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موه وَلَو   ** صانهُم   صانُوهُ  العِلمِ  أه لَ  أَن   وَلو   ُ  النفوس في عظَ  مالَع  ظِ 
  هل رشيك ال وحده هللا الا اهل ال ان واشهد هللا رسول عىل والسالم والصالة هلل امحلد ��

 . كثريا ميا تسل وسمل عليه هللا صىل وخليهل خلقه من وصفيه ورسوهل عبده دمحما ان واشهد

🍃 

  أ دى فوه ورمباص ويعكر يشوبه مما هل الصيانة اخلري هذا عىل الاس مترار لوازم من ا ن هللا عباد ��

 .  العمل صيانة مسأ ةل عىل العلامء يتلكم وذلكل اعهوانقط ذهابه ا ىل
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لَ  أ ن   َولو   موه َولَو   ***صاهُنم   صانُوهُ  الِعملِ  أ ه    يف عظ 

ام النفوس  لَُعِظِّ

 اذا العايم فا ن مهعل وصيانة نفسه صيانة يف يسعى أ ن عملم  طالب وللك داعم  وللك عالم  للك فينبغي ��

  اليه النظرة تكون العمل سكل يف من اخطأ   اذا بيامن العمل عن وبعده هجهل بسبب خطأ ه هل اغتفر اخطأ  

 .اشد عليه واخلطب واحضة

هنا  :وسمل عليه هللا صىل النيب قال وقد ��    والظنون ال وهام نم النفوس يف يقع ما ذرائع لسد ؛صفية ا 

ُّواذُ » احلديث ويف الريب مواطن يف نفسه ويوقع بنفسه نفسه يشوه الرجل اكن اذا ابكل مفا راِضك   عن ب   أ ع 

 .« ِبأ مواِلك  

 :بأ مور تكون العمل وصيانة ��

 . وامجلاعة الس نة أ هل عند العمل طلب ال ول ال مر ��

 .  ابلعمل العمل الثاين ال مر ��

  صىل النيب اءدع من اكن ولهذا والفرج الالكم وعفة وامللبس املطعم عفة بأ نواعها العفة الثالث ال مر ��

 :  وسمل عليه هللا

ينِِّ  الل هُم   » أكَُلَ  ا   .« َوال ِغَن  َوال َعَفاَف  َوالتَُّقى، الهَُدى َأس 
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 ويف جالس نم بداء أ صيب رمبا هؤالء غري جالس من الن وادلاينة الصيانة ل هل اجملالسة الرابع ال مر ��

 :  احلديث

؛ ِدينِ  عىل املرءُ  »  .  سجان جالس من السائر املثل ويف « ُُياِللُ  َمن   أ َحُدُك   فَل ينُظر   خليهِلِ

  لسجتا وال مهنم تدنو وال البدع أ هل جتالس فال الريب مواطن عن البعد اخلامس ال مر ��

  وسالمة سكنف  سالمة عىل حريصاا  ولتكن مواردها مجيع يف الظن هبا فيك يساء اليت املواطن

  فعىل املس توايت ابعد ا ىل به التعيري يبقى التائب اتب وان حىت شوه شوه اذا العرض الن عرضك

 .  هشأ ن مجيع وصيانة دعوته وصيانة عرضه وصيانة علمه صيانة يف يسعى أ ن املسمل

 يف عيشي  املرء ل ن اذلنوب ومغفرة العيوب بسرت وجل عز هللا ا ىل الترضع السادس ال مر ��

 هللا سرت

 :  القحطاين وكام قال 

 .لقــايني من عيل الســالم ل بـــى*  ســريريت قبــيح علموا لو وهللا

 .  اليه والترضع وجل عز هللا بدعاء نفسه سرت يف يسعى فاال نسان

 ويلوث سمعةال  يشني مما فيه وقع مما النصوح التوبة السابع ال مر ��

: يقول وجل عز وهللا العمل
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 قبوالا  هل جعل صدقة هللا عمل ومن عليه هللا اتب اتب ومن 

 . وعافيةا  وسرتاا 

  ات َقى فََمنِ  » :يقول وسمل عليه هللا صىل النيب فا ن الش هبات عن البعد الثامن ال مر ��

هُباِت  أَ  الش ُّ َ َتْب  يِنِه، اس   ِضِه، دِلِ هُباِت  يف وقَعَ  وَمن وِعر    احلَراِم، يف قَعَ و  الش ُّ

َ  اِعير  ـاكل َعىـي لَ  ر  تَعَ  أ ن   يُوِشكُ  احِلَمى، َحو  ن   أ ال ِفيِه، يَر    َمكِلم  ِللُكِِّ  وا 

ن   أ ال ِِحاى،  .  « َمحاِرُمهُ  هللاِ  ِِحَى وا 

 أ ال »: وسمل عليه هللا صىل النيب قال اجلوارح صالح ففيه القلب ا صالح عىل احملافظة التاسع ال مر ��

ن   ، اجلََسدِ  يف وا  َغةا ذا ُمض  ، ا  ذا ُُكُُّه، اجلََسدُ  َصلَحَ  َصلََحت  ، وا    ويه الأ   ُُكُُّه، اجلََسدُ  فََسدَ  فََسَدت 

 .  « الَقل ُب 

 الشهوات من سملت  املرتبة هبذه فا ن الآخرة ويف ادلنيا هذه يف ينفع ما عىل احلرص العارش ال مر ��

  ادلنيا يف عينف ما عىل حريص ل نك ذكل غري ا ىل والزلقات الريب أ هل جمالسة ومن الش هبات ومن

   قيل امك وال مجيعاا  ينفعنا ما عىل حنرص أ ن لنا فينبغي الآخرة يف ينفع ما عىل وحريص

ن   نصحُتكَ  فلقد    ويُوَهـب اعُ يُب ما أ غىل فالنُّصحُ  *** نصيحيت قبلَت  ا 



 ة[القمي النصاحئ سلسةل] الصاحل بالعمل لالستمرار النصائح بذل ��                     

                             

6 

  بسلوك الناس نصحه قد ك بريك بن هاين ا ىل وانظروا يفضح أ ن يوشك النصح يقبل ل ومن ��

  ذنوبه به ارتوص الس نة أ هل حرب عن ابلبعد فتنة من ادلعوة يف أ حدث مما ابلتوبة السلف مهنج

 . اعظم اكن خفي وما املوس يقى وسامع الرقص أ ماكن حرض حىت وخطاايه

  أ ن أ مره أ خر ناك مث والآخرة ادلنيا يف يعافينا وان والآخرة ادلنيا يف يسرتان أ ن هللا نسأ ل ��

 مبعن السلفية ىلا   يضاف وال السلفية ا ىل يُنسب ال انه مجيعاا  الناس راهاـي تويرت يف تغريدة اخرج

 .  الكمه

  نفسه بينس ال اال نسان أ ن والعافية السرت هللا نسأ ل بالء من البالء هذا بعد فهل ��

ىل  جالس من لكنو  وسمل عليه هللا صىل النيب طريقة يه اليت وطريقهتم السلف مهنج ا 

َاا   »ذكل  خالف ويه والآخرة ادلنيا عز املسؤولية يف يرى الناس من كثري جانس   هن 

َا َأَمانَُة، هن  ي   الِقيَاَمةِ  يَومَ  وا  ، ِخز  ال   َونََداَمة   .مه ام وقليل   « حَبقِِّهَا َأَخَذَها َمن ا 

  لبس البناطيل؛ لبس ال رواح؛ ذوات تصوير أ حواهل اقل املسؤولني جالس من ال ن ♻

  اكحللف هللا ريبغ احللف من الزور جتد الزور؛ املوس يقى؛ سامع سامع النساء؛ مصاحفة رفتات؛ـالك

  هللا صىل رسول عوةد ويف النبوية الس نة يف الطعن ادلميوقراطية؛ تعظمي ابلرشف؛ واحللف ابل مانة

 .  املرضية وسمل عليه

  ا ىل هيمبنواص يأ خذ وان هيدهيم أ ن هللا نسأ ل املسلمني حاكم عىل اخلروج نرى ال ذكل ومع ��

 .  مغمن الرش من السالمة لكن واملسلمني اال سالم هبم يصلح وان والتقوى الهدى
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  صوتياا  يسمعهاس  ممن وللبعيدين املسجد هذا يف للسامعني والتوجهيات النصاحئ بعض هذه ��

  عليه هللا ىلص هللا رسول والكم هللا الكم من مأ خوذ هو اذلي النصح هبذا يلزتم أ ن امجليع فعىل

 . ادلارين يف ل نفس نا العزة اردان اذا هذا الصاحلني السلف وطريقة وسمل

هل ال وحبمدك اللهم وس بحانك ♻ ال ا    أ طيل أ ن ينيعجب ال واان اليك وأ توب اس تغفرك أ نت ا 

خواننا لكن املقدمات   نصيحة فاكنت الكمنا من يسمع أ ن بعضهم حيب ورمبا ضيوف مه ا 

  هللا اي قولوني عندان بضيف هللا اي الشعيب املثل يف قيل وكام حبضورمه نس تغلها عامة

ذا فنحن معه نتغدى بضيف  نرى اليت جهياتوالتو  النصاحئ ببعض نفرح قد الضيف جاءان ا 

 .العاملني رب هلل وامحلد ادلعوة وهذه اخلري هذا عىل لالس مترار الهيا احلاجة

═🌺🍃🍃🌺🍃═ 
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