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 قبول النصح واالنقياد للحق
 من الواجبات العظيمة  
 على المسلمين جميعا   

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 . احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد
ه بعض الشبباا  العكابوتيبم مبن  بالم نسبو و  وهبو أيف  لبت   تفقد اطلعت على ما نشر 

 لتهبا عكبدما اسبتدللت بقبول اهلل " وذا تربأ مكك رسول اهلل على لسان ربكبا " اضرايت وحدى حم
علبى ربرا التقبر  (( ون الذين فر بوا ييبكهم و بانوا ابيعا لسبت مبكهم   اب  )) تبارك وتعاىل 

 ...".ا  وأحقاب ا   يف ما خناف يا وخوتاه وخنتار هذا التقر  ونعيش عليه  رون :مث  لت
 .مئا  املرا  ذه الالمم القبيحم الباطلمه أستغقر اهلل من

وجد فيه توأادي   ذلك على  ل من ميلك اريطا   ،وأطلو حذفها من  ل اريط توجد فيه
 .أن يقوم حبذفها هذه الالمم

 :وأ ول
زه عببببن مشببببا م بفهببببو تعبببباىل مكببببعكببببه، زه بوتعبببباىل اهلل عكببببه وتكبببب ،ون هببببذا الاببببالم  بببببي  وباطببببل

 .املخلو ني
 ((.ليس  مثله ا   وهو السميع البصري)) ه  ما  ال سبحان

 (( ل هو اهلل أحد اهلل الصمد مل يلد ومل يولد ومل يان له  قؤا أحد)) و ما  ال عز وجل
 ((.هل تعلم له مسيا  )) و ال تعاىل 

ومسا  عن صقا  له ه يز بتكوثبا  لصقا   ماله ونعو  جالله و  ا هذه اآليا  الارميق  ف
ني، فببال يشبببهه وا ياببافؤه أحببد   ذاتببه وا   صببقاته وا   ابب   الببكقو ومشببا م املخلببو 

 .من صقاته العظيمم
وأهل السكم واجلماعبم يثبتبون  بل صبقاته البوارية   الاتبان والسبكم مبن  بري تشببيه وا تعطيبل 

سبتواهه علبى عرابه فبو  خميبع تلو اتبه، ا ومن  ري تاييبف وا ثثيبل  ش اب   مبن صبقاته،  
اخلببال   تعبباىلواحلامببم و ونببه والاببالم والسببمع والبصببر والقببدرة واوراية والعلببم  والعلببو والكببزول
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، يثبتهبا أهبل السبكم مبن الراز  احملي  املميت وىل آخر ما ثبت من أمساهه احلسىن وصقاته العليبا
فيهببا أهببل ا هببوا  مببن اجلهميببم واخلببوار  ، تببالقني  ببري تاييببف وا ثثيببل وا تشبببيه وا تعطيببل

 .وا اعريم والروافض م واملعتزل
سبه وأيعبو وليبه وأذن ومبن ببه    برارة نقسب  وأير  وأوأنا واحلمد هلل ممن أ رمبه اهلل  بذا املبكه  

 .من أول حيايت عكه طالبا  ومدرسا  وياعيا  وليه بال ما أستطيعه وأوا  عليه وأعايش عليه
فيهببا وىل هببذا املببكه  وأيعببو اضببرة أيعببو خببالل حم الببص صببدر  مببي وهببذه الالمببم البغيلببم و ي 
 .من خالقه وىل الرجوع وليه
ومنبا  انبت مبي فلتبم لسبان ولبو نبهبي ونسبان   اللحظبم البص  لتهبا فيهبا وهذه الالمم القبيحم 
 .ن يسات عكهاأ، وما حي   حد اطلع عليها لرفلتها ولتربأ  مكها

الببذش  ببال مببن اببدة و هبب  مثببل  ببول ذلببك الرجببل الببذش مثببل بببه الكبب  صببلى اهلل عليببه وسببلم و 
  ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" اللهم أنت عبدش وأنا ربك " القرح 

ومن  ريش اد ا مل وأستكارها من نقس  ومع ذلك فأنا أتأمل مكها أ "من ادة القرح أخطأ" 
 .ااستكاارأاد 

ومبا أعلكبت وأن مكهبا عظيم أن يغقر   ذنويب خميعبا مبا أسبرر  الالعرش رن أسأل اهلل الارا 
 .واجلوارح واجلكان زا  القلم واللسان :يغقر   زايت وأخطاه 

أسبببببأل اهلل أن معلبببببي مببببن التبببببوابني ومبببببن ،" ببببل اببببببن آيم خطببببا  وخبببببري اخلطببببباهني التوابببببون"و
  .املتطهرين

  على املسلمني خميعا  من أش مصبدر  بان، وا و بول الكص  واتباع احل  من أوجو الواجبا
 .مهما  ان اأنه موز للمسلم أن يستصغر الكاص  أو حيتقره

ا سببلون املكاببر صببدر مبي فببان هبذا أو باطبل أو أيافببع عبن خطببأ وأعبوذ ببباهلل أن أري نصبيحم 
ذ وأعببو  ومببن اببأن الببذين وذا ذ ببروا ا يببذ رون ،والعكبباي مببن طببر  أهببل القسبباي والاببربومنببا هببو 

 .باهلل من هذه الصقا  القبيحم
البببذين وذا ذ بببروا بهبيبببا  ر بببم مل مبببروا عليهبببا صبببما و ))  بببال فبببيهم ن وأسبببأل اهلل أن معلبببي ممببب

 .((اانوعمي
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، و ببببول نصببب  الكاصبببحني وأنصببب  نقسببب  وخميبببع املسبببلمني باتبببباع هبببذا املبببكه  والثببببا  عليبببه
قببول اهلل أخببذا ب و بببول الكصبب  والتواصبب  ببباحل والسببري   طريبب  السببلف الصبباا   التكاصبب  

والعصبببر ون اونسبببان لقببب  خسبببر وا البببذين آمكبببوا وعملبببوا الصببباحلا  وتواصبببوا بببباحل  )) تعببباىل
 ((.وتواصوا بالصرب

واملؤمكون واملؤمكبا  بعلبهم أوليبا  بعبض يبأمرون بباملعروف ويكهبون عبن )) قوله تعاىل أخذا  بو 
 .((املكار

والسببعاية   الببدنيا واآلخببرة الثبببا  علببى الاتببان  ومببن عالمببا  الراببد وااسببتقامم والسببداي
والسكم والسري علبى هبذا املبكه  عقيبدة وعمبال وأخال با  وأمبرا  بباملعروف وايبا  عبن املكابر وسبدا  

 .للخلل باحلامم وبالطر  الشريقم
 ببذا للكهببو    -واسببيما أهببل السببكم واجلماعببم -وأيعببو اهلل عببز وجببل أن يوفبب  هببذه ا مببم 

وأن  ،، وأن حيقبب   ببا السببياية والعببزة والارامببم   الببدنياوأن ممببع  لمتهببا عليببه يماملببكه  العظبب
 .ون ريب مسيع الدعا .الكجاة والسعاية   اآلخرةباتباع هذا املكه  حيق   ا 

 .وصلى اهلل على نبيكا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
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