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:
فقد اطلعت على ما نشرته بعض الشبباا العكابوتيبم مبن بالم نسبو و وهبو أيف لبت
وحدى حماضرايت " وذا تربأ مكك رسول اهلل على لسان ربكبا " لتهبا عكبدما اسبتدللت بقبول اهلل
تبارك وتعاىل (( ون الذين فر بوا ييبكهم و بانوا ابيعا لسبت مبكهم اب )) علبى ربرا التقبر
مث لت :يف ما خناف يا وخوتاه وخنتار هذا التقر ونعيش عليه رونا وأحقابا."...
أستغقر اهلل من هذه الالمم القبيحم الباطلم مئا املرا .
وأطلو حذفها من ل اريط توجد فيه ،وأادي ذلك على ل من ميلك اريطا توجد فيه
هذه الالمم أن يقوم حبذفها.
وأ ول:
ون ه ببذا الا ببالم ب ببي وباطب ببل ،وتع بباىل اهلل عكب ببه وتكب ب بزه عكب ببه ،فهب ببو تعب بباىل مك ب بزه ع ببن مشب ببا م
املخلو ني.
ما ال سبحانه (( ليس مثله ا وهو السميع البصري)).
و ما ال عز وجل(( ل هو اهلل أحد اهلل الصمد مل يلد ومل يولد ومل يان له قؤا أحد))
و ال تعاىل (( هل تعلم له مسيا)).
فق هذه اآليا الارميا وثبا لصقا ماله ونعو جالله وتكبزيه له عن صقا ومسا
الببكقو ومشببا م املخلببو ني ،فببال يشبببهه وا ياببافؤه أحببد ذاتببه وا صببقاته وا ا ب
من صقاته العظيمم.
وأهل السكم واجلماعبم يثبتبون بل صبقاته البوارية الاتبان والسبكم مبن بري تشببيه وا تعطيبل
ومن ري تاييبف وا ثثيبل ش اب مبن صبقاته ،اسبتواهه علبى عرابه فبو خميبع تلو اتبه،
والعلببو والكببزول والسببمع والبصببر والقببدرة واوراية والعلببم والاببالم واحلامببم و ونببه تعبباىل اخلببال
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الراز احملي املميت وىل آخر ما ثبت من أمساهه احلسىن وصقاته العليبا ،يثبتهبا أهبل السبكم مبن
ببري تاييببف وا ثثيببل وا تشبببيه وا تعطيببل ،تببالقني فيهببا أهببل ا هبوا مببن اجلهميببم واخلبوار
واملعتزلم والروافض وا اعريم .
وأنا واحلمد هلل ممن أ رمبه اهلل بذا املبكه وأومبن ببه برارة نقسب وأيرسبه وأيعبو وليبه وأذن
عكه طالبا ومدرسا وياعيا وليه بال ما أستطيعه وأوا عليه وأعايش عليه من أول حيايت.
وهببذه الالمببم البغيلببم و ي الببص صببدر مببي خببالل حماضببرة أيعببو فيهببا وىل هببذا املببكه وأيعببو
من خالقه وىل الرجوع وليه.
وهذه الالمم القبيحم ومنبا انبت مبي فلتبم لسبان ولبو نبهبي ونسبان اللحظبم البص لتهبا فيهبا
لرفلتها ولتربأ مكها ،وما حي حد اطلع عليها أن يسات عكها.
وهب مثببل ببول ذلببك الرجببل الببذش مثببل بببه الكب صببلى اهلل عليببه وسببلم والببذش ببال مببن اببدة
القرح " اللهم أنت عبدش وأنا ربك " ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
" أخطأ من ادة القرح" ومع ذلك فأنا أتأمل مكها أاد ا مل وأستكارها من نقس ومن ريش
أاد ااستكاار.
أسأل اهلل الارا رن العرش العظيم أن يغقر ذنويب خميعبا مبا أسبرر مكهبا ومبا أعلكبت وأن
يغقر زايت وأخطاه  :زا القلم واللسان واجلوارح واجلكان.
و" ب ببل ابب ببن آيم خطب ببا وخب ببري اخلطب بباهني التوابب ببون"،أسب ببأل اهلل أن معلب ببي مب ببن الت ب بوابني ومب ببن
املتطهرين.
و بول الكص واتباع احل من أوجو الواجبا على املسلمني خميعا من أش مصبدر بان ،وا
موز للمسلم أن يستصغر الكاص أو حيتقره مهما ان اأنه.
وأعبوذ ببباهلل أن أري نصبيحم أو أيافببع عبن خطببأ أو باطبل صببدر مبي فببان هبذا ا سببلون املكاببر
ومنببا هببو مببن طببر أهببل القسبباي والاببرب والعكبباي ،ومببن اببأن الببذين وذا ذ ببروا ا يببذ رون وأعببوذ
باهلل من هذه الصقا القبيحم.
وأسببأل اهلل أن معلببي مم بن ببال فببيهم (( والببذين وذا ذ ببروا بهبيببا ر ببم مل مببروا عليهببا صببما
وعميانا)).
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وأنص ب نقس ب وخمي ببع املس ببلمني باتب بباع ه ببذا امل ببكه والثب ببا علي ببه ،و ب ببول نص ب الكاص ببحني
والسببري طري ب السببلف الصبباا التكاص ب والتواص ب ببباحل و بببول الكص ب أخببذا بقببول اهلل
تعبباىل(( والعصببر ون اونسببان لق ب خسببر وا الببذين آمك بوا وعمل بوا الصبباحلا وتواص بوا ببباحل
وتواصوا بالصرب)).
وأخذا بقوله تعاىل (( واملؤمكون واملؤمكبا بعلبهم أوليبا بعبض يبأمرون بباملعروف ويكهبون عبن
املكار)).
ومببن عالمببا الراببد وااسببتقامم والسببداي والسببعاية الببدنيا واآلخببرة الثبببا علببى الاتببان
والسكم والسري علبى هبذا املبكه عقيبدة وعمبال وأخال با وأمبرا بباملعروف وايبا عبن املكابر وسبدا
للخلل باحلامم وبالطر الشريقم.
وأيعببو اهلل عببز وجببل أن يوف ب هببذه ا مببم  -واسببيما أهببل السببكم واجلماعببم -للكهببو ببذا
املببكه العظ بيم وأن ممببع لمتهببا عليببه ،وأن حيقب ببا السببياية والعببزة والارامببم الببدنيا ،وأن
حيق ا باتباع هذا املكه الكجاة والسعاية اآلخرة.ون ريب مسيع الدعا .
وصلى اهلل على نبيكا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
كتبه:
ربيع بن هادي المدخلي
5241/7/8هـ
مكة المكرمة
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