآالام شنلآ ة:لل﴾ڀ
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ل لشي هللي لوق ا يُن النَِّصيَحةُ : للملَِعل:ُقل َ ل-َثاَلًث - الدِّ

لشِب؟ لَرُسوَا لَ   ِة  ،َولَِرُسولِهِ  ،َولِكَِتابِهِ  ،ّلِلَِِّل:َق َاللِهَي َوِِلَئِمَّ

تِِهم امُلسلِِمنَي َوَعامَّ
ل.ل(1)

ل لوق ا ِهم َمثُل : َكَمَثِل  ،َوَتَراُُحِِهم امُلؤِمننَِي ِِف َتَوادِّ

 اجَلَسدِ َتَداَعى َلُه َسائُِر  ُعضو   ِمنهُ  إَِذا اشَتَكى الَواِحِد، اجَلَسدِ 

َهرِ  ى َوالسَّ بِاحُلمَّ
ل.(2)

                                                 

:ل-صىللشبلالبهلوسلملل-ال هلشيهللخ ر ليفلكت بلشإل امنل  بلقوالشي سوالل(1)

لشملسلمني" لوألئمة لبلوي سويه لمسلمليفلكت بل"شين علشي صبحة لوأخ جه ،

ل) لحن ثلرقم لشين علشي صبحة، ل  بل ب نلأن لمعلحن ثلمتبمل55شإل امن، .)

ل.-ريضلشبلا هلل-شينشر ل

لشيل(2) لكت بلشألدبلأخ جه لَوشيهلَلَه ِئمِلهللخ ر ليف لشي َّ ِس َِة لَرمحم حن ثلرقمللَ  ُب

ل6011) لكت ب ليف لومسلم ل(، لوشآلدشب لوشيصلة لشملؤم نيلشيرب لت شحم   ب

لوشيلفظلملسلم.ل(.2586)،لحن ثلرقملوتر طفهملوتر ضنهم
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ل.(1)ِمرآُة َأِخيهِ  ؤِمنُ املُ :ل-البهلشيصالةلوشيسالم-وق ال

م ل لغ يلاعل رضلشإلخوشن،لمعلخوضل رضهمللوأيًضا:

ليرلل ليللأنلأذك لكلامت، لَفَرعَّ ليفلويللأم هم، يفل رض،لوكذش

لشبلأنل  فعلهب ،لوأسأالشبلشيتوفبقلوشإلا نة.

هلل علشهلوىلوشإله نة،لوقنل  تفعل  ي ص ئحل وأاوذل هلمعلشتِّ

لومع لهنش ته، لشب لأرشد ليفللمع لحبلَة لفال ل  يخَّ  ء قىضلالبه

لشألقنشر.

واب، ُمعَتِمًدا عليه ِف دفع ما  ا ِمَن اّلِل الصَّ فأقوُل ُمسَتمدًّ

 دهى من احلوادث وناب: 

                                                 

 البيهقني  (، و4918، حديث  ق  )باهل   النَّصيحةأسرجيف أب داود     اهل األدهل، ( 1)

  اهل (، و  7239ا ام  ل عب ا ي ب حديث  ق  )، و  (8/167) ال ). السنن

واحلديث حسنيف األلبناه   ةنحيح مننن أا داود، و نذا . (103) حديث  ق  داهلاآل

 األ نؤوط   حتقيقيف لسنن أا داود.
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اكم ِِمَّن َعلَِم َوَعِمَل -اعلموا  لشي والل:-جعلني اّلِل وإيَّ أنَّ

ل ڇ ڇ ﴿اىللشبل غريلالملأاظملمعلشيرشك،لق الشبلتر ىل:

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ل﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

لآ ة: لشألا شف لم تهللٍةل[33]سورة ليف لالم ل غري لالبه لشي وَا لفجرل ،

ك. لفوقلشيرشِّ

للوقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم:

لونحوه ،ل ل مص حلة لومر ملتهم لشيكف ر لخم يطة لجم د أن

لموشالةل لهي لأهن  لذيك، لألجل لشألم  لويل لاىل وقنومهم

ل هيلا ه ليفلشآل  تلوشألح د ث.لشملرشكني،لشمل

ل لمع لذيك لفهمتم لشيخبدللشينالئلور ام لص ف شيتي

ل لومع لشيخبد، لش ع لشب لاهللن ل ع لشي ج ةسلبامن يلخبدللسهللبل
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لمحنل علاتبق.

لفأوًًل:  لتص بف لسهللب ليكم لشيخبدلشينالئلنهللني لفإن ،

لملَّ لهجمتلشيرس ك لشيرتكبةلاىللنجنليفلوقته،ل سلبامنلص َّفه 

لوس انهملمج اةلمعلأهلللوأرشدوش شجتث ثلشين علمعلأصله،

لنجن،لمعلشيهلل د ةلوشحل رضة،لوأحهللوشلظهورهم.

ل لاتبق ل ع لمحن لشيخبد لتص بف لسهللب سهللبللوكذيك:

ل الدلشي ج ة لاىل لشيرتكبة لشيرس ك  لهجمت لملَّ  شملسلمني،للهو:

ل الدل لمع لكثري لاىل لشستويوش لحتى لس انهم، لَمع وس انهم

لنجن.ل

َّا ُيعني عىل فهم كالم العلامء، فمعرفة سبب التصني ف ِِم

لاىلل لشيكف ر لموشف ة ل ه لفإنلشمل شد لشملر ى، ل حمنلشبلظ ه  فإنه

لوحتسنيل لومر ونتهملاىللشملسلمني، لمودهتم، لوإظه ر كف هم،
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لأفر هلم،لوإظه رلشيط اةلوشالن ب دلهلملاىللكف هم.

ل لشب-وشإلم م لإم مل-وف ه لفإنه لُذكَِ ، لِِمَّ  ليشء ليف ل  ع لمل

لاىلل لشيتحفظ لمع ليه لوال ن لمص حلهم، ليف لوشي  ظ  شملسلمني،

؛ل-رمحهملشب-را   هلووال تهلمعلشينوالشألج نب،لوشملخ  دل

لوشيخبدل لشيلطبف، لوشيخبدلاهللن لشب، ل علاهللن ك يخبدلسلبامن

ل وه  ُ لَفَّسَّ لشملرشكني لموشالة لذك وش لإذش لاتبق، ل ع   ملوشف ةلمحن

ل أفر هلم لوشي ض  لوشملر ونة لوشي رصة لفأنتم لشب-، ل-وف كم

لرشجروشلكالمهم؛لجتنوشلذيكلكاملذك ن .

قال الشيخ ُحد بن عتيق فيام نقله عن الشيخ سليامن ابن 

لل:-رُحهم اّلِل-عبد اّلِل آل الشيخ  لقويه يفللوكذيك

ل ُه ِمثُلهُ شحلن ث: اىللل(1)َمن َجاَمَع امُلرِشَك َوَسَكَن َمَعُه َفإِنَّ
                                                 

، (2787)حنديث  قن   باهل   ا قامة بَأ ح الرشن م  ا هاد أسرجيف أب  داود     اهل ( 1)

بناهل النهني رج أبن داود   ومنده جمعيه، ل ن م نيف ةحيح، فقد جا  ما ي هد لنيف أسن

= 
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ا لأنلشيذ ل نَّ يلشإلسالم،لو كونلمعلشملرشكنيلظ ه ه،لوهو:

ل لوشمل يا، لوشي رصة لشالجتامع لبحيث يعده املرشكون منهم،يف

لإاللأنل كونل ظه لد  هل فهولك ف لمثلهملوإنلشدَّاىلشإلسالم،

لشنتهى.لوالل توىللشملرشكني

وكونللإىل قوله ِف هذه العبارة: -وفقك اّلِل-فانظر 

لم هم لهشملرشكنيل رنونه ل تهللنيليكلأنلهذش لشيذ لأوجبل، و

ل نونل لذيك لفإن لشمل يا، ليف لمرهم لشالجتامع لجم د لوأم  كف ه،

لإظه رلشين علمرصبة.ل

ں ں ڻ ڻ ﴿وق الش علكثريليفلتفسريلقويهلتر ىل:ل

                                                 
= 

 قناز: عنن جرينرم بنن عبند اهلل، قناز(، 2645حتنه  قن  ) عن ق   من اع صَ  بالسن  د

: "أنا بري  من    ُمس   يقي  ب  أْظُهرم ا رش  " قنال ا:  م ز اهلل ةىل اهلل ع ييف وم  

أللباه   ةنحيح مننن أا داود ، وةححيف ا ." ال َصَراَ . ناَ امها" يا  م ز اهلل، مل؟ قاز:

لواأل نؤوط   حتقيقيف لسنن أا داود.
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لشي س ءلل﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ  ]سورة

لإيبهمل[144آ ة: ون لوُ َِّسُّ ل وشيوهنم، لشحل ب ة، ليف لمرهم ل ر ي: ؛

ل.(1)مركمل  ملودة،لو  ويونلهلملإذشلخلوشلهبم:لإن 

 فهذا هو الذي أوجب كفرهم ًل جمرد املخالطة.

  الواجب عليكم: -وفقكم اّلِل-فأنتم 

.لل- لشيتهللرصُّ

                                                 

َ  َهىلشبلَتَر ىَللِاهلَل َدُهلشملُؤِم نَِيللنص عبارة ابن كثري ِف تفسريه لآلية املذكورة:(ل1)

َ ِذلشيَك فِِ  َعلَأويَِب َءلِمعلُدوِنلشملُؤِم نَِي،ل َل ر ِي:لُمَص َحهلَلَتُهم،لَوُمَص َدَقَتُهم،لَاعلشِّتِّ

ِةلإَِيبِهم،لَوإِفَخ َءلَأحَوشِالشملُؤِم نَِيلشيهلَل طِ َِةلإَِيبِهم،لَكاَمل َوُم َ َصَحَتُهم،لَوإرَِسشَرلشملََودَّ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ﴿َق َالَتَر ىَل:ل

]آالل﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ

ُرُكملاُل[28ام شن: ہ ﴿ُ وَ َتُهليِفلشرتَِك  ُِكملهَنَبُه،لَوهِلََذشلَق َالَه ُه َ :ل؛لَأ :لُُيَذِّ

لإِ َّ ُكم﴾ھ ھ ھ ھ ے ے لُاُ وَ تِِه لَاَلبُكمليِف ًة لُحجَّ لَأ : ل؛

لشها
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لوأخذلشيرلملاعلأهله.لل-

لشيكتب،ل لِمَع لأو لأفه مكم، لجم د لمع لشيرلم لأخذكم وأم 

ِهلوأهلِِه،لق ال ىلإاللمعلَمَظ نَّ فهذشلغريلن فع؛لوألنلشيرلملاللُ َتَل َّ

لشي حللآ ة:لل﴾ڀ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ﴿تر ىل:ل ]سورة

ل.ل[43

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿وق التر ىل:ل

ل.ل[83]سورةلشي س ءلآ ة:لل﴾ڱ ڱ ں ںڻ

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ﴿وق التر ىل:ل

لشي س ءلل﴾يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ]سورة

ل.[59آ ة:ل

ِف لوقال شيخ اإلسالم تقي الدين أُحد بن تيمية 
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لشمَلرلُلبعد كالم سبق: ل(1)املنهاج لاَللَوِمَع لشي َّ َس لَأنَّ وِم

لِمَعل
ِ
لَهُؤاَلء لُدوَن لُهَو لَمع لَتَوىلَّ لَيو ُه لَوَأنَّ ل ُِواَلٍة، لإاِلَّ َ صُلُحوَن

ل َلَمِة لَذيَِكلل- ر ي:ل ي ن،لوشحلج جلونحومه -شمُلُلوِكلشيظَّ َيَك َن

علَخرًيشلِمعلَاَنِمِهم،لَكاَملُ َ  ُا:لِستُّوَنلَس ًَةلَمَعلإَِم ٍملَج ِئٍ ،لَخرٌيلمِل

لَيبَلٍةلَوشِحَنٍةل اَِللإَِم ٍم.

ل ًةللَوُ  َوىلَاعلَاِِلٍّ ليِل َّ ِسلِمعلإَِم َرٍة،لَ  َّ ُهلَق َا:لاَلُ نَّ َأنَّ

لَ  ُال لَفاَم لَاَ ف َ َه ، لَقن ُة لشيرَبَّ لَهِذِه لَيُه: لِقبَل لَف ِجَ ًة. لَأو َك َنت

ل ِهِل لَوُ َ  ُم هلُلُل، لشيسُّ لهِبَ  ُع لُ َؤمَّ ل ِِهللشيَف ِجَ ِة؟لَق َا: لَوُُيَ َهُن شحلُُنوُد،

ل ل ُع لَاِِلُّ لَذَكَ ُه لشيَفيُء. لهِبَ  لَوُ  َسُم ، لشيَرُنوُّ لكَِت ِبلل(2)َمهِن ٍّ يِف

                                                 

ل(.548-1/547)(ل1)

. وجا  عنن ابنن مسنع د  هلل اهلل عننيف قناز  من ز اهلل ةنىل اهلل  ذا، و  ا صد : َمعَبد  ( 2)

من إمنا ة بنرة أو فناجرة فأمنا الن)ة ف عندز ى القسن  وصقسن   ال بد ل ناسع ييف وم  : "

بين   فيئ   بالس ية وأما الزاجرة فيب ىل فيها ا ؤمن وا ما ة الزاجرة س  من اةرج قي  

" أسرجننيف الونن)اه   ا ع نن  ال بنن  يننا  منن ز اهلل ومننا اةننرج قنناز الق نن  وال ننذهل

= 
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ل.لشها)شيطَّ َاِةلَوشمَلرِصَبِة(

لوقال فيه أيًضا:  ُه لَ ُ وُيوَن:لإِنَّ ل-أ :لشإلم م-َوَأهُللشيسُّ َِّة

لش لُدوَن لَوشيتَّ َوى، لشيرِبِّ لَاىَل ليِفلُ َر َوُن لَوُ َط ُع لَوشيُرنَوشِن، إِلثِم

لَوَأَح ِد ُثل بِف، ل ِ يسَّ لَاَلبِه لُُيَ ُج لَواَل لَمرِصَبتِِه، لُدوَن لشبَِّ َط َاِة

ل للشي َّهللِيِّ ليِف لَكاَم لَاىَللَهَذش، لَتُناُّ اَم ِحبَحنيِلإِنَّ شيصَّ
لل(1) َمن َق َا:

                                                 
= 

فينيف وهنب اهلل "( : 5/222)لزوائند   عم  ا(. قاز اةيثمى 10210،  ق  10/132)

 ."اهنبن   ق، ومل أعرفيف، وبقية  جاليف نقاه

 ،َمن َكِرَه ِمن َأِمرِيِه َشيًئا َفلَيصِب :لشمل طعلشألوالمعلشحلن ث،لوهولقويهل(ل1)

لَطاِن ِشًبا َماَت ِميَتًة َجاِهلِيَّةً  ُه َمن َخَرَج ِمَن السُّ لشيهللخ ر ليفلَفإِنَّ لأخ جه .

ل  بلقوالشي هلليلكت بلشيفت وَن َبعِدي ُأُموًرا ُتنكُِروََنَالع، لحن ثلَسََتَ ،

ل) لشجلاماة،ل7053رقم لمالزمة لوجوب ل  ب لشإلم رة، لكت ب ليف لومسلم ،)

ل.(،لاعلش علاهلل سل1849حن ثلرقمل)

لل لش علتبمبة لأخ جهلمسلمليفلكت بلوشحلن ثل  يسب قلشيذ لأورده ،

نيلا نلظهورلشيفتع،لحن ثلرقملشإلم رة،ل  بلوجوبلمالزمةلمج اةلشملسلم

= 
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ُه َليَس َأَحد   َرَأى ِمن َأِمرِيِه َشيًئا َيكَرُهُه َفلَيصِب َعَليِه، ِمَن َفإِنَّ

لطَاِن ِشًبا َفاَمَت َعَليِه، إًِلَّ َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة.  النَّاِس ََيُرُج َعِن السُّ

يٍَّة، َيغَضُب لَِعَصبِيٍَّة، َأو َيدُعو إىَِل َعَصبِيٍَّة،  َوَمن َقاَتَل ََتَت َراَيٍة ِعمِّ

تِي َأو َينُُصُ َعَصبِيًَّة َفُقتَِل، َفِقتلَ  ، َوَمن َخَرَج َعىَل ُأمَّ ُتُه َجاِهلِيَّة 

َها َوَفاِجَرَها، َوًَل َيَتَحاَشى ِمن  ُمؤِمنَِها،  َيرِضُب َبرَّ

ل.لشها(1)َوًَل َيِفي لِِذي َعهٍد َعهَدُه َفَليَس ِمنِّي َوَلسُت ِمنهُ 

لذيكل لوجرل لشجلاماة، لومف رقة لشيط اة لاع لشخل وج فذم

لبةلملل كعلهلملرأسلُيمرهم.لمبتةلج هلبة؛لألنلأهللشجل هل

ل للوهولإىللأنلق ا: ة قنلأخرب: ُه َبعَد َذلَِك َيُقوُم َأئمَّ  َأنَّ

ًَل ََيَتُدوَن ِِبَديه، َوًَل َيسَتنُّوَن بُِسنَّتِِه، َوَيُقوُم ِرَجال  ُقُلوُِبُم 

                                                 
= 

ل(.1848)

ل(.557-1/556)لم ه جلشيس ةلشي هللو ة(ل1)
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َياطنِي ِِف ُجثاَمِن اإِلنِس،  مِعلُقُلوُب الشَّ ل ِ يسَّ لَهَذش لَمع َوَأَمَ 

َبلَظهَ َكلَوَأَخَذلَم َيَكلَوشيطَّل ل.(1) َاِةليأَِلِمرِي،لَوإِنلرَضَ

لشإلم ملشيذ لُ ط علهولَمعلك نليهلسلط ن،لسوشءل :لَأنَّ َفهلَلنيَّ

لك نلا داًللأولك نلظ ملًِ .

لشي هلليللشيصحبحوكذيكليفل لاع معلحن ثلش علام ،

                                                 

ل1) لمج اةل( ل  بلوجوبلمالزمة لكت بلشإلم رة، ليف لمسلم لأخ جه لم  لإىل  خري

ل) لحن ثلرقم لشيفتع، لظهور ل1847شملسلمنيلا ن لويفظه: ٍمل( لَسالَّ لَأِِب َاع

لُقلُتلل:َق َال لشيَباَمِن ل ُع لُحَذ َفُة لشبَِّلَ  ل:َق َا ل َِخرٍيلل،َرُسوَا لشبَُّ لَفَج َء ل رَِشٍّ لُك َّ  إِنَّ 

لل،َف َحُعلفِبهِل لَهَذشلشخلرَِيلَشر
ِ
لل:ُقلُتلل.َنَعمل:َق َالل؟َفَهللِمعلَوَرشء ِّ َهللَوَرشَءلَذيَِكلشيرشَّ

لل:ُقلُتلل.َنَعمل:َق َالل؟َخريٌل لَشر لشخلرَِي لَذيَِك ل؟َكبَفلل:ُقلُتلل.َنَعمل:َق َالل؟َفَهللَوَرشَء

َدايَ ل:َق َال ة  ًَل ََيَتُدوَن ِِبُ َوَسَيُقوُم فِيِهم  ،َوًَل َيسَتنُّوَن بُِسنَّتِي ،َيُكوُن َبعِدي َأئِمَّ

َياطنِِي ِِف ُجثاَمِن إِنسٍ  لَ  لل:ُقلُتلل:َق َالل.ِرَجال  ُقُلوُِبُم ُقُلوُب الشَّ لَأص َُع َكبَف

لَذيَِكل لَأدَركُت لإِن لشبَِّ َب َظهُرَك َتسَمُع وَ ل:َق َالل؟َرُسوَا ُتطِيُع لأَِلِمرِي َوإِن ُُضِ

ل.َفاسَمع َوَأطِع ،َوُأِخَذ َماُلَك 
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ل َة  الِقَياَمِة ًَل َيومَ  َتَعاىَل  َلِقَي اّلِلََّ ،َمن َخَلَع َيًدا ِمن َطاَعةٍ : ُحجَّ

ل.ل(1)َماَت ِميَتًة َجاِهلِيَّةً  ؛َوَمن َماَت َوَليَس ِِف ُعنُِقِه َبيَعة   ،َلهُ 

ل لشيص متلل(2)شيصحبحنيويف ل ع لاهلل دة لاع وغريمه ،

ل:فِباَملَأَخَذلَاَلب َ ل،لَفَك نَلَفهلَل َ ر َ هُلللَرُسوُالشبَدَا َن لق ا:لل

ل لَاىَللشيسَّ ل،َوُاَِّسَن ل،َوَمكَ ِه َ ل،مِعلَوشيطَّ َاِةليِفلَم َخطِ َ َأنلَ  َ َر َ 

لَاَلب َ ل،َوُ َِّسَن  لل،َوَأَثَ ًة لَأهَلهُلَوَأالَّ لُكفً شلل،لُن َ ِزَعلشألَمَ  لَأنلَتَ وش إاِلَّ

ل.ِا َنُكملفِبِهلِمَعلشبَِّلُ  َه نٌلل،َ َوشًح 

                                                 

ل1) لشملسلمنيلا نل( لمج اة ل  بلوجوبلمالزمة لمسلمليفلكت بلشإلم رة، أخ جه

ل(.1851ظهورلشيفتع،لحن ثلرقمل)

ل2) ل  بلقوالشي هلليل( لشيهللخ ر ليفلكت بلشيفتع، لأخ جه لحن ثلسرتون: ،

لكت بلشإلم رة،ل  بلوجوبلط اةلشألم شءليفلغريل(،لومسلمليف7056رقمل)

ل(.1709مرصبة،لحن ثلرقمل)
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ل لمسلمويف لق ا:ل(1)صحبح لش ح، ل ع لَا َفَجَة لاع ،

ُه َس ل:َ ُ وُاللرُتلَرُسوَالشبَِّلَسمِل َفَمن  ،ُكوُن َهنَات  َوَهنَات  يَ إِنَّ

ِة َوِهَي ََجِيع   َق َأمَر َهِذِه اِلُمَّ يِف  ،َأَراَد َأن ُيَفرِّ َفاُِضُبوُه بِالسَّ

ل.لَكائِنًا َمن َكانَ 

ل َمن َأَتاُكم َوَأمُرُكم َعىَل َرُجٍل َواِحٍد ُيِريُد َأن ويفليفظ:

اَعَتُكم ،َصاُكمَيُشقَّ عَ  َق ََجَ ل.لَفاقُتُلوهُ  ؛َأو ُيَفرِّ

لَسَلَمةَللصحبحلمسلمويفل لَاعلُأمِّ لشي َّهللِيَّ َيُكوُن َق َا:لل:لَأنَّ

َفَقد َوَمن َأنَكَر  ،َبِرئَ َفَقد َفَمن َعَرَف  ،َتعِرُفوَن َوُتنكُِرونَ  ُأَمَراءُ 

َما  ،ًَل ل:َق َاللُن َ  ُِذُهم.اَللَأفَلل:َق ُيوش .َوَلكِن َمن َرِِضَ َوَتاَبعَ  ،َسلِمَ 

ل.ل(2)َصلَّوا
                                                 

ل1) لوهول( لشملسلمني لأم  ق لف َّ لمع لحكم ل  ب لشإلم رة، لكت ب ليف لمسلم أخ جه

ل(.1852جمتمع،لحن ثلرقمل)

أخ جهلمسلمليفلكت بلشإلم رة،ل  بلوجوبلشإلنك رلاىللشألم شءلفباملُي يفل(ل2)

= 



 النصيحة رسالة 
 

24 

لوفيه أيًضا:  لشي َّهللِيِّ للَاع َفَرآُه  ،َمن َوِِلَ َعَليِه َوالٍ َق َا:

  ،ر َما َيأِِت ِمن َمعِصَيِة اّلِلَِّكِ نَفليُ  ،َيأِِت َشيًئا ِمن َمعِصَيِة اّلِلَِّ

َوًَل َينِزَعنَّ َيًدا ِمن َطاَعةٍ 
ل.ل(1)

لِِمَّل لكله لشي هلليلوهذش ل ه لأم  لم  لأنَّ لُ هلَلنيِّ ربلاىللل  لشيصَّ ِمَع

                                                 
= 

ل(.1855شيرشع،لحن ثلرقمل)

ل1) لحن ثلرقمل( لوششرهم، لشألئمة ل  بلخب ر لمسلمليفلكت بلشإلم رة، لأخ جه

ل1855) لويفظه: للَاع(، لَامِّ لش َع لَقَ َظَة ل َع لُمسلَِم لَسِمَع ُه لَأنَّ لَحبَّ َن ل ع ُرَز ق

لَ ُ وُال لَم يٍِكلشألَشَجِريِّ لَ ُ وُالل:َاوِفل ِع لَم يٍِكلشألَشَجِريَّ ل:َسِمرُتلَاوَفل َع

ل لَرُسوَا لَسِمرُت بُّوََنُم َوُُيِبُّوَنُكمل:َ ُ وُاللشبَِّ
تُِكِم الَِّذيَن َُتِ  ،ِخَياُر َأئِمَّ

تُِكِم الَِّذيَن ُتبِغُضوََنُم  ،َوُتَصلُّوَن َعَليِهم َوُيَصلُّوَن َعَليُكم اُر َأئِمَّ َوِِشَ

َأَفاَللُن َ  ُِذُهملل،َ  لَرُسوَالشبَِّل:ُقل َ ل:َق ُيوشل.َوَتلَعنُوََنُم َوَيلَعنُوَنُكم ،َوُيبِغُضوَنُكم

لَذيَِكل اَلةَ  ،ًَل ل:َق َالل؟ِا َن اَلةَ  ،ًَل  ،َما َأَقاُموا فِيُكُم الصَّ َأًَل  ،َما َأَقاُموا فِيُكُم الصَّ

 ،َمن َوِِلَ َعَليِه َواٍل َفَرآُه َيأِِت َشيًئا ِمن َمعِصَيِة اّلِلَِّ َفلَيكَره َما َيأِِت ِمن َمعِصَيِة اّلِلَِّ

ل.َعنَّ َيًدا ِمن َطاَعةٍ َوًَل َينزِ 



 رسالة النصيحة
 

25 

جورلشألئمة،لوت كلقت هلملوشخل وج؛لهولأصلحلشألمورليلرهلل دل

لأولخُمطًِئ ،لالل ًنش لمعلخ يفلذيكلُمَتَرمِّ لوأنَّ يفلشملر شلوشملر د،

ل.(1)شنتهىلُيصلل فرلهلصالح،ل للفس د

لوُيبلأنلُ رَ َفلل:السياسة الرشعيةوقال الشيخ ِف  لأنَّ

لشي َّ سلِمعلَأاَظِملَوشِجهلَل ِتلشينِّ ع،ل للاَللِقب َمليلنِّ عل واَللِوال َة

ل لَمصَلَحُتُهملإالَّ ل  يلآدَملاللَتتِمُّ لهب ؛لألنَّ نبَ لإالَّ   الجتامعلحل جِةلليلنُّ

،لق ال لهَلُملِا نلشالجتامعلمعلأمريلحقٍّ  رِضِهملإىللَ رٍض،لَواَلُ نَّ

لشي هلليل ُروا َأَحَدُهمإَذا َخَرَج ثَ : اَلَثة  ِِف َسَفٍر َفلُيَؤمِّ
روشهلل(2)

ل.أ ولدشودلمعلحن ثلأِبلسربن،لوأِبله   ةل

                                                 

ل(.4/531)لم ه جلشيس ةلشي هللو ة(ل1)

ل2) لأحنهم،ل( ل ؤم ون ل س ف ون لشي وم ل  بليف لكت بلشجله د، ليف لدشود لأ و أخ جه

ل.ه   ةل(لاعلأِبل2609،لول)(لاعلأِبلسربنل2608حن ثلرقمل)
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ليفل لأمحن لشبل علام ل(1)شملس نوروىلشإلم م لاعلاهللن ،

ل لشي َّهللِيَّ لأنَّ لل: ِمَن  َيُكوُنوَن بَِفاَلةٍ  ًَل َُيِلُّ لَِثاَلَثةٍ ق ا:

ُروا َعَليهِ  ضِ راِلَ  ل.م َأَحَدُهمإًِلَّ َأمَّ

شي لبللشير رضليفلل(2)تأمريلشيوشحنليفلشجلمعلفأوجبل

شيسف ،لت هللبًه ل ذيكلاىللس ئ لأنوشعلشالجتامع،لوألنلشبلتر ىلل

لوالل تملذيكلإالل ل  ملر وفلوشي هيلاعلشمل ك ، أوجبلشألم 

لوشيرنا،ل لشجله د لمع لأوجب لم  لس ئ  لوكذيك لوإم رة،   وة

لونرصل لشحلجلوشألاب د، لاللتتملوإق مة لشحلنود، لوإق مة شملظلوم

ل لرو : لوهلذش لوشإلم رة؛ ل  ي وة لَطاَن ظِلُّ اّلِل ِِف إال َأنَّ السُّ

ل.لاِلَرضِ 

                                                 

ل(.2/176)لمس نلأمحن(ل1)

لحن.وشملر ىلوشلشالجتامعكذش،لويفلشملطهللوع:ل(ل2)
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ستونلس ةلمعلإم ملج ئ ،لأصلحلمعليبلةلوشحنةلو   ا:ل

ل.ل اللسلط ن

ل عل لك يفضبل لشيسلف؛ لك ن لوهلذش لذيك؛ لُتهلَلنيِّ وشيتج  ة

يولك نلي  لداوةل:لاب ض،لوأمحنل علح هللللوغريمه ،ل  ويون

ل.لمستج  ة،ليناون لهب ليلسلط ن

ل لشي هللي لوق ا  َأن َتعُبُدوُه  :إِنَّ اّلِلََّ َيرََض َلُكم َثاَلًثا:

  َوَأن َتعَتِصُموا بَِحبِل اّلِلَِّ ََجِيًعا ،َوًَل ُترِشُكوا بِِه َشيًئا

ُقوا، ُه اّلِلَُّ َأمَركُ  َوًَل َتَفرَّ ل.لروشهلمسلمل(1)مَوَأن َتنَاَصُحوا َمن َوًلَّ

الَعَمِل إِخاَلُص  :ُمسلِمٍ  َقلُب َثاَلث  ًَل ُيِغلُّ َعَليِهنَّ وق ا:ل

                                                 

يفلكت بلشجل مع،ل  بلم لج ءليفلإض اةلشمل الوذ للشملوطأأخ جهلم يكليفل(ل1)

ل(.1863شيوجهني،لحن ثلرقمل)

وأخ جهلمسلمليفلكت بلشألقضبة،ل  بلشي هيلاعلكث ةلشملس ئللمعلغريلح جة،لل

ُه اّلِلَُّ(لدونلقويه:ل1715حن ثلرقمل) ل.َأمَرُكم َوَأن َتنَاَصُحوا َمن َوًلَّ
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َفإِنَّ َدعَوََتُم  ،امُلسلِِمنيَ  َولُُزوُم ََجَاَعةِ اِلُُموِر،  ُوًَلةِ َوُمنَاَصَحُة  ،ّلِلَِِّ

لروشهلأهللشيس ع.ل(1)َُتِيُط ِمن َوَرائِِهم

ل لل(2)شيصحبحويف لق الا ه لأنه يُن النَِّصيَحةُ :   الدِّ

 ،َولَِرُسولِهِ  ،َولِكَِتابِهِ  ،ّلِلَِِّل:َق َاللَ  لَرُسوَالشبِ؟لملَِعلَق ُيوش:ل.-َثاَلًث -

تِِهم ِة امُلسلِِمنَي َوَعامَّ ل.َوِِلَئِمَّ

،لTشِّتِّ ذلشإلم رةلد  ً لوق  ة،ل ت  بلهب لإىللشبلفالواجب: 

                                                 

لمرلويةللج ء(ل1) لشحلن ثل أس نبنل رضه لصحبحةلو رضه لحس ةلو رضه  هذش

درشسةلحن ث:لنرضلشبلاعلمج اةلمعلشيصح  ة،لفهولمتوشت .ل  ظ :لرس يةل

ليلخبدلاهللنلشملحسعلشيرهلل د.لشم أًل

ل  بلقوالشي سوال(ل2) لشيهللخ ر ليفلكت بلشإل امن، لالَّ ه يُن النَِّصيحُة، : الدِّ

ل.لِة املُسلِِمنيّلِل، ولرسولِِه، وِلئمَّ 

وأخ جهلمسلمليفلكت بلشإل امن،ل  بل ب نلأنلشين علشي صبحة،لحن ثلرقمل

ل.(لمعلحن ثلمتبملشينشر ل55)
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ل(1)سويهلأفضللشي    تفإنلشيت  بلإيبهلفبه ل ط اتهلوط اةلر

لشنتهى.

اَللَ  هلَلِغيلأِلََحٍنلَأنلُ  كَِ لَاىَلل:ل(2)غذاء اِللبابوقال ِف 

نَب ل لشينُّ ليِف لشيَر ِقهلَلِة لِمَع لحَتِذ ً ش لَأو لَيُه، لَوَِّتِو ًف  لَواًظ  لإالَّ ُسلَط ٍن

لَوشآلِخَ ِةلَفَبِجُب.

لَق َالشيَ  يِض:لَوَُيُ ُمل َِغرِيلَذيَِك.

َق َالش ُعلُمفلٍِح:لَوشمُلَ شُد:لَومَللَُيَفلِم ُهل ِ يتَّخِو ِفلَوشيتَّحِذ ِ ل

لَسَ َط،لَوَك َنلُحكُملَذيَِكلَكَغرِيِه. لَوإاِلَّ

لَأِِبل لإىَل لشيَوشثِِق لِواَلَ ِة ليِف لَ غَنشَد لُفَ َه ُء لشجَتَمَع لَح هلَلٌل: َق َا

لتَل لَقن لشألَمَ  لإنَّ لَيُه: لَوَق ُيوش لشبَِّ، لإظَه َرلَاهللِن لَ ر ُوَن: لَوَفَخ ؛ َف َقَم

                                                 

ل(.391-28/390ضمعلجمموعلشيفت وىل)لشيسب سةلشيرشابة(ل1)

ل(ل وشسطةلشملكتهللةلشيخ ملة.352-1/351)(ل2)
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ُسلَط نِِه،للشيَ وِال َِخلِقلشيُ  آِنلَوَغرِيلَذيَِك،لَواَللَن ََضل ِإَِم َرتِِهلَواَلل

لَواَلل ل ُِ ُلو ُِكم، لَاَلبُكمل ِ إِلنَك ِر لَوَق َا: لَذيَِك َِّتَلُروشللَف َ َظَ ُهمليِف

لشمُلسلِمِل لَاَص  وش لَواَللَتُخ ُّ لِمعلَط َاٍة، لَواَللَتسِفُكوشَ ًنش ِدَم َءُكمللنَي،

وشل لَوشصرِبُ لَأمِ ُكم، لَا ِقهلَلِة ليِف لَوشنُظُ وش لَمَرُكم، لشمُلسلِِمنَي َوِدَم َء

شَحلِمعلَف ِجٍ . ،لَوُ سرَتَ  َحلَ  ر
لَحتَّىلَ سرَتِ

َوَق َا:لَيبَسلَهَذش؛لَ ر ِي:لَنيَاُهملَأ ِنََيُملِمعلَط َاتِِهلَصَوشً  ،ل

ل.َهَذشلِخاَلُفلشآلَث رِل

لَاعل ل ِ يَكفِّ لَ أُمُ  لشبَِّ لَاهللِن لَأَ   لَسِمرت : وِذ ُّ لشمَل ُّ َوَق َا

،لَوُ  ِكُ لشخلُُ وَجلإنَك ًرشلَشِن ًنش.
ِ
لشألَُمَ شء

لَُيُِبل لَأ : ؛ لشيَكفُّ لَسِربٍن: ل ِع لإساَمِابَل لِرَوشَ ِة ليِف َوَق َا

ل ؛لأِلَنَّ لَنِجُنلَاعلشي َّهللِيِّ ؛لَأ :لَفاَللُت َيُعلَما َصلَّوا َفاَل :لشيَكفُّ

َةلَدَوشِمِهملُ َصلُّوَن. لَ ُنلَط َاتِِهملُمنَّ
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ملَك يهلُلَغ ِة. لِخاَلًف ليِلُمَتَكلِِّمنَيليِفلَجَوشِزلِقَت هِلِ

َقلشيَ  يِضلَ ب َُهاَملِمعلِجَهِةلشيظَّ ِهِ لَوشمَلر َى. لَوَف َّ

ل ل ِِ َت ِا لَأَمَ  لَتَر ىَل لشبََّ لَفإِنَّ لشيظَّ ِهُ : لَتَر ىَل:لَأمَّ  ل َِ ويِِه شيهلُلَغ ِة

للشآلَ ةَلل﴾ڳ ڱ﴿ ل[9]شحلج شت: ل ِ يَكفِّ لَأمٌ  لَمسَأَيتِ َ  لَويِف .

ِةل ِ ألَخهلَل ِرلشمَلذُكوَرِة. لَاعلشألَِئمَّ

لَمسَأَيتِ َ ل لَويِف ل ِ إِلَم ِم، لُ َ  تُِلوَن لشخلََوشِرَج لَفإِنَّ لَمر ًى: َوَأمَّ 

لَهى.َُيُصُللِقَت هُلُمل َِغرِيلإَم ٍم.لشنتَل

ل:َقاَل اإِلَماُم َعبُد اّلِلَِّ بُن امُلَباَرِك 

ةةةةِه َفاعَتِصةةةُموا  إنَّ اجَلاَمَعةةةَة َحبةةةُل اللَّ

 

  

 ِمنةةةةُه بُِعرَوتِةةةةِه الةةةةُوثَقى ملَِةةةةن َداَنةةةةا  

ةةلَطاِن ُمعِضةةَلةً   ةةةُه بِالسُّ  َكةةم َيةةدَفُع اللَّ

 

  

 ِِف ِدينِنَةةةةةا َرَُحةةةةةًة ِمنةةةةةُه َوُدنَياَنةةةةةا  
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 ُة ََل َتةةةأَمن َلنَةةةا ُسةةةُبل  َلةةةوًَل اِااَلَفةةة

 

  

 َوَكةةةةاَن َأُةةةةةَعُفنَا ََنًبةةةةا ِِلَقَواَنةةةةةا  

 
،لشحَفظلَا ِّيلَم لَويِفلَوِصبَِّةلَامِ ول ِعلشيَر ِصلاِل  ِِه:ل َ  لُ  َيَّ

لَخرٌيل لَخُطوٌم لَوَأَسٌن لَو ٍل، لَخرٌيلِمعلَمَطٍ  لَانٌا لإَم ٌم ُأوِصبكل ِِه:

لَظلُل لَوإَِم ٌم لَظُلوٍم، لإَم ٍم لَتُنومُلِمع لفِت ٍَة لِمع لَخرٌي لَغُخوٌم .لوٌم

لشنتهى.

َوِمعل :(1)املنهاجِف  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

لَأهِلل لَِمَ ِدِح لَوِمع لَ رًض ، لَ رِضِهم لَتكِفرُي لشيهللَِنِع لَأهِل ُاُبوِب

لَأَحَنُهمل لَأنَّ لَوَسهلَلُبلَذيَِك: ُ وَن، لُ َكفِّ لَواَل ُئوَن، لُُيَطِّ ُم لَأهنَّ شيِرلِم:

لَم لَيبَسل َِكفٍ لُكفً ش لشنتهى.لَقنلَ ُظعُّ

لوالةلل-وف كملشب-ف نظ وشل يفلكالملهؤالءلشألئمةليفلحقِّ

                                                 

ل(.5/251)(ل1)
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ل لوت     ليألم شء، لم  زاتهم لانم لاىل لوحثهم وجوبلشألم ،

لمع لفبهم لم  لفبهم لك ن لوإن لهلم، لوشيط اة لشيتيللشيسمع شألمور

لوإم مكمل ل وشح، لكف  لم هم ل ظه  لمل لم  لشيرشع، ل  ك ه 

لمضالتلشيفتع- لمع لوأا ذه لشب، لنرت نلل-حفظه لال لك   وإن

لن صح،ل لكل لمع لشي صبحة لقهللوا لإىل لأصغى لقن لفإنه اصمته،

لوجنليفلإزشيةلم لقنرلالبهلمعلشمل ك شت.

ون جولشبلأنل رب هلاىللإزشيةلكللم لأنك هلشيرشعلشملطه ،ل

لشملص يحل لمع ل ه لشنتظم لوقن لاني، لط فة لنفسه لإىل ل كله وال

ليننبو ةلم لاللُيىص.لشين  بةلوش

لوإ  كملوإ  هليسلوكلشيرصشطل هذش؛لوشبلشملسئوالأنل وف   

ل.لشملست بم،لوُي بلشجلمبعلط   ةلأصح بلشجلحبم

لوشيسالملالبكملورمحةلشبلو  ك ته.
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 انتهت هذه الرسالة املباركة


