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 بسم هللا الرحمن الرحيم

د هلل ةحمده وةساعينه وةساغ ره   وةعوذ باهلل من شرور أة سنا ومن ل  الحم      

سي ات أعمالنا   من نلده هللا فال منئ له ومن ننلئ فال هادي له   وأشلد أ  ال لله 

 لال هللا وحده ال شرنل له   وأشلد أ  محمدا عبده ورسوله  

م مسلمونياأيها الذين أمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن إال وأنت 

 ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما

رجاال كثريا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليكم 

 رقيبا

 يا أيها الذين أمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم

 اهلل ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ذنوبكم ومن يطع

 ـ:أمــــا بـــعــــــــد            

  وشر األمور محدثاتلا   فإ  أصدق الحدنث كالم هللا   وخير اللدي هدي محمد 

 وكئ محدثة بدعة   وكئ بدعة ضاللة  وكئ ضاللة في النار

 ـ:أمــــا بــــعـــــــد          

في هللا   وأنلا الطال  الورام طلبة العلم ال رن    الةنن  فمرحبا بوم ـ أنلا األخوة ـ

شدوا الرحال من أماكن ةا ية   لينللوا العلم ال رعي المنباق من كاا  هللا ومن سنة 

الاي هي الملبط الااةي للوحي بعد  في ملبط الوحي مدننة رسول هللا  رسول هللا 

وال اوو   إلعالء كلمة هللا تبارك  موة المورمة   والاي اةطلقأ منلا رانات الالاد

وتعالى   ولن ر هةا الدنن الحق وليَظلر هةا الدنن على الدنن كله   كما لال هللا 

الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو  هو ـ :تبارك وتعالى 

لورام ولقد أظلر هللا هةا الدنن على أندي هؤالء الصحابة ا،   كره املشركون

الةنن فاحوا القلو  بالعلم واللودى واإلنما    وفاحوا  المخلصين   صحابة محمد 

القالع والبلدا  بسيوف الحق   فنصروا دنن هللا تبارك وتعالى بوئ ما نمالوو  من 

طالة   وبوئ ما نساطيعو  من بةل األموال والن وس   وحققوا الغانة الاي أرادها هللا 

ود وأ  نظلر على األدنا  كللا   وهةا الدنن لا م على اللودى وعلى للةا الدنن ـ أ  نس

العلم    على اللدى وعلى العلم   ال على األهواء  والالاالت  والس اهات وال وضى 

الاي تسود اآل  في بلدا  كايرة   ال تقوم دعواتلم على كاا  هللا وال على سنة رسول 

سلم هللا تبارك وتعالى وهةه الاامعة اإلسالمية هللا   ولةما تقوم على األهواء لال من 

أدركأ والع المسلمين ـ أو المسؤولو  عنلا والةنن أسسوها أدركوا والع المسلمين ــ 
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وما نعي وةه من  لئ وبعد عن منل  هللا الحق لال لال ئ في العالم اإلسالمي   أوة  أ 

 ومن سنة رسول هللا هةه الاامعة على مناه  لسالمية صحيحة منباقة من كاا  هللا

ألبناء العالم اإلسالمي   [ ثماةو  في الما ة]  وخصص منلا  عليه الصالة والسالم

ألبناء هةا البلد   لوي نعود هؤالء الةنن ة روا للى ملبط [ ع رو  في الما ة]و

الوحي لينللوا من مناهئ العلم الصافية ونعودوا للى بلداةلم نن رو  هةا الحق وهةا 

 هةا اللدى الةي تعلموه  الخير و

 فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم

  فلةه فرصة عظيمة لوم  فاهابلوها وألبلوا على العلم النافع   لعلهم حيذرون

   الصافي الخالص المساَمد من كاا  هللا ومن سنة رسول هللا  أل  مصادره ماوفرة     

ـ وهلل الحمد ـ عندكم في هةه المدننة وفي الاامعة اإلسالمية   من أراد الحق والخير 

لن سه ولع يرته ولومه وبلده فعليه أ  ن مر عن ساعد الاد   ونالقى العلم من العلماء 

المو ودنن الةنن وهبوا أة سلم لاعليم هةا الحق وة ره  ـ بارك هللا فيوم ـ وتعلموا ـ 

ه الواب من هةه المصادر الاي تحاوي على العقا د الصحيحة   ادرسوا من هة

والمناه  الصحيحة   الرأوا كاب الا سير السل ية   الاي لامأ على ت سير كاا  هللا 

بواا  هللا وبسنة رسول هللا وب قه الصحابة الورام   الةنن عاشروا ةئول الوحي 

لسنة   هؤالء الةنن نوامسل وعاصروا رسول هللا وعان وه وعرفوا مقاصد الواا  وا

ب قللم   وح ظلم لواا  هللا وسنة رسول هللا عليه الصالة والسالم  وللةا لال 

الرسول الورنم عليه الصالة والسالم لما تحدث عن ال رق وتحدث عن ال رلة النا ية 

ف قه الصحابة الورام  ((ـ من كان على ما أنا عليه وأصحابي :من هي؟  قال.…))

الحق الةي تلقوه من كاا  هللا ومن سنة رسول هللا ومن ألواله وأفعاله  لدنن هللا

ناب أ  نوو  مر عا لنا وهم المؤمنو   عليه الصالة والسالموتربياه وتو يله 

ومن يشاقق الرسول من  بعد ما تبني له اهلدى ويتبع  ـ :المقصودو  بقول هللا تبارك و تعالى

فلةا وعيد شدند لمن شاق هللا   نصله جهنم وسآءت مصرياغري سبيل املؤمنني نوله ما توىل و

ورسوله واتبع لير سبيئ المؤمنين فاةابلوا للةا األمر واحرصوا على أ  ت قلوا 

سبيئ المؤمنين الةي اسامدوه من كاا  هللا ومن سنة رسول هللا ومن تربية رسول هللا 

 فيوم ـ فلةه فرصة عظيمة وتئكياه ـ وتربياه ـ للم على الواا  والحومة   ـ بارك هللا

لوم  افلموا منلا دنن هللا الحق واْسَعوا بوئ  د في لظلاره ـ لظلاره ـ على األدنا  

كللا   بالحاة والبرها    ـ بارك هللا فيوم ـ هةه ةقطة أةبلوم عليلا   فعليوم بطلب 

الاي تنباق  العلم من منابعه األصيلة من كاب الا سير السل ي ومن كاب العقا د السل ية

وتبين لوم سبيئ المؤمنين   عليه الصالة والسالممن كاا  هللا  ومن سنة رسول هللا 
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الصادلين   وسبيئ المبادعين الم ارلين لمنل  هللا الحق   فلم ـ وهللا ـ أمناء هةه األمة 

على دننه  وعلى دنن هةه األمة  وعلى سالمة عقيدتلا ومنلالا  وعلى تابيالا على 

وشيء نصئ بلةا وهو أةه من البدنليات عندكم أ  الوا ب ،  به محمد ما  اء 

  وأ  ةعاصم بواا  هللا وسنة رسول هللا    علينا أ  ةابع كاا  هللا وسنة رسوله 

لما وعظ موعظة بليغة ذرفت  ـ :وأ  ةعضَّ على ذلل بالنوا ة   كما لال رسول هللا 

يا )) ـ :نه أن يوجه لهم نصيحة قالوا منها العيون ووجلت منها القلوب ، فطلبوا م

ـ أوصيكم بتقوى هللا ـ انتبهوا لهذا ـ :رسول هللا كأنها موعظة مودع فأوصنا ، قال 

لهذه الوصية ـ والسمع والطاعة ،وإنه من يعش منكم فسيرى اختالفا كثيرا ، فعليكم 

كم بُسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإيا

فلةه الموعظة ،(( ومحدثات األمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة  

ت مئ الوصية باقوى هللا   تقوى هللا الاي البد منلا  و ال تامائ لال في ة وس العلماء 

   لاصلوا للى فاتقوا هللا   إمنا خيشى اهللَ َمن عباده العلماءالصادلين الصالحين   

علموا لاصلوا للى هةه المرتبة  أل  الةي نعلم العقا دالصحيحة   هةه المرتبة  أو ت

والمناه  الصحيحة   واألحوام واآلدا  واألخالق النابعة من كاا  هللا وسنة الرسول 

  فإ  في هةه األمور كللا   ومن هةا اإلدراك هةا هو الةي ـ نعني ـ نخ ى هللا 

   وللى خ ياه ومرالباه في كئ ى هللا للةه األمور الاي ذكرةاها  ما ندفعه للى تقو

زما  وموا     وفي كئ حال من األحوال   وهةا مقام عظيم ـ مقام اإلحسا  ـ أ  

تعبد هللا كأةل تراه   فإ  لم تون تراه فإةه نراك   هةا مقام اإلحسا    أ  نوو  عند 

ع ةبنات للبه اإلةسا  لحساس لوي بأ  هللا نراه   وأ  هللا نسمع كئ ما نقول   ونسم

ـ ونسمعه   ونرى حركاتل وخلاات ة سه   وما توحدِّث به ة سه   نعلمه ـ 

وسوناتل   فالةي نعظم هللا حق تعظيمه وندرك أةه نسمع كئ ما نقول ونعلم كئ ما 

ـ وأ  هلل كراما كاتبين نعلمو  ما ت علو    فإذا  ناحدث به   ونوحدِّث به ة سه   ـ 

ئ في ة س المؤمن حصئ عنده ملوة الاقوى الاي ناانب بلا و د هةا ال عور النبي

المعاصي وال رك والبدع والخرافات   ونحصئ له مقام اإلحسا  ألةه نرالب هللا 

ونسا عر بأ  هللا نراه   وال نخ ى من أمره على هللا لليئ وال كاير   وال ماقال ذرة   

ـ للى تقوى هللا   وال نصئ للى  هةا اإلحساس وهةا ال عور النبيئ ندفعه ـ ل  شاء هللا

هةا لال من نعلم العقا د الصحيحة واألحوام الصحيحة من الحالل والحرام   ونعرف 

األوامر والنواهي والوعد والوعيد من كاا  هللا ومن سنة رسول هللا عليه الصالة 

منا خيشى إ ـ :والسالم   فلؤالء الةنن اساحقوا الاناء من هللا تبارك وتعالى فقال فيلم 

 يرفع اهلل الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ـ :ولال  اهلل من عباده العلماء

 فاحرصوا أ  تووةوا من هةا الطراز   ـ نعني ـ أ  تامعوا بين العلم والعمئ

 ا معوا بين العلم والعمئ   وذلل هو ثمرة العلم وثمرة تقوى هللا تبارك وتعالى 

ـ أنلا األخوة ـ باحصيئ اإلنما  الصادق الخالص   والعلم النافع    ومرالباه  فعليوم



 6 

وتواصوا  والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين أمنوا وعملوا الصاحلاتوالعمئ الصال    

فاإلنما  الصادق لةما نقوم على العلم   وعمئ الصالحات ال  باحلق وتواصوا بالصرب

هللا ال ننطلق بلا لال أهئ العلم   والصبر على األذى  تنباق لال من العلم   والدعوة للى

ـ بارك هللا فيوم ـ مطلو  لمن علم وعلَّم ودعا للى هللا تبارك وتعالى   فووةوا من 

هؤالء الةنن نعلمو  ونؤمنو  بلةا العلم وندعو  للى هةا العلم واإلنما    ونصبرو  

اس   البد أ  نوا ه المسلم على األذى في سبيئ لنصال هةا الحق والخير للى الن

المؤمن الداعي للى هللا ـ البد أ  نوا ه من األذى ما  ال نخطر بباله وما ال نرتقبه   

وال نساغر  المؤمن ذلل   فإةه لد أوذي في سبيئ هللا   وفي سبيئ الدعوة للى هللا 

وذوا أكار خير خلق هللا وهم األةبياء والرسئ الورام عليلم الصالة والسالم   فلم لد أ

أشد الناس بالء األنبياء ثم الصالحون ))منا   وابالوا بعداوة أشد األعداء أكار منا   

  فمن تمسل بواا  هللا وسنة رسول هللا ودعا للى ذلل البد أ  ((  ثم األمثل فاألمثل

 واصرب إمنا يوفى الصابرون أجرهم بغري حساب نؤذى   فوطن ة سل على الصبر   

وله أ  ناأسى بأولوا العئم   أ  نصبر في ميدا  الدعوة والالاد كما وهللا أمر رس

ولنا في  فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل وال تستعجل هلمصبر أولوا العئم 

رسول هللا وفي أةبياء هللا  ميعا أسوة حسنة   فالرسول أومر أ  نقادي بمن لبله من 

و  بأ  ةلادي برسول هللا وأ  ةاأسى به   األةبياء وأ  نلادي بلداهم   وةحن مأمور

قد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجو لعليه الصالة والسالم   

 أسوة حسنة شاملة في كئ شأ  من ال  و  الاي  اء بلا محمد  اهلل واليوم اآلخر

ين له الدنن  أسوة في عقيدته   فنعاقد ما كا  نعاقده   أسوة في عبادته فنعبد هللا مخلص

مابعين لما  اء به هةا الرسول الورنم عليه الصالة والسالم   أسوة في األخالق 

العظيمة الاي لد ن قدها كاير من الدعاة للى هللا تبارك وتعالى   ون قدها كاير من 

ال با    وننساها كايرا منلا أو كللا بعض ال با    هللا مدو رسوله عليه الصالة 

  فالداعي للى هللا   وطالب  وإنك لعلى خلق عظيملاناء العاطر والسالم المدو وا

العلم والمو ه   والمرشد   نحاا و  للى أ  ناأسوا برسول هللا في عقيدته ومنلاه 

وأخالله   لذا تواملأ هةه األمور في الداعية للى هللا أو لار  فيلا الومال ةاحأ هةه 

ي أ مئ صورها وأفنللا ـ بارك هللا فيوم ـ الدعوة ـ ل  شاء هللا ـ ولدملا الداعي ف

ولذا خلأ من هةه األمور من هةه األخالق الاي منلا الصبر ومنلا الحومة ومنلا 

عليهم الصالة أمور ضرورنة تاطلبلا دعوة الرسئ .. الرفق ومنلا اللين ومنلا ومنلا 

نر الدعوة فالبد أ  ةساومللا   ولد نغ ئ عنلا كاير من الناس   و كةلل ن والسالم
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السل ية وننر بأهللا لذا أل للا ولدم للى الناس ما نورهو  فقط وما نساب عوةه 

ونسا ظعوةه من ال دة والغلظة والطيش وما شاكئ ذلل   فإ  هةه أمور مبغوضة في 

ـ كي  تدرس نا أخي ـ تدرس …أمور الدةيا فنال عن أمور الدنن فالبد لطالب العلم 

ه تدرس عقيدته   تدرس منلاه   فبعض الناس ال نأبه سيرة الرسول   تدرس أخالل

بعقيدة الرسول وال بمنلاه ونسلل مناه  وعقا د أخرى اخارعلا ال يطا  لمن خةله 

هللا من أهئ البدع والنالل   وأةاس لد نوفقو  لألخة بالعقيدة ولون ننيعو  المنل  

قيدة وننيعو  المنل    وأةاس نوفقو  للعقيدة والمنل  ولون في سلوكلم ننيعو  الع

  نوو  معلم الحق ــ نوو  معلم الحق ـ عقيدة صحيحة ومنل  صحي    ولون 

سلوكلم وأسلوبلم في الدعوة نقني على الدعوة وننرها   فاحةروا من مخال ة 

 عليه الصالة والسالمالرسول في عقيدته وفي منلاه وفي دعوته  كي  كا  ندعو الناس 

ات النبونة للى الحومة للى الصبر للى الحلم للى الص   للى   واساللموا هةه الاو يل

الع و للى اللين للىالرفق للى أمور أخرى للى  اةب هةه اساوعبوها ـ نا أخوا  ـ 

واعلموا أةلا البد منلا في دعوتنا للناس  ال تأخة  اةبا من اإلسالم وتلمئ الاواةب 

 تبارك وتعالى وتلمئ  واةب األخرى ـ أو  اةبا من  واةب طرنق الدعوة للى هللا

  وننر بالدعوة وأهللا  ـ ننر بدنن هللا  ،أخرى   فإ  ذلل ننر بدنن هللا 

وهللا ـ ما اةا رت الدعوة السل ية في هةا العصر القرنب وفي ليره لال على أندي 

لماء نامالو  بمنل  الرسول    ونطبقوةه لدر  عليه الصالة والسالمأةاس علماء حوماء حو

ساطاعة ـ لدر اإلساطاعة ـ فن ع هللا بلم   واةا رت الدعوة السل ية في ألطار الدةيا اإل

، وفي هذه األيام نرى أن الدعوة السلفية تتراجع بأخالللم وعلملم وحومالم 

ـ بارك هللا فيوم ـ ألةلا فقدت حومة هؤالء ـ حومة الرسول ـ لبئ كئ شيء وتتقلص 

 ــ لقد شتمتينه   ــ وهللا وحلمه و رحماه وأخالله ورفقه ول

ـ يا عائشة إن هللا يحب الرفق في األمر :يهوديةٌ ، فقال لها رسول هللا [ عائشةَ ] 

  هةا الحدنث لذا ذكره عالم نو ه ال با  للى المنل   حديث متفق عليه(( كله 

ـ لذا ذكرت الحومة يقولون هذا تمييع ـ هذا تمييع الصحي  في الدعوة للى هللا 

ق واللين والحلم والص    الاي هي من ضرورنات الدعوة للى هللا تبارك والرف

وتعالى   ومن العوامئ الاي تاة  الناس للى الدعوة الصحيحة فيدخئ الناس في دنن 

إن منكم منفرين ، )) ـ :هللا أفوا ا  نساخدمو  الان ير ـ رلم أ  رسول هللا نقول 

ــ نا أخوا  ــ هؤالء ال ندركو    ولال  ((يسروا وال تعسروا ، وبشروا وال تنفروا 

وا الرسول بأةه مميع   والصحابة وعلماء األمة بأةلم مميعو     فوهللا نلئملم أ  نَِصمو

نلئملم على هةا الا دد العني  المللل الةي أهلل الدعوة السل ية ـ نلئملم أ  نوو  

يع ـ ةساغ ر هللا ـ الرسول ة سه الةي ندعو للى الرفق والحومة واللين نوو  هو مم

وهللا ـ ال نرندو  هةا وال نقصدوةه   ولون ال ندركو    فعليلم من اآل  أ  ندركوا 

ماذا نارتب على هةه األحوام ـ ماذا نارتب على هةه األحوام ـ ةحن ـ وهللا ةااهد 

فيعابروةنا أةنا من  للى هللا [  كلمة غير مفهومة]  ………وةناظر وةواب وةنص  

ا رأننا أ  ال دة أهلوأ الدعوة  المميعين   ال نرندو  أ  ةقول ـ حومة ولين ورفق ـ لمَّ

ا ةرى النيرا  ت اعئ ـ ةِِاي  السل ية ومئلأ أهللا ـ فماذا ةصنع ؟ ـ فقلأ ـ ناأخوة ـ لمَّ
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ـ وةصب عليلا بنئنن   ةخليلا تئند اشاعاال   ولال ةأتي بلةه األمور الاي ساط ي هةه 

 فيوم ـ فأةا اضطررت ـ وهةا وا بي ـ من لبئ اليوم وأةا ألوللا الحرا ق   ـ بارك هللا

ا رأنأ هةا البالء   ا رأنأ الدمار  لمَّ  من لبئ اليوم ـ لون ركئت عليلا لمَّ

  اآل  ـ  ـ عليكم بالرفق ، عليكم باللين ، عليكم بالتآخي ، عليكم بالتراحم:أقول 

  تركوا أهئ البدع واتالوا للى أهئ  نعني ـ هةه ال دة تو لأ للى أهئ السنة أة سلم

السنة بلةه ال دة المللوة   وتخلللا ظلم وأحوام باطلة ظالمة  فإناكم ثم لناكم   أ  

تسلووا هةا المسلل الةي نللووم ونللل الدعوة السل ية ونللل أهللا   أدعو للى هللا بوئ 

ل هللا   وتساعين بعد ما تساطيع   بالحاة والبرها  في كئ موا    لال هللا  لال رسو

ذلل ـ بعد هللا ـ بوالم أ مة اللدى الةنن نوسلِّم بإمامالم ومنئلالم في اإلسالم أهئ السنة 

وأهئ البدع   خةوا هةا   وأةا أوصي األخوا  اللي نروحو  أفرنقيا ولال نروحو  في 

 لال   لال تركيا ولال في اللند ولال في ليرها ـ وهللا ـ لول لال هللا   لال رسول هللا

] لال [  ابن عبد البر] فال  من األ مة الةنن نحارموةلم  تروو أفرنقيا تقول لال 

لال كةا   ـ أهئ عقا د فاسدة ـ لما تأتي بواا  هللا وسنة الرسول وتأتي بوالم [  مالك

ِمْن ! العلماء نم ي لل   نونقد لل  هةه حومة ـ هةه حومة ـ لون لما تأتيه بس لةأ 

  أةأ في الميدا  وحدك   ما حد نقبئ منل   البد أ  تساأةس بعد كالم هللا  عندك  بس

بوالم العلماء الةنن للم منئلة في ة وس الناس   وللم مواةة   وما نساطيعو  الطعن 

نحارموةه   الصوفية في كئ موا  نحارمو  [  البخاري] فيلم وال في كالملم   ولال 

] رمو  هةنن الواابين   واإلمامين   ونحارمو  ونحا[  مسلم] نحارمو  [ البخاري]

وللى آخره   فيه [  سفيان الثوري] و[  األوزاعي] ونحارمو  [  أحمد بن حنبل

روابط بيننا وبينلم ـ أماكن للاقاء ـ بخالف الروابط   فيه أماكن للاقاء بيننا وبينلم 

من الحومة   ما تاي  فلنن ة لليلم من هةه المنافة  هةا من الحومة ـ نا أخوا  ـ هةا

أل  الالال  ما نبغوه ـ [ ابن تيمية]لمام ـ لون ما نقال [ ابن تيمية]وهللا  …تقول للم ـ

في أوساط  السل يين الةنن نحارموةه  لون [ ابن تيمية]ما نبغوه ـ بارك هللا فيوم ـ لئ 

و  للم  ـ ماال ـ نن رو    هم من ر[ ابن عبد الوهاب]لال [ ابن تيمية]ما تقول لال 

ابن ] يب للم األ مة الةنن نقدروةلم ونحارموةلم  أل  سادتلم وشيوخلم شوهوا 

وشوهوا علماء الدعوة أ مة الدعوة    فال تأتيلم [ ابن عبد الوهاب]وشوهوا [ تيمية

[ سفيان الثوري]لال [ مالك] من هةا البا    ليس من الحومة ؛ تأتيلم من با  لال

في الائء ال الةي [ مسلم]لال [ البخاري]لال [ عيينةابن ]لال [ األوزاعي]لال 

وعرفوا أةه على  [تيمية ابن]الص حة ال الةية   نقبئ منل   لذا لبلوا منل احارم 

وهوةا     وعرفوا أةه على الحق  بارك هللا فيوم [ ابن عبد الوهاب]الحق واحارموا 

لناس للى هللا تبارك ألول هةا ةوع من الانبيه للى سلوك طرنق الحومة في دعوة ا

وال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدوا  وتعالى   ومنلا ال تسب  ماعالم 

   بغري علم

  فيه سودا  مو ودنن  ـ أظن بينوم سودا  مو ودنن   ـ رحت السودان:أةا ألول 

ة ـ  فاساقبلني شبا  أةصار السن بور سودانمو ودنن ةاس من السودا  ـ ةئلأ في 
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ـ تولم :ـ ةل أ ةظرك للى شيء    للأ ت نلوا   لالوا :بارك هللا فيوم ـ ولالوا ناشيخ 

بما ش أ   لئ لال هللا لال رسول هللا ـبارك هللا فيل ـ واطعن فيما ش أ من البدع 

والنالالت  من دعاء لير هللا والةب  والنةر واإلساغاثة وللى آخره   لون ال تقئ 

ال ال يخ ال الةي   ال تنص على الايااةية من ال رق  وال الباطنية   الطا  ة ال الةية و

الحق  لوالوه [  كلمة غير مفهومة.] …وال رؤوسلم   بس أةأ اسرد العقا د و سااد ة سل  

ـ طيب  فسلوأ هةا المسلل   فو دت للباال من الناس   ماهو البد تسب شيوخلم :

تسب   ن دون اهلل فيسبوا اهلل عدوا بغري علموال تسبوا الذين يدعون م وتطعن فيلم   

ال يخ ولال تقول ضال ولال كةا ولال الطرنقة ال الةية   نن رو  منل   فاأثم   توو  

يسرا  ))، والرسول لما أرسل معاذا وأبا موسى قال ة رت الناس   لذا اةوم من رنن 

يروفيلا الاب ير   وما فلةه من الطرق الاي فيلا الايس((  وال تعسرا وبشرا وال تنفرا

فيلا تن ير ـ ووهللا ـ ما دخلأ مسادا لال وأرى الاللئ في و وهلم وال أساطيع 

الخروج من كارة المقبلين علي نصافحوةي وندعوةني   ثم رأت رؤوس الصوفية 

ال ياطين   رأوا خطورة هةا السلوك وهةا المنل  في الدعوة  فا امعوا وتفمروا ـ 

سقوا ألة سلم كالما نردو  به علي  وأعلنوا لي عن محاضرة في بارك هللا فيل ـ وة

ميدا  كبير  فا امعنا في هةا الميدا  وتولمأ فقام كبيرهم وعلق على كالمي   بيايئ 

ونؤند كئ .. اإلساغاثة ونايئ الاوسئ ونقول باعطيئ الص ات   ونقول ونقول 

ا فرغ ـ ما عنده أدلة ـ   ا  أحادنث ضعي ة موضوعة   األباطيئ باأونالت فاسدة  لمَّ

 اء بألوال األسقراطيين ـ  ا  كةاـ للأ وهللا نا  ماعة سمعام كالمي أةا ألول لال 

هللا لال الرسول ولال علماء األمة المعابرنن  وهةا الر ئ  اء بأحادنث ما أسع ه 

  ما  القرآ  ب يء   سمعام لال هللا كةا في  واز اإلساغاثة بغير هللا في ل ازة الاوسئ

وأمااله   ما سمعام   [  مالك] فيه شيء ـ ةعم ـ هئ سمعام كالم األ مة الوبار مائ 

سمعام أحادنث موضوعة أحادنث ضعي ة   كالم لناس معروفين عندكم أةلم خرافيو  

الملم لام نسب ون ام  أةا ضحوأ عليه   ال سبياه وال شاماه ـ بارك هللا فيل  ! 

الاعليق [ كلمة لير م لومة ]……خير بارك هللا فيل    ئاك هللا خير ـ  ئاك هللا

الخ ي ة  وافارلنا   وهللا الةي ال لله لال هو أةلم أصبحوا في اليوم الااةي ناحدثو  في 

المسا د واألسواق أ  الصوفية هوئمأ   هوئمأ الصوفية   فاعلموا نا أخوا  هةه 

  اساخدم كئ ما  لوب الناسالقصد هداية الناس ، القصد إيصال الحق إلى قالطرق   

تساطيع من وسيلة شرعية   الملم الغانة من الوسيلة ـ أ  أهئ البدع من الوة  والل  

والدورا  والمناورات هةه ليسأ عندةا  ةحن أهئ صدق وأهئ حق ولون ةعرض في 

أي مدى الصور الاي نقبئ فيلا الناس وتؤثر في ة وسلم ـ بارك هللا فيوم   ثم ذهبنا 

اِمي الدعوة مملده والحمد هلل وطيبة وكةا   تولمنا للى كس ال كما  ـ ماشاء هللا ـ كا  لودَّ

والحمد هلل وة ع هللا بما تولمنا ثم ذهبنا للى الغظارف   ودورةا على ــ الغظارف مدننة 

صغيرة ــ درةا ـ نعني ـ على المسا د الاي فيلا كللا  لالوا لم نبقى في هةه المدننة لال 

د للايااةية لم ةساطع أ  ةصئ لليه   كي  ؟ لالوا ماعصبين تعصب شدند مساد واح

كلمة غير .] …… للأ ةةهب لليلم وةساأذةلم  ل  أذةوا لنا بالوالم بلَّغنا    منعوةا 

للى هللا   ةحن ما ةايلم بالقوة ـ بارك هللا فيوم ـ فَِاْ نا وصلى بنا اإلمام وبعد [ مفهومة
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ما فرغ  يأ سلمأ عليه  تسم  لي ألقي كلمة في األخوا  هؤالء ؟ لال ت نئ   

وتولمأ ـ تولمأ بارك هللا فيل ـ أدعو للى هللا للى الاوحيد للى السنة للى  للى   للى   

لمو ودة   بعض النالالت   وصلأ للى حدنث ـ ماال ـ ذوكر وأةاقد بعض األخطاء ا

ثالث من حدثك بهن فقد )) فيه ـ حدنث عا  ة ـ رضي هللا عنلا ـ الما ق عليه   

أعظم على هللا الفرية ، من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على هللا الفرية ، ومن 

، ـ وأسوق اآلي في األدلة قال إن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على هللا الفرية 

  ((  على هذا ـ ومن زعم أن محمدا لم يبلغ ما أنزل عليه فقد أعظم على هللا الفرية

ـ وهللا ل  محمدا رأى ربه بعيني :هو ـ نعني ـ لال  ِكةا  ةص   الس   وال    لال 

كةا ـ  ـ  ئاك هللا خيرا   أما عا  ة الاي هي أعلم الناس به فقد لالأ ـ:رأسه   للأ له 

وهللا و كا  رسول هللا (( من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على هللا الفرية )) 

رأى ربه ألخبرها   ولون ما أخبرها   لام نل    للأ له نا أخي لةاظر حاى أةلي 

كلماي وبعد ذلل لسأل عما ش أ   الةي أعرفه أ يبل به   والةي ال أعلمه ألول لل 

مرنأ في الوالم   ال أدري هةا الر ئ بقي أو راو ال أدري هللا أعلم   وتركاه واسا

ـ وهللا الوالم اللي نقوله الئول ده حق   ـ الئول :ما الا أ له   لليئ وأسمع واحد

ـ وهللا الوالم :الر ئ ـ عند السوداةيين نقول للر ئ الئول   وهللا اشونه واسمع تعليقه 

هللا   بارك هللا فيوم   حاى أذ  لصالة  اللي نقوله الئول ده حق  لال هللا لال رسول

فقلأ أبدا  ! الع اء واةالأ الولمة وأليمأ الصالة   ولذا بلم ندفعوةي ألصلي بلم 

نصلي اإلمام   لالوا وهللا تصلي   وهللا تصلي   للأ طيب   وصليأ بلم   وبعد ما 

للم أنن ذهب  فرلنا أبغي أس لة ما في   خر نا أةا وال با  أةصار السنة معي   للأ

اإلمام ؟ لالوا طردوه  من طرده ؟لالوا ـ وهللا ـ  ماعاه    ماعاه   أصال ما نقدرو  

ـ ـَّه  الايااةي المرلني ـ  -ناحركو    وهللا هةا الةي حصئ نا أخوة  لو  اء لةسا  نَسَّ

أل كةا ـ وهللا نةبحوةه نمون  مو بس نطردوه  لون لما تايلم بالحومة واللط  ـ 

ة علم هللا بلةا   فاساخدموا نا أخوة العلم النافع والحاة  هللا فيل ـ فن علم هللا بارك 

القاطعة والحومة النافعة في دعوتوم وعليوم بوئ األخالق الاميلة النبيلة الاي حث 

   فإةلا عوامئ ةصر وعوامئ ةااو،  عليلا الواا  وحث عليلا رسول اللدى  
لوا أ  الصحابة ما ة روا  اإلسالم ودخئ في القلو  لال بحومالم وعلملم أكار وصدِّ

من السيوف   والةي ندخئ في اإلسالم تحأ السي  لد ال نابأ   والةي ندخئ اإلسالم 

ـ ندخله عن طرنق العلم والحاة والبرها  هةا الةي نابأ لنماةه   فعليوم بلةه الطرق 

 ى هللا   الطيبة وعليوم بالاد في العلم وعليوم بالاد في الدعوة لل

 ـ : ثم أنبهكم يا أخوة إلى أمرين

ـ السل يين باوا في مابينوم روو المودة واألخوة  ـ التآخي بين أهل السنة جميعا:أوال 

، بأن المؤمنين كالبنيان يشد   وحققوا ما ةبلَنا لليه رسول هللا عليه الصالة والسالم 

ـ إذا اشتكى منه عضو  بعضه بعضا ، والمؤمنون كالجسد الواحد ـ كالجسد الواحد

  كوةوا هوةا نا أخوة   اباعدوا عن عوامئ تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر 

 ال رلة فإةلا وهللا شر خطير وداء وبيئ وا انبوا األسبا  الاي تؤدي للى اإلحن

والبغناء وال رلة والانافر   اباعدوا عن هةه األشياء ألةلا سادت هةه األنام على 

نعلم هللا حاللم ـ نعلم هللا حاللم ومقاصدهم ـ سادت وكارت ومئلأ أندي أةاس 
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ال با  في هةا البلد في الاامعه وليرها وفي ألطار الدةيا   ليه ؟ ألةه ةئل للى ساحة 

الدعوة للى هللا من ليس من أهللا   ال علما وال فلما   ـ بارك هللا فيوم ـ ولد ناوز أ  

سل يين من نمئللم ون رللم   وهةا أمر لير بعيد أبدا نوو  األعداء دسوا في أوساط ال

  ووارد تماما ــ بارك هللا فيوم ـ فاحرصوا على األخوة ولذا حصئ بينوم شيء من 

الن رة   فاناسوا الماضي وأخر وا ص حات بيناء  دندة  اآل    وأةا ألول لألخوا  

بارك هللا فيوم ـ ةعالاه    الةي نقصر ما ةسقطه ـ ةللوه ـ الةي نخطئ منا ما ةللوه ـ

باللط  والحومة وةو ه له المحبة والمودة للى آخره    حاى نؤو     ول  بقي فيه 

ولال وهللا ما نبقى أحد ـ ما نبقى أحد ـ الناس اآل  نطاردو     ضع  ما ةساعائ عليه

  ما   نطاردو  السل يين حاى أتوا للى العلماء وسموهم مميعين  ـ بارك هللا فيوم ـ اآل

بقي في الساحة عالم تقرنبا لال ـــ طبعا هي طرنقة األخوا  ــ طرنقة أهئ بدع ــ 

طرنقة أهئ البدع من أسلحالم أ  نبدأوا بإسقاط العلماء   بئ هي طرنقة نلودنة  هي 

طرنقة نلودنة ماسوةية  لذا أردت لسقاط فورة فأسقط علماءها أو شخصياتلا ـ بارك 

هةا الميراث الرديء   واحارموا العلماء ـ وهللا ـ ل   نسعى  هللا فيوم ـ فاباعدوا عن

الوالم في  الطعن فيَّ   لةه مانوو  ةاياة لال لسقاط  المنل    فالةي نوره هةا المنل  

ناولم في علماءه   الةي نبغض هةا المنل  ونرند لسقاطه  هةه الطرنق م اوو للم 

فض وللى آخره   الروافض طرنق اليلود وطرنق األحئا  النالة من الروا

أبو ]  ناولمو  في عليه الصالة والسالم محمدنبغنو  اإلسالم وما نقدرو  ناولمو  في 

وعلماء األمة  نبغو  نسقطو  اإلسالم   أهئ البدع الوبرى ناولمو    ما  [بكر وعمر

 ناولمو  في أحمد وال افعي ناولمو  في محمد بن عبد الوها  ـ ابن تيمية وأمااللم  

ليسقطوا هةا المنل  ـ بارك هللا فيوم ـ اآل  ةاس نن  و  في ص وف السل يين ما 

لو  في رؤوس العلماء   هؤالء ماذا نرندو  ؟ ماذا نرندو  ؟ لو  شعرت لال وهم نو دِّ

أرادوا هللا والدار اآلخرة وأرادوا ةصرة هةا المنل  وهم نحبو  هةا المنل  وهللا 

ا هؤالء على دننوم   وال تاقوا فيلم ـ بارك هللا فيوم ـ دافعوا عن علماءه فال تأمنو

واحةروهم كئ الحةر   وتالحموا وتفخوا فيما بينوم  وأةا أعرف أةوم لسام معصومين 

وليس العلماء بمعصومين  لد ةخطئ  الللم لال لذا دخئ في رفض أو في اعائال   أو 

ل ي نوالي السل يين ونحب في تالم  أو في تحئ    من الحئبيات المو ودة  أما الس

المنل  السل ي ـ بارك هللا فيوم ـ ونوره األحئا  ونوره البدع وأهللا وللى آخره   ثم 

ننع  في بعض النقاط هةا ةارفق به ماةاركه  ةنصحه ـ ةنصحه ةنا له ةصبر عليه 

 هةا ـ ال نبقى أحد   وللةا ترى هؤالء! ةعالاه ـ بارك هللا فيوم ـ أما من أخطأ هلل 

خلص فرلوا من ال با  راحوا للعلماء نسقطوةلم ـ بارك هللا فيوم ـ هةا 

منل  األخوا  المسلمين دخلوا في البالد أول ما بدأوا بإسقاط العلماء   وفي الولأ 

ـ بارك هللا فيوم ـ  والمودودي وأهل البدع سيد قطب والبناة سه ندافعو  عن 

يس للى آخره   علماء السلطا    للى وأسقطوا علماء المنل  السل ي   عمالء  واس

آخر اإلتلامات   أنش لصدهم ؟ لصدهم لسقاط المنل  السل ي  وللامة األباطيئ 

والنالالت على أةقاضه   والةنن اآل  نطعنو  في ـ نقولو  سل يين ونطعنو  في 

ورفع رانة ! علماء السل ية   ماذا نرندو  ؟ أنش نرندو  ؟ نرندو  رفع رانة اإلسالم 

أبدا   أبدا   هةه لرا ن وأدلة على أةلم كةابو  مالمو    ! السنة والمنل  السل ي 
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ملما ادعوا ألة سلم ؛ فأةا أوصيوم نا أخوة وأركئ عليوم اتركوا ال رلة   عليوم 

بالافخي   عليوم بالاناصر على الحق    عليوم بن ر هةه الدعوة   في طال  الاامعة 

  وصورتلا الاميلة   ال على الصور الم وهة   وليرها   على و للا الصحي  

 رسول  لال  هللاـ لال :الاي نسلولا هؤالء   وهللا ـ لدِّموا الدعوة السل ية كما للأ لوم 

 أ مة اإلسالم [ مسلم]  لال [ البخاري]  لال [ أحمد]  لال [ لشافعيا]  لال  هللا

ـ بارك هللا فيوم ـ هةه نساعدكم الةنن نحارموةلم ونولروةلم   ولِّ وهم على كالملم   

للى حد بعيد   ةعم ساادو  بعض الناس نعاةدو    لون ما كئ الناس نعاةدو    

ساادو  أكار الناس نقبلو  على دعوتوم سواء  هنا في الاامعة أو لذا عدتم للى 

بلدكم   اساخدموا هةه الطرق  الاي تاة  الناس للى كاا  هللا وللى سنة رسول هللا 

 منل  السل  الصال   والعقا د الصحيحة والمنل  الصحي  ؛ وللى

أسأل هللا تبارك وتعالى أ  نوفقنا ولناكم للى ما نحب ونرضى   وأ  ناعلنا من الدعاة 

المخلصين   ومن العلماء العاملين   وأ  نانبنا ولناكم كيد ال يطا  وكيد شياطين 

لوبوم وأ  نامع كلماوم على الان واإلةس  وأسأله تبارك وتعالى أ  نؤل  بين ل

 الحق وأ  نن ع بوم أننما حللام وأننما رحلام وذهبام   أسأل هللا أ  نحقق ذلل  

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم                                                                               

  .  والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                                                                                    

   

 

أزاول مهنة نقل بضاعة بسيارتي ، فهل يجوز لي أن أنقل بضاعة أحد / س**  

التجار والتي هي عبارة عن مصاحف وعطور ومجالت في العلوم الشرعية للعلماء 

  وحديثا،إال أنه يتخللها بعض كتب أهل البدع والمجهولين،؟المعروفين بالسنة قديما 
وهللا أةا أرى أةل ةقلل لواب أهئ البدع والمالولين من الاعاو  على اإلثم / ج

والعدوا   فأرى أ  ال تنقئ   اترك هةا الر ئ واذهب للى ليره  أبوا  الرزق 

. ا شبه وال حرام م اوحة   اةقئ بنا ع خنار اةقئ حا ات من األمور الاي ما فيل

 ت نئ .   بارك هللا فيل 

جاءني أحد األقرباء وقدم لي زكاة ماله ، فقلت له أني لست من / س**  

المستحقين للزكاة ، وأردت أن أعيد ماله ، فلم يقبل ، وقال أنت عندي من 

 المستحقين ، فهل أقبل هذا المال ؟ أم ماذا أعمل به ؟ 

دفعلا لغيرك   لذا أبى لال أ  تأخةها فخةها وتصدق لذا كنأ من المساحقين ولال ا/ ج

بلا   أما هو لذا كا  نعلم أةل لير مساحق فياب عليه أ  نن ق مائ هةا المال لغيرك 

إمنا الصدقات للفقراء واملساكني من المساحقين   أل  مصارف الئكاة معروفة 

ف ـ نعني ـ الئكاة للى آخر اآلنة   فإذا للأ  لسأ أحد مصار ..… والعاملني عليها

وتعلم ذلل وتسايقنه حاول للناعه   ل  أبى لئ له أةا أخة المبلغ اتصدق به وأعاقد أ  

هةا ال نائأك ألةل وضعأ هةا في لير صاحبه   لون لد توو  أةأ مساحقا   فال 
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ترى ة سل مساحقا أل  عندك شيء من لنى الن س  فرا ع ة سل   لد تحااج للى 

للى شراء كاب  لد تحااج شيء من ضرورات الحياة  فإذا كا   لناارسون  لد تحااج

كةلل لد توو  و لة ةظره صحيحة وصدلأ وفي محللا ألةل أحد لمصارف   

 .ةعم . ورا ع األمر أةأ وصاحبل 

يا فضيلة الشيخ ، إذا كان الرجل عنده أخطاء أوجبت التحذير منه ، فهل / س**     

 م ال ؟ يلزم نصحه قبل تحذير الناس منه أ

 وهللا لذا كا  شره مساطيرا   بادر بنصحه وهةا أة ع    فإ  لبئ ولال فحةر منه   / ج

بلةه النصيحة ونر ع عن باطله  لعللا النصيحة طيبة ـ النصيحة ـ لد نن عه هللا 

 ونعلن خطأه  بارك هللا فيوم   لون لما تأتي تصدمه بالرد فقط لد ال ننقاد لل 

ـ أوال نوو  األثر طيب   ألةل لما تنصحه بينل وبينه وتبدي له فابةل الوسيلة الاي 

شيء من اللط  وـ كةا ـ وكةا ـ سير ع ل  شاء هللا ونعلن خطأه   وفي هةا خير كبير 

أة ع من الرد   بارك هللا فيل   وللةا أةا ـ نعني ـ ألدم النصيحة   بارك هللا فيوم   ألدم 

 الةي ال نسمع حين ٍة ةنطر ةرد عليه  ةصيحة بعنلم نسمع وبعنلم ال نسمع  

 لذا لم نون  لال االسنة مركب

 . ةعم . فما حيلة المنطر لال ركوبلا                                                 

يا فضيلة الشيخ متى نستعمل اللين ومتى نستعمل الشدة في الدعوة / س**      

 إلى هللا وفي المعامالت مع الناس ؟ 

األصئ في الدعوة اللين  والرفق والحومة   هةا األصئ فيلا   فإذا ـ بارك هللا فيل  /ج

ـ و دت من نعاةد وال نقبئ الحق وتقيم عليه الحاة ونرفض حين ٍة تساخدم الرد   ول  

كنأ سلطاةا وهةا داعية فاأدبه بالسي    ولد نؤدي للى القائ لذا كا  نصر على ة ر 

ء من شاى المةاهب نرو  أ  هةا أشد فسادا من لطاع الطرق ال ساد فلناك من العلما

  فلةا نونص  ثم تقام عليه الحاة   فإ  أبى فحين ٍة نلاأ الحاكم ال رعي للى عقوباه   

لد نوو  بالسان  لد نوو  بالن ي  لد نوو  بالقائ   ولد حوموا على الالم بن 

فيل ـ ليرهم ـ بارك هللا  ص وا  وعلى ليره وعلى ب ر المرنسي وعلى ـ بارك هللا

فيل ـ بالقائ   منلم الاعد بن درهم   وهةا حوم العلماء على من نعاةد ونصر على 

 .ةعم .   ة ر بدعاه   ولذا ة عه هللا وترا ع فلةا هو المطلو  

يقول بعض الشباب كما أننا نقلد الشيخ األلباني ـ رحمه هللا تعالى ـ في / س**      

هل هذا . ك يجوز تقليد أئمة الجرح والتعديل في عصرنا مطلقا أغلب األحاديث كذل

 الكالم صحيح ؟ 

ال يخ األلباةي ولبله علماء أكبرمنه مائ أبي داود والارمةي والنسا ي ـ الناظر في / ج

ـ لما أ  نوو   اهال   ال نمونه أ  :كالملم وأحواملم على األحادنث بين أمرنن 

د   ولةسا  مامون   طالب علم لوي   عالم مامون من نوصحِّ  أو نونعِّ    فلةا نقل

الامييئ بين الصحي  والنعي  عنده لدرة تؤهله للةا الامييئ ـ بارك هللا فيوم ـ بين 

الصحي  والنعي    ندرس ترا م الر ال  وندرس العلئ   وـ كةا وكةا ـ تاد 

القا م على المنل   الناياة هي موافقة هةا اإلمام أو مخال اه   في ضوء البحث العلمي

الصحي    وطرق أهئ الارو والاعدنئ   ـ ةعم ـ ثم ـ نعني ـ الاقليد في الارو 

والاعدنئ ـ الاقليد في الارو والاعدنئ ـ هةا شأةه بارك هللا فيوم   هةا الطرنق ة سه   
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ـ فال  ـ بارك : نعني لةسا  ال نامون ـ ول  على كالم للبخاري   لمسلم   ألبي داود 

 فيل ـ كةا    فال  سيء الح     فال  واهي   فال  ماروك   فال  كةا  ــ ما هللا

و د أحد نعارضه ــ نقبئ كالمه أل  هةا خبر   نقبله ألةه خبر من األخبار ـ ماهو 

فاوى ــ نقبله ألةه خبر من األخبار   ولبول أخبار الاقات أمر ضروري البد منه   

ال  هةا الر ئ الةي  رحه و د لماما آخر لد لون لذا كا  طالب علم وو د من نخ

خال ه وزكاه   فحين ٍة البد من ت سير هةا الارو   ال نوسلَّم للةا الاارو طالما هناك 

عالم آخر نعارضه في هةا الاارن    فإذا لم نعارضه أحد نوقبئ   ولذا عارضه فالبد 

اب المصطل  وكاب من بيا  أسبا  الارو ـ بارك هللا فيوم ـ واألمر مو ود في ك

علوم الحدنث هةا شيء معروف عند طال  العلم ـ فرا عوه بارك هللا فيوم في مقدمة 

ابن الصالو   ورا عوا فا  المغيث ورا عوا تدرنب الراوي   ورا عوا كاب هةا 

 . ةعم . ال أ    علوم الحدنث وعلوم الارو والاعدنئ   

لك الدعوة السلفية ، هل هم في الذين ذكرتم حفظكم هللا  هل لهم مس/ س**    

صفوف السلفيين ، دعاة يرمون كل شخص بالتمييع لمجرد خطأ ونرجوا منكم 

 التمثيل ؟ 

ال داعي للامايئ   لون هةا مو ود وأةام تعرفوةه   هةا أمر مو ود ملموس لوم / ج

وهللا تعرفوةه تماما   ال شل أةه مو ود   وةسأل هللا أ  نقني على هةه ال انة   فإةلا 

أضرت بالدعوة السل ية كايرا   ال هنا فقط   بئ في الدةيا كللا   فلةا مةهب  دند ال 

نعرفه أهئ السنة   رمي أهئ السنة بأةلم مميعو  ـ نعني مبادعة ـ مبادعة ـ بارك هللا 

د أهئ السنة بالةات   وأةا ال أسابعد أ  بين هؤالء ةاس مدسوسو  على  فيوم ـ وتقصُّ

ي وأهله   أل  هةا أمر معلوم لطعا من أساليب أهئ األهواء أةلم ندسو  المنل  السل 

في ص وف السل يين  واليلود ندسو  في ص وف المسلمين من ننلللم والبد للؤالء 

أ  نلبسوا لباس المنل  السل ي لذا كا  األمر نلم السل يين   البد   فأةأ تاد كاير من 

لا بحماس ولوة ـ بارك هللا فيل ـ وندفعوك عنلا   أهئ البدع  ندَّعو  السل ية   وندَّعي

هؤالء ال تأمنلم   بارك هللا فيل   وتاد في المسلمين في الدةيا كللا ةاس مدسوسين   

مدسوسين وباسم اإلسالم   هةا أمر معروف   بارك هللا فيوم   لون األذكياء نعرفو  

من للى آخره   لرا ن    هؤالء نعرفوةلم من تصرفاتلم من موال لم   من أحواملم  

 .لرا ن  أدلةـ بارك هللا فيل ـ ووفقوم هللا 

بعض الشباب يقسم علماء السلفيين إلى علماء الشريعة وعلماء المنهج / س**    

 ، هل هذا التقسيم صحيح ، ؟ 

للط   للط هةا الاقسيم   هةا للط ـ بارك هللا فيل ـ لون لةسا  نعلم ال رنعة ولد / ج

هامامه بالمنل  وما ننالنه   والةنن نخال وةه   لد نوو  عنده اهامام نبرز بسبب ا

أكارـ بارك هللا فيوم ـ وذاك الااةي عنده شئ من اهامام وشئ من اإلدراك ولون بحوم 

تخصص هةا ـ نمون ـ ولون ال نسلَّم أننا للةا الماخصص بوئ شيء   ال سيما لذا 

ا الا رنق اتركوه ـ هةا الا رنق أصله عارضه آخرو  ـ بارك هللا فيوم ـ ةعم   هة

ابادعه أهئ البدع   فقلاء والع ولير فقلاء والع   هةا الاقسيم الادند هو مو ود اآل  

في ص وف السل يين   ال ننبغي   أرادوا لسقاط ابن باز والعلماء المو ودنن لالوا ما 

نعني ـ تعم المسلمين  ن قلو  الوالع   فإذا تولوا في األحداث وفي الم اكئ الاي تلم ـ
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وتنئل بلم وكةا   لالوا ال وهللا ما نعرفو  الوالع   بارك هللا فيوم   هةا لسقاط   

لسقاط خطير  دا في أخطر الميادنن   على أ  هةا الميدا  ميداةلم   بارك هللا فيوم    

 .ةعم 

هل يجوز هجر من يسلم على أهل البدع من األخوان المسلمين / س**   

يين والتكفيريين ، ويجالسهم مع إقراره بأنهم مبتدعة ويزهد الناس في علم والحرك

 الجرح والتعديل ، ؟

 ناالس األخوا  المسلمين   وأنش ؟ / ج

 والحركيين / س**  

 ـ آآ :ال يخ 

 والتكفيريين / س**  

 ـ كي  ناالسلم ؟ كي  الماالسة هةه ؟ :ال يخ 

 فقط ذكر أنه يجالسهم / س**  

؟ !ي  ناالسلم ؟ بارك هللا فيل   هئ السل يو  اآل  ناالسو  أهئ البدع ـ ك:ال يخ 

ـ سل ي لوي   نساطيع أ  نبلغ دعوة هللا في أهئ البدع وفي :اآل  السل يو  لسما  

األحئا  ـ بارك هللا فيل ـ بالحاة والبرها    ونؤثر فيلم وال نؤثرو  فيه   فلةا 

 ئ أكئ وأل ئ شر  وال مداهنة وال شيء وا به أ  نخالط بلؤالء وندعوهم   ال أل

وال للرارعلى باطئ   لةما نحصللم في المسا د ندعوهم   نحصللم في األسواق 

ندعوهم   نركب معاه في سيارة ندعوه   نركب معاه في طا رة ندعوه   نركب في 

م ـ لطار ندعوه   بارك هللا فيل ـ ندعو ألةه البد من اإلخاالط بلؤالء ـ ما له فوة منل

أل  أهئ البدع واألهواء أللبية ساحقة وأ  السل يين كال عرة البيناء في الاور 

األسود ـ بارك هللا فيوم ـ فرلم أة ه نخالط بلؤالء   لون أنش وا به  ـ وا به ـ تبليغ 

 دعوة هللا بالحومة والموعظة الحسنة  

هةا ننبغي أ  لةسا   اهئ ضعي  ال خصية لذا سمع أدةى شبلة أخةته   أو شوبه   

نناو منلم ونباعد عنلم ال ناالسلم   لون لذا اماحنل لةسا  وسلم عليل لئ وعليل 

السالم   بارك هللا فيل   لون تاالسلم وتوفكللم تناحولم تالس لليلم أةأ مخال  

 للمنل  السل ي ومخال  للسنة   

بحاة هارا   وذاك الةي نساطيع أ  نؤثر فيلم ونبلغلم دعوة هللا ثم نالس في بياه

ت الدعوة ـ عرفام ـ نعني ـ اآل  أةا ربيع   خالص ال أرى مبادع ! أهئ البدع  هةا موَّ

لال وأ فر منه   وما أدري فال  وفال  وفال  وفال  من طال  العلم ال نرى مبادع لال 

و فر   شافه ـ  طئ  بو له ِكةا من أمام البيأ   شاف مبادع دس ة سه   شافه في 

شارع ثاةي   هةا ليس طرنقا سل يا   الصحابة كاةوا ننا رو  في  شارع هر  من

الو ار في ألطار األرض ونن رو  دنن هللا فيلم بارك هللا فيوم   السل يو  اللي لبلنا 

اةا روا في أهئ البدع وأثروا فيلم وأدخلوا المالنين في حظيرة المنل  السل ي   فمن 

قيم الحاة ندعو هؤالء بالحومة والموعظة كا  مناظرا لونا ولوي ال خصية وعالم ن

الحسنة وسارو  آثار هةا   والنعي  ال وهللا ال نخالط   في الاملة   لون لذا اماوحن 

لون ال نخالط وال .بالسالم عليه فليسم ما فيه شيء   ماذا نصنع ؟ بارك هللا فيوم   ةعم 

 . ناالس 
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ن الذي بدععه العلماء أن هذه ما كيفية التعامل مع أشخاص يقولون أن فال/ س**   

 األخطاء ال تُخرجه من دائرة أهل السنة ؟ 

وأن هذا المنهج جديد ظهر بعد وفاة العلماء األكابر مثل األلباني وابن باز والعثيمين 

 ـ رحمهم هللا جميعا ـ ؟
ةعم هةا المنل  ة أ لرنبا   عندكم علم من الارو والاعدنئ   الوالم الةي للناه   / ج

س  رحوا   ةاس ما  رحوا   ةاس نئكو  وندافعو  عن هةا الماروو  لحنا ةا

ـباع  ةطلب من الاارحين الا سير   لذا بينوا أسبا  الارو فياب لتِّباعلم   أل  هةا لتِـّ

 للحق   و رد ما عندهم من الحق رفض للحق   فن س الارو والاعدنئ نو د هنا  

فال ليمة لوالملم   ول  كا   رحوا هؤالء  رحوا   ل  كا   رحوا بدو  حاة 

بحاة فياب على من نخال لم أ  ننصاع ونر ع للى الحق والصوا    وأ  نأخة 

بالحاة ـ بارك هللا فيوم ـ فواير من الناس نوةبو  بالحق ونرفنو  الحق وهةا أمر 

عظيم خطير  دا ـ بارك هللا فيوم ـ فلوةا كما للأ لوم مائ القاعدة في الارو 

ئ   نوطلب من هؤالء الاارحين لذا ما كا  عندهم بينة   أما لذا عندهم بينة والاعدن

اةالى كئ شيء   لذا لالوا وهللا فال  مبادع وسواوا [. كلمة غير مفهومة]……وعندهم أدلة 

نوو   من أهئ السنة   كي   لئ نا أخي حاال   فال  وفال  من العلماء نئكيه ! 

الدليئ   لذا عندك دليئ صدق كالمل   [ة غير مفهومة كلم]…؟ هات دليلل  !تقول مبادع 

لذا عندك دليئ من أول ما سقاه نلئمه أ  نأخة به  لذا عندك أدلة  دندة بعد المطالبة 

 ناب عليه أ  نابع الحق ـ بارك هللا فيوم ـ 

أثابكم هللا ـ إذا حكم العلماء على شخص أو على شيخ بأنه مبتدع ، فهل / س**  

 حكم على أتباعه تبعا لشيخهم ، حيث يلتمسون له األعذار بأنه أخطأ ؟يُطلق هذا ال

 نعارفو  أةه أخطأ   نعارفو  بأةه أخطأ   لون ال نبدعوةه   أو نبدعوةه ؟ / ج

 يقول يلتمسون له األعذار يقولون هذاــــ / س**  

 ـ ال نبدعوةه :ال يخ 

 ال يبدعونه / س**  

ع العلماء حاة على تبدنع هةا الر ئ   فعلى نر ع للى السؤال األول   ل  كا  م

طالبه وعلى كئ الناس الةنن نحاوو  به أ  نأخةوا بلةا الحق وال ناوز للم أ  

 ندافعوا عنه             

أسأل هللا أ  نؤل  بين للوبوم   أسأل هللا أ  نامع كلماوم على الحق    أسأل هللا     

أبةلوا  -ـ ماذا ساناظرو  من الدعاء  أ  نوةهب عنوم كيد ال يطا    وا الدوا

األسبا  أةام ـ لي وهللا ـ أبةلوا األسبا  في اسا صال شأفأ ال رلة واسبابلا   وفقوم 

هللا   وسدد خطاكم ـ حياكم هللا ـ شوف وهللا األعداء فرحاةين   وهللا الدعوة السل ية 

ربأ نا أخوا  فاتقوا هللا في أة سوم واتقوا هللا في هةه الدعوة    تول أ   وهللا ضو

 وابةلوا األسبا  الاي تمحو هةه األباطيئ وهةه ال ان ـ بارك هللا فيوم ـ حياكم هللا ـ 
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