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نبينعا علعى والسعلما والصعلة الععالمين، رب لله الحمد
أجمعين. وصحبه وآله محمد

بعد؛ أما

بععذلك والمجععاهرة والمنكععرات المعاصععي ظهععور فععإن
النععاس، مععن كععثير ومجتمعععات السأواق في أحد لكل ظاهر

فيععه الواقععع يعععم عليععه والعقععاب شععديد ذلععك على والوعيد
تعععالى: {لعععن قععال النكععار. على القدرة مع عنه والساكت

بععن وعيسى داود لسان على إسأرائيل بني من كفروا الذين
عععن يتنععاهون ل * كععانوا يعتدون وكانوا عصوا بما ذلك مريم
يفعلون}.  كانوا ما لبئس فعلوه منكر

والمطععرود اللععه، رحمععة مععن والبعاد الطرد هو واللعن
تعععالى: {أفتتخععذونه قععال وليععه، الشععيطان ربععه رحمععة من

بدل}. للظالمين بئس عدو لكم وهم دوني من أولياء وذريته

أصععحاب مععن ليكونععوا حزبععه يععدعو {إنمععا البععدل وهععذا
السعير}. 

الرض فععي الفسععاد عععن النهععي علععى الحععض وتأمععل
القععرون مععن كععان تعالى: {فلععول قال بذلك، النجاة وتعليق

ً إل الرض فععي الفساد عن ينهون بقية أولوا قبلكم من قليل
أنجينا... الية}.  ممن

ً تعالى: {إل قوله فتأمل أن واعلععم أنجينععا}، ممن قليل
هععم وهؤلء معهم، الله لن عددهم قل وإن الكثير هم هؤلء

فععي العاقبععة حسن ولهم والظهور، العزة أهل وهم العلون
فععإن وبالجملععة ؛ الرض فععي التمكيععن ولهععم والخآرة، الدنيا
الكفععرة ذلععك وبضد والخآرة الدنيا في جميل وصف كل لهم

سأععوء مععع والخآرة الدنيا في قبيح وصف كل فلهم والفسقة
العاقبة. 
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ؤؤّمن وما أن المنكععر عن والنهي بالمعروف المر تارك ُي
ًا يكون الظاهرة.  المعاصي أهل من شر

مجععرد الععدين اللععه: (وليععس رحمه القيم ابن قال ولقد
بععالوامر ذلععك مععع بالقيععاما بععل الظععاهرة المحرمععات تععرك

شععاركهم بمععا إل منهععا يعبئون ل الدينين وأكثر لله، المحبوبة
الناس. عموما فيه

المنكععر عععن والنهععي بععالمعروف والمععر الجهععاد وأمععا
ودينععه ورسأععوله اللععه ونصععرة وعباده ورسأوله لله والنصحية

ً ببالهم تخطر ل الواجبات فهذه وكتابه يريععدوا أن عععن فضل
ً فعلها يفعلوها.  أن عن وفضل

ًا النععاس وأقععل هععذه تععرك مععن اللععه إلععى وأمقتهععم دينعع
جمعيها.  الدنيا في زهد وإن الواجبات

ويغضب لله ويمعره وجهه يحمر من منهم ترى أن وقل
الكبععائر وأصععحاب دينععه، نصععر فععي عرضععه ويبععذل لحرماته
ً أحسن هؤلء.  من الله عند حال

ًا أمععر تعالى الله وغيره: أن عمر أبو ذكر وقد مععن ملكعع
ًا فيهم إن رب فقال: يا بقرية يخسف أن الملئكة العابد فلن
وجهععه يتمعر لم إنه صوته أسأمعني أو فابدأ قال: به الزاهد،

ًا فّي قط!) انتهى.  يوم

فععي اللععه رحمععه اللطيععف عبععد بععن محمد الشيخ وقال
ترك ومن المعاصي من فيها يحذر المسلمين إلى له رسأالة
أبععي ابععن المنكر. قال: (وروى عن والنهي بالمعروف المر
أيهععا فقععال: " يععا خآطععب أنععه عنععه الله رضي علي عن حاتم

ولععم المعاصععي بركععوبهم قبلكععم كععان مععن هلك إنما الناس
العقوبععات أخآععذتهم تمععادوا فلمععا والحبععار، الربععانيون ينههم

الذي بكم ينزل أن قبل المنكر عن وانهوا بالمعروف فأُمروا
ل المنكععر عععن والنهي بالمعروف المر أن واعلموا بهم نزل

ًا يقطع ً يقرب ول رزق ".  أجل

جريععر عععن حسععن بسععند ماجة وابن أحمد الماما وروى
ًا: " مععا يعمععل مععن أظهرهععم بيععن يكععون قععوما مععن مرفوععع

الله أصابهم إل عليه يغيروا لم وأمنع منه أعز هم بالمعاصي
". عنده من بعذاب
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قععال والحبععار..}، الربععانيون ينهاهم تعالى: {لول وقال
بععالمعروف المععر تععارك أن علععى الية النحاس: " دلت ابن

".  كمرتكبه المنكر عن والنهي

المععر تععرك فععي للعلماء توبيخ القرطبي: " والية وقال
توبيععخ لكل لهل إنهم لله وتا المنكر، عن والنهي بالمعروف

تعظععم كيععف فاسأععدون؟! أما والعلمععاء النععاس يصععلح فععأنى
وأقعوالهم بأفععالهم والعلمعاء الجعاهلين قلوب في المعصية

ل والعلمععاء الطاعععة فععي يرغععب كيف عنها؟! أما ينهوهم لم
فل يرونهعععا والعلمعععاء البعععدع يعععتركون كيعععف يأتونهعععا؟! أما

ّيععد فقد هذا زماننا في قال: " وأما أن ينكرونها؟!... " إلى ق
ْذ فسععكتوا العلمععاء ألسععن الطمععع أقععوالهم تسععاعد لععم إ
ًا لكان الله صدقوا ولو أفعالهم، إلععى نظرنععا فععإذا لهععم، خآير

إلععى نظرنععا وإذا الملععوك، فسععاد سأععببه وجدنا الرعية فساد
وإذا والصععالحين، العلمععاء فسععاد سأععببه وجدنا الملوك فساد
اسأتولى ما سأببه وجدنا والصالحين العلماء فساد إلى نظرنا
الكلمععة ونفععاذ الّصيت وانتشار والجاه المال حب من عليهم

" والفعععال والقععوال النيععات وفسععاد المخلععوقين ومداهنععة
انتهى. 

مسلم، كل واجب المنكر عن والنهي بالمعروف والمر
اللععه صععلى نبيه ومن وجل عز الرب من ذلك في والخطاب

اسأععتجاب معن والموفعق المسلمين، لجميع عاما وسألم عليه
ولنبيه.  لربه

أمر معن اليعوما فيعه قيل: إن فلو لقيعل: نععم، وينهعى ي
الكفايععة، عشععر بهععم تحصععل مععن حععتى بععذلك يقم لم ولكن
وتععزول يكفععي مععن والنهععي بالمر يقوما حتى يرتفع ل والثإم

القل.  على الظاهرة المنكرات

ّعين الععذي البلء لععدفع اليععوما المسععلمين علععى فععالمت
عليهعم اللععه وجععب بما القياما أسأبابه انعقدت قد أنها نخشى

المنكر.  عن والنهي بالمعروف المر من

ععععن والبلء العقوبعععات انعععدفاع ذلعععك فعععي أن ومعععع
ًا ففيه المسلمين علععى هععي التي لهم النعماء اسأتجلب أيض

النصععير الولي به تكفل الذي ونصره الدين اسأتعلء الحقيقة
دينه.  نصر لمن وبحمده سأبحانه

بععالمعروف يععأمرون مضععى فيمععا المسععلمون كععان لقد
إلعى ويعدعون واهتمعاما وعزيمعة بصعدق المنكر عن وينهون
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الدنيويععة والعقوبععات النقمععات حلععول مععن ويخوفععون اللععه
فيععه نحععن لمعا أزمععانهم لمنكععرات لنسععبة أنه مع والخآروية

لهععا يحععدث لععم زماننععا فععي بععالمنكرات المجاهرة لن اليوما
خآطير.  عظيم وشؤمها نظير،

عععن والنهععي بالمعروف المر شرط من فليس وللتنبيه
اللععه: رحمععه تيميععة ابععن قال لذلك، العصاة اسأتجابة المنكر

ول المنكععر يععتركون ل النععاس أن علمنععا أنععا ُفععرض لععو (ثإععم
ن لعم منكعر بأنه يعرفون ًا ذلعك يك ن مانعع الرسأعالة إبلغا م

العلم) انتهى.  وبيان

فليععس وإل الحععوال أسأععوأ تقععدير على هذا الشيخ كلما
فععالقلوب الماضععية أوقاتنا عن مختلفة هذه أوقاتنا أن خآاٍف
سأيسععتجيب! وكععم اللععه بعإذن ممن وكم فكم متحركة اليوما

من له يكن ولم يشارك سأوف ممن سأيزول! وكم منكر من
ععز اللععه أمععر امتثال ببركة نصيب! وذلك المر هذا في قبل

ً المنكر عن والنهي بالمعروف بالمر بالقياما وجل ْذ عمل ل إ
والملتقيات.  المساجد في الكلما يكفي

همنععا أكبر المر هذا يكون أن إل الله أماما يسعنا ل وإنه
ربنا.  رضى بذلك لنستدعي

والنهي بالمعروف المر قائم قاما لو أنه يقين على وإننا
وعععواقب بععاهرة نتائععج اللععه بععإذن لععه فسععتكون المنكر عن

الععدين وإظهععار النعمععاء واسأععتجلب البلء دفععع من محمودة
ُأنيطععت العتي والكرامععة بعالعزة والشعععور القلععوب وتحريك
سأععبحانه ولنععه وسأععلم، عليععه الله صلى ورسأوله الله بطاعة

لععم مععا الععدين لهععل يصنع فإنه المنان المحسن الشكور هو
بالحسبان.  يكن

نطفععئ المنكر عن والنهي بالمعروف بالمر بقيامنا إننا
به أحاطت الذي الغريق وننقذ الذنوب أشعلته الذي الحريق

والكروب.  الخطوب

سأععبيل فهععذا الرحمععن على متوكلين الشيطان فلنراغم
وصععفت وفيمععا المهععداة، بالرحمععة الهلكععى إغاثإة وبه النجاة
مععا مععع تعععالى اللععه بإذن الظلمات هذه من والمخرج الفرج
لعبععاده يصععنعه ممععا الكريععم وكرما اللطيف لطف من ُيرجى

بععإذن خآيععر بدايععة فهععو بععال على لهم يخطر ل مما المؤمنين
الله. 
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ًا يسععتبدل تتولععوا تعععالى: {وإن الله قول وتذكروا قومعع
الية هذه له تحدث لم فمن أمثالكم..}، يكونوا ل ثإم غيركم
وعامععة خآاصععة وهععي خآطر، على أنه فليعلم الشديد الخوف

الععرب لقيععاما بجماعععات وجماعععات بععأفراد أفععراد فاسأتبدال
عععن والنهععي بععالمعروف المععر نفععع وإن بالقسععط، سأبحانه
عظيم.  المنكر

منععافع أعظععم : (ومععن"الفنععون" فععي عقيععل ابععن قععال
عععن والنهععي بععالمعروف المععر الديععان قواعد وآكد السألما
مقععاما لنععه المكلععف تحملععه ما أشق فهذا والتناصح، المنكر
نفععوس منععه وتنفععر الطبععاع، على صاحبه يثقل حيث الرسأل

وإماتععة السععنن إحياء وهو الخلعة، أهل ويمقته اللذات أهل
ونطععق المحقععون سأععكت لععو(قععال:  أن إلععى )،البععدع..

ّود المبطلون لعم معا وأنكعروا شععاهدوا معا علعى النشععوء لتع
النععاس أنكرهععا سأععنة إحيععاء المتععدين راما فمععتى يشععاهدوا،

ذلك) انتهى.  رأينا وقد بدعة فظنوها

اللععه: (أرى رحمععه الوهععاب عبععد بن محمد الشيخ وقال
ًا يقععرؤون مصععاحفهم علععى المسععاجد فععي يجلسععون أناسأعع

لم المنكر رأوا وإذا به يأمروا لم المعروف رأوا فإذا ويبكون
ًا وأشوف عنه ينهوا يقولععون: هععؤلء عنععدهم يعكفععون أناسأعع
ؤحًى ؤحًى أقول: إنهم وأنا غوانم، ِل السامع: أنععا فقال فواين، ِل

ؤحععًى أقول: إنهم أقدر ما مععن الشععيخ: إنهععم فقععال فععواين، ِل
البكم!!) انتهى.  الصم

هععذا أورد أن بعععد اللععه رحمه عتيق بن حمد الشيخ قال
بعععض عععن جععاء معا لهذا محمد. قال: (ويشهد للشيخ الكلما

والمتكلععم أخآععرس، شععيطان الحععق عن الساكت أن السلف
بلسانه بخل من تحقق قال: ولو ثإم ناطق، شيطان بالباطل

ًا كععان وإن أخآععرس شععيطان أنععه الله بأمر الصدع عن صععائم
ًا ًا قائم طمع) انتهى.  بأدنى الشيطان مشابهة تبع لما زاهد

اللععه: (ومععن رحمععه اللطيععف عبد بن محمد الشيخ قال
الغيععرة منععه والخوف معاملته في والصدق الله محبة علمة

المنكععر عععن والنهععي بععالمعروف بععالمر حرماته انتهاك عند
ؤطععر أهععل أيععدي على والخآذ لله والقياما ؤب ّتهععم والّسععفه ال وال

ْدعهعم اللعه، معاصي عن وكفهم الله طاعة على وحملهم ؤر و
أو كععانوا أقويععاء بعيععدين، أو أقربيععن كععانوا سأععواء ذلععك عععن

اللععه رضععا وإيثععار إليه والمسارعة بذلك بالقياما فإن ضعفاء،
حاله بحسب كل عليه والتعاون بالحق والتواصي الدنيا على
ًا يكون مما ذلك في كععل ودفععع خآيععر كععل وجلب لرضاه سأبب
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والعععراض اللعه ععن والغفلعة وزينتها بالدنيا وبالغترار شر،
الععدنيا في والعار والذل الهوان يحصل والنواهي الوامر عن

النقمععات وتحل البركات وتنزع والغم الهم ويحصل والخآرة
ُثلت...)، إنكارهععا وعععدما المعاصععي قععال: (وظهععور ثإععم والم

سأععخط يععوجب ممععا عنععه والغضععاء فاعلهععا عععن والسكوت
عقابه) انتهى.  ونزول عذابه وحلول الرب

قععال: (مععا وسألم عليه الله صلى النبي أن المسند وفي
يعملهععا ممععن وأكععثر أعز هم بالمعاصي فيهم يعمل قوما من
بعقابه).  الله عمهم إل يغيروا ولم

ًا وفيه عنهمععا: (والععذي اللععه رضععي عمععر ابععن عععن أيض
اللععه الرض فععي يقال ل حتى السألما ينفصم ل بيده نفسي

اللععه سألط وإل المنكر عن ولتنهون بالمعروف الله. لتأمرن
خآياركم يدعو ثإم العذاب سأوء يسومونكم المشركين عليكم

أو المنكر عن ولتنهون بالمعروف لهم. لتأمرن يستجاب فل
ّقر ول صععغيركم يرحم ل من عليكم الله ليبعثن كععبيركم) يععو

انتهى. 

أمر بامتثال فالنجاة أسأبابها انعقدت قد العقوبة هذه إن
قععال: (مععا أنه وسألم عليه الله صلى عنه الحديث وفي الله،
بهلكها).  الله أذن إل قرية في الزنا ظهر

الله صلى قال: قال عنه الله رضي مالك بن أنس وعن
عنهم وترد قالها من تنفع الله إل إله ل تزال وسألم: (ل عليه

الله: رسأول قالوا: يا بحقها، يستخفوا مالم والنقمة العذاب
فل الله بمعاصي العمل قال: يظهر بحقها؟ السأتخفاف وما

ّير).  ول ينكر ُيغ

ًا أنس وعن عليععه اللععه صلى الله رسأول قال: قال أيض
مععا اللععه سأخط من العباد تمنع الله إل إله ل تزال وسألم: (ل

علععى دنيععاهم آثإععروا فإذا دينهم صفقة على دنياهم يؤثإروا لم
ّدْت الله إل إله : ل قالوا ثإم دينهم صفقة الله: وقال عليهم ُر

عن والنهي بالمعروف المر أن على الثإر هذا كذبتم). فدل
مقامععات أشععرف من هو بل الله إل إله ل حقوق من المنكر
المؤمنين.  عباده على الله افترضها التي وفرائضه الدين

ًا: (أن الثإععر وفععي إل تضععر ل خآفيععت إذا المعصععية أيضعع
ّير ولم ظهرت وإذا صاحبها، ؤغ معنععاه وليععس العامععة، ضرت ُت

النععاس تحععدث إذا بل علنية وتشتهر السأواق في تظهر أنها
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ذلععك ذكععر كمعا ظهورها من فهذا بينهم فيها القول وفشا بها
الله) انتهى..  رحمهم العلماء

ؤهر ومنكراته زماننا من الشيخ وأين ل والععتي بهععا المجععا
تحصى!!  ول تعد

اللععه: (صععلحا رحمععه تيميععة ابن السألما شيخ قال ولقد
صعلحا فععإن المنكععر، ععن والنهععي بعالمعروف بعالمر العبعاد

إل ذلععك يتععم ول ورسأععوله اللععه طاعععة فععي والعبععاد المعاش
المععة هذه صارت وبه المنكر، عن والنهي بالمعروف بالمر

أمععة خآيععر تعععالى: {كنتععم الله قال للناس، أخآرجت أمة خآير
المنكععر..}، عععن وتنهون بالمعروف تأمرون للناس أخآرجت

ويععأمرون الخير إلى يدعون أمة منكم تعالى: {ولتكن وقال
تععععالى: وقعععال المنكعععر..}، ععععن وينهعععون بعععالمعروف

يععأمرون بعععض أوليععاء بعضععهم والمؤمنععات {والمؤمنععون
المنكر}....) انتهى.  عن وينهون بالمعروف

ول سأععيف بل اليععوما جهععادهم هععذا أن الدين أهل وليعلم
فسيصععنع بمعارض يبالوا ولم عليه اسأتمروا إن وأنهم سأوط

لصحاب جرى ما وليتذكروا حسبانهم، في ليس ما لهم الله
مععن ومسععخ المنكععر عععن نهععاهم من أنجى الله وأن السبت

أنجينععا بععه ذكععروا مععا نسوا تعالى: {فلما قال حدوده، تعدى
بئيععس بعععذاب ظلمععوا الذين وأخآذنا السوء عن ينهون الذين

يفسقون}.  كانوا بما

وصار الدرعية إلى بجيشه الباشا قدما لما أنه تذكروا ثإم
ّلة الناس فأخآذ تساقطت حتى بمدافعه الحصون يدك مععن ُق

ُع بهععا ترمععي الععتي القلل لهععدمها الحصععون علععى المععداف
وقععالوا أعمععى رجععل وهو الشيخ آل أحد حجر في فوضعوها

زبععد ويقععول: هععذا بيععده القلة يضرب فأخآذ ؛ لنا الله له: أدع
الدرعية!!. انتهى..  أهل يا المعاصي

هععائلً! معاصععينا زبععد ليكونن المر نتدارك لم إن ووالله
عليععه ومععا فيععه نحععن لما مقاربة ول مقارنة ول نسبة ل وإنه
أهععل عععن هععذا يومنا في يقال ول الوقت، ذلك الدرعية أهل

أغرقوها!  وإنما السفينة خآرقوا والمنكرات: إنهم الكفريات

بععالمعروف بععالمر الجبععار سأخط باسأتدفاع النجا فالنجا
مععن اللععه وأروا الععدمار، حلععول قبععل المنكععر عععن والنهععى
ًا.  أنفسكم خآير
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عنعد اللعه: (فالنجعاة رحمععه ععتيق بعن حمد الشيخ قال
عععن والنهععي بععالمعروف المععر لهععل هععي العقوبععات نععزول
الذين أنجينا به ذكروا ما نسوا تعالى: {فلما قال كما المنكر
السوء}..). انتهى.  عن ينهون

النجععاة لطريععق بيععان بزيععادة المذكرة هذه خآتاما وليكن
الععذي وسأععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسأععول عليه كان الذي

ذلععك المنكععر..} وأن عععن وينهععاهم بععالمعروف {يععأمرهم
سأععواه الطععرق وكععل المحبععة طريععق هععو هععذا وأن باتبععاعه

مسدودة.

فععي قععال حيععث وجلّه الله رحمه القيم ابن وضحه وقد
وإيععاك نعبد إياك منازل بين السالكين "مدارج العظيم كتابه

نستعين}: منزلععة وإياك نعبد {إياك منازل نستعين": (ومن
المتنافسععون، تنععافس فيهععا الععتي المنزلة وهي "، " المحبة

ؤلِمهععا وإلععى العععاملون، شععخص وإليهععا السععابقون، شععّمر ؤع
ْوحا المحبوب، تفانى وعليها ؤر ِب ّوحا نسيمها و ؤر فهي العابدون، ؤت
الحيععاة وهععي العيععون، وقععرة الرواحا، وغععذاء القلوب، ُقوت
معن الععذي والنععور المعوات، جملعة من فهو ُحرمها من التي

ؤده ؤق عععدمه مععن الععذي والشععفاء الظلمععات، بحععار في فهو ؤف
ّلت بهعا يظفععر لعم معن الععتي واللععذة السأقاما، جميع بقلبه ؤح

ْيشععه والعمععال اليمععان روحا وهععي وآلما همععوما كلععه فع
ؤلععْت متى التي والحوال، والمقامات كالجسععد فهععي منهععا ؤخآ

فيه.  روحا ل الذي

بشععق إل يكونععوا لععم بلد إلععى السععائرين أثإقععال تحمععل
ُتوِصلهم بالغيها، النفس ًا بععدونها يكونوا لم منازل إلى و أبععد

ّوؤهم واصليها، ؤب ُت يكونععوا لععم مقامععات الصععدق مقاعععد من و
علععى مسععراهم الععتي القععوما مطايععا وهععي داخآليهععا، لولهععا

ًا ظهورها يبلغهععم الععذي القععوما وطريقهم الحبيب، إلى دائم
بشرف أهلها ذهب لقد تالله قريب، من الولى منازلهم إلى

ْذ والخآرة، الدنيا ّية من لهم إ وقععد نصععيب، أوفر محبوبهم مع
البالغة وحكمته بمشيئته الخلئق مقادير قدر يوما الله قضى

المحععبين علععى نعمععة مععن فيالهععا أحععب مععن مععع المععرء أن
سأابغة!).

بهععم: نادى إذ الشوق منادي الله: (أجابوا رحمه قال ثإم
إلعى الوصععول طلعب فععي نفوسأععهم وبذلوا الفلحا، على ؤحّي

إليععه وواصععلوا والسععماحا، بالرضععى بععذلهم وكععان محبععوبهم
عنععد حمععدوا لقععد للععه تعا والععرواحا، والغععدو بعالدلج المسير
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ؤراهم، الوصول وإنمععا أعطععاهم، ما على مولهم وشكروا سُأ
الصباحا:  عند الّسرى القوما يحمد

ؤحّي ؤ ف الشوق حادي بك  حدى فقد ذاهمة كنت إن هل
ٍو ْط  المراحل فا

ُهُم حبهم لمنادي وقل ًا دعا: لبيك ما إذا    ورضا ألف
 كواِمل

إلى نظرت         فإن دونهم من الطلل تنظر ول
ْدن الطلل  حوائل ُع

ٍد رفقة بالسير تنتظر ول ْعُه         قاع ؤد الشوق فإن و
 حامل يكفيك

ًا منهمو وخآذ الهدى طريق       على وسِأْر إليهم زاد
 واصل تصبح والحب

ؤك بذكراهم وأْحِي ؤنْت إذا سُأرا ُبك          ؤد فالذكرى ركا
 عامل ُتعيدك

الوصل ِوْرد أمامك       لها:  فقل الكلل تخافّن وإّما
 المناهل فابغي

ًا وخآذ ِه سِأْر ثإم نورهم من قبس يهديك فنوُرهمو          ب
 المشاعل ليس

بها الولى  منازلك          فإنها عدن جنات على وحي
 نازل كنت

ؤت      ذا لجل الكاشحون سأباك ولكن الطلل على وقف
 المنازل تبكي

ْد  خآلود     ال بجنة المزيد يوما على وحي بالنفس فُج
 باذل كنت إن

ًا فدعها وجازها مقيل           بها فما دارسأاٍت رسأوم
 منازل فليست

ًا ؤفْت رسأوم لذا فيها وكم            قتيل بها كم الخلق ينتابها ؤغ
 قاتل الخلق

ْفد سأرى  عليه           الذي المنهج على عنها يمنًة وخُآذ و
 آهل الحبة

ّد ذا اللقا فعند          سأاعًة بالصبر نفس يا سأاعدي وقل الك
 زائل يصبح

الحزان ذو ويصبح      تنقضي ثإم ُ سأاعة إل هي فما
ؤن  جاذل فرحا

النفععوس السععلما دار وإلععى اللععه إلى الداعي حرك لقد
ّية ِب أذن لععه كانت من اليمان منادي وأسأمع العلية والهمم ال

ًا كان من والله واسأمع واعية، منععازل إلععى السماع فهزه حي
بععدار إل رحععاله حطت فما سأيره طريق في به وحدا البرار،
القرار. 
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للمفلععس فمععا الععروحا، المحبععة: بععذل أثإمععان نقععدة أول
ْومها؟:  البخيل الجبان وسأ

يبتاع الذي فمن           وصلهم يباع المحب بدما
بالثمن!!

كسععدت ول المفلسععون، فيسععتامها هزلععت مععا تععالله
سأععوق في للعرض أقيمت لقد المعسرون، بالنسيئة فيبيعها

فتععأخآر النفععوس بععذل دون بثمععن لهععا يععرض فلععم يزيععد، من
يكععون أن يصععلح أيهععم ينظععرون، المحبععوب وقاما البطالون،

ًا! فععدارت علععى {أذلععة يععد فععي ووقعععت بينهععم السععلعة ثإمن
الكافرين}! على أعزة المؤمنين

علععى البينععة بإقامععة طولبععوا للمحبععة المععدعون كثر لما
ْلِخلععّي لدعععى بععدعواهم النععاس يعطععى فلو الدعوى، صحة ا
ؤة ّدعون فتنوع الّشجّي، حرق هود فعي الم ُتقبعل ل فقيعل الش
ّينععة إل الدعوى هذه فععاتبعون اللععه تحبععون كنتععم إن {قععل بب

فععي الحععبيب أتباع وثإبت كلهم الخلق فتأخآر الله..}، يحببكم
بتزكيععة البينععة بعدالععة فطولبععوا وأخآلقععه وأقععواله أفعععاله

فتععأخآر ..}، لئم لومة يخافون ول الله سأبيل في {يجاهدون
نفععوس لهععم: إن فقيععل المجاهععدون، وقععاما المحععبين أكععثر

اللععه {إن بيعععة إلععى فهلمععوا لهم، ليست وأموالهم المحبين
الجنة..}). لهم بأن وأموالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى

فععي المحبععة شععجرة ُغرسأععت اللععه: (إذا رحمععه قال ثإم
أنواع أثإمرت الحبيب ومتابعة الخآلصا بماء وسُأقيت القلب،
ؤتْت الثمار، ُكلها وآ قععرار في ثإابت أصلها ربها، بإذن حين كل ُأ
باخآتصار.  المنتهى). انتهى بسدرة متصل وفرعها القلب،

العالمين رب لله والحمد
أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

الشيخ فضيلة كتبه
العلمة

بن الكريم عبد
الحميد صالح
ع ه1423 رمضان
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هذه تنـزيل تم
من المادة

التوحيد منبر
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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