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 الموقف الصحيح من أهل البدع

  

  

 إجابة عن سؤال مت تفريغه من شريط
  

  

  

  ربيع بن هادي المدخليربيع بن هادي المدخلي/ / لفضيلة الشيخ لفضيلة الشيخ 
  

  حفظه هللاحفظه هللا

  

 اعداد أبو عبداهلل عبد الرمحن الغسلي
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  بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم

  
  

  ..الشيخ ربيع بن هادي املدخلي       حفظه اهلل الشيخ ربيع بن هادي املدخلي       حفظه اهلل / / فضيلة شيخنا العالمة فضيلة شيخنا العالمة 
  وبعد وبعد . . ……………………كم ورمحة اهلل وبركاته كم ورمحة اهلل وبركاته السالم عليالسالم علي

  
شيخنا حفظكم اهلل، ال خيفاكم ماا للللايم مان أعار علاس ،ليساه، 

  . . أو شراً أو شراً   سواًء كان خرياً 
ولقااد و ااع بعاان اخواسنااا الساالفيي م هااال ا بااام م  ال ااة بعاان 
املخااالفي للهااانسل السااالفي علاااس ساابيف اللااا؛بة وتوافااا  ال باااع  ف لاااد أن 

ب باااه هاااو ال بلاااد راااال ا فكاااار املخالفاااة للعقياااد  هااااا ا ق أ اااف ماااا بلاااا
 .السلفية، وبشهئز من ذكر القضابا املنسلية

فنربد منكم حفظكم اهلل تعاىل ذكر كلهه تربوبة سلفية  تبي 
خ ور   ال ة هؤالء، وذكر اآلبات القرآسية، وا حادبث النبوبة، واآلعار 

ال أربخ تبي حتول بعن السلفية، م تبيي خ ور  ذلك، وذكر ا مثلة من 
 . أهف السنة اىل البدعة بسبب مماشا  أهف ا هواء
  ..بارك اهلل م عهركم وعلهكم، و،زاكم اهلل خرياً بارك اهلل م عهركم وعلهكم، و،زاكم اهلل خرياً 
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  ::أجاب حفظه اهلل بقوله  أجاب حفظه اهلل بقوله  
اّن احلهد هلل حنهدل وسس عينه وسس غفرل، وسعوذ باهلل من شرور 

، ومن بضلف فال أسفسنا ومن سّيئات أعهالنا، من بسدل اهلل فال مضّف له
هادي له، وأشسد أن ال اله اال اهلل وحدل ال شربك له، وأشسد أّن حمهدا 

 .عبدل ورسوله
يا أيّها الذين آمنوا اتقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِه وال َتُموُتنَّ إالَّ وأَنُتم }

 201 }.2ُمْسِلُموَن 
واِحَدة  وَخَلَق  يا أيّها الناُس اتّ ُقوا ربَّكُم الَّذي َخَلَقُكم ِمن نَ ْفس  }

ََ الَِّذي َتَساَءلُوَن  ُهما رِجااًل َكِثيرًا َوِنساًء وات َُّقوا اهلَل ِمْنها َزْوَجها وَبثَّ ِمن ْ
 2}.1بِِه واأَلْرحاَم ِإنَّ اهللَ كان َعَلْيُكْم رَِقيباً 

                                                                                                                      
  ((02 02 ))سور  آل عهران  ر م اآلبة  سور  آل عهران  ر م اآلبة      
  ( (   ))النساء  ر م اآلبة النساء  ر م اآلبة سور  سور    22
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 00يَ   ا أَي اَه   ا الَّ   ِذيَن آَمنُ   وا ات َُّق   وا اهلَل وُقولُ   وا قَ    ْواًل َ    ِديداً }
َِ اهلَل وَرُ   وَلُه  َ َق  ْد ُيْص   ِلْح َلُك  ْم َأْعم  اَلكْم ويَ ْرِف  ْر َلك  ْم ُمن  وَبُكْم وَم  ن ُيِس  

  .{02 َاَز  َ ْوزاً َعِظيماً 
  أما بعد،،أما بعد،،

، وشاار ا مااور  ، وشاار ا مااور  فاا ن أقاادد احلاادبث كااالم اهلل وخااري اداادي هاادي حمهااد فاا ن أقاادد احلاادبث كااالم اهلل وخااري اداادي هاادي حمهااد 
  ..حمدعاهتا وكّف حمدعة بدعة ، وكف بدعة ضاللة ، وكف ضاللة م النار حمدعاهتا وكّف حمدعة بدعة ، وكف بدعة ضاللة ، وكف ضاللة م النار 

  ::أما بعد أما بعد مث مث 
ان هاال املساألة مسهاة ،اداً وشاأ ا ان هاال املساألة مسهاة ،اداً وشاأ ا : : ف ،ابًة علس هاا الساؤال أ اولف ،ابًة علس هاا الساؤال أ اول

خ اااااري  ودااااااا اهااااا م ةاااااا الك ااااااب والسااااانة، والسااااال  اللاااااا  م دواوبااااان خ اااااري  ودااااااا اهااااا م ةاااااا الك ااااااب والسااااانة، والسااااال  اللاااااا  م دواوبااااان 
اإلسالم، وخاقًة ما ب عل  بالعقائد، وبالااات ماا ب علا  بااملوا   مان أهاف اإلسالم، وخاقًة ما ب عل  بالعقائد، وبالااات ماا ب علا  بااملوا   مان أهاف 

ت، ففيهااا ت، ففيهااا الباادو والضااالل، وأهااف الفااف واالحنرافااات، و،لساااء السااوء بالااااالباادو والضااالل، وأهااف الفااف واالحنرافااات، و،لساااء السااوء بالاااا
بيناااول الشاااافاء والكفابااااة ملاااان أراد لنفسااااه احيااااري، وأراد لنفسااااه أن  يااااا حيااااا  بيناااول الشاااافاء والكفابااااة ملاااان أراد لنفسااااه احيااااري، وأراد لنفسااااه أن  يااااا حيااااا  
تُرضااي ربااه وتقربااه اليااه، وتبعاادل عاان النااار، لقااد اهاا م ةاااا املوضااوو ساالفنا تُرضااي ربااه وتقربااه اليااه، وتبعاادل عاان النااار، لقااد اهاا م ةاااا املوضااوو ساالفنا 
اللااا  رضااوان اهلل علاايسم علهاااً وعهاااًل وت بيقاااً، رضااوان اهلل علاايسم، فهااا اللااا  رضااوان اهلل علاايسم علهاااً وعهاااًل وت بيقاااً، رضااوان اهلل علاايسم، فهااا 

هااااؤالء املااااؤمني اللاااااد ي هااااؤالء املااااؤمني اللاااااد ي   علينااااا ان كنااااا سربااااد النلااااا  اال أن س بااااع ساااابيفعلينااااا ان كنااااا سربااااد النلااااا  اال أن س بااااع ساااابيف
املخللاااااااي، الاااااااابن عرفاااااااوا الشاااااااربعة اإلساااااااالمية عقائااااااادها، ومناهلساااااااا، املخللاااااااي، الاااااااابن عرفاااااااوا الشاااااااربعة اإلساااااااالمية عقائااااااادها، ومناهلساااااااا، 
ومقاقادها، ومراميسااا، فقادموا النلااب و البياان و ال ؛ااابر، ملان أراد اهلل بااه ومقاقادها، ومراميسااا، فقادموا النلااب و البياان و ال ؛ااابر، ملان أراد اهلل بااه 
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خرياً من هال ا مة، وأراد له النلا  وركوب سافينة النلاا  فعااًل، م القارآن خرياً من هال ا مة، وأراد له النلا  وركوب سافينة النلاا  فعااًل، م القارآن 
عليااااك الك اااااب منااااه آبااااات عليااااك الك اااااب منااااه آبااااات   اي أساااازلاي أساااازلهااااو الااااهااااو الاااا}}الكاااارر تقاااارأون  ولااااه تعاااااىلالكاااارر تقاااارأون  ولااااه تعاااااىل

حمكهااااات هاااان أم الك اااااب وأخاااار م شاااااةات فأمااااا الااااابن م  لااااوةم  باااا  حمكهااااات هاااان أم الك اااااب وأخاااار م شاااااةات فأمااااا الااااابن م  لااااوةم  باااا  
في بعااون مااا تشااابه منااه اب غاااء الف نااة واب غاااء تأوبلااه ومااا بعلاام تأوبلااه اىل اهلل في بعااون مااا تشااابه منااه اب غاااء الف نااة واب غاااء تأوبلااه ومااا بعلاام تأوبلااه اىل اهلل 

فباي اهلل م فباي اهلل م     {{00والراسخون م العلم بقولون آمنا باه كاف مان عناد ربنااوالراسخون م العلم بقولون آمنا باه كاف مان عناد ربناا
زب  وا هواء ، وأ م ب قلدون الشر لألماة، و زب  وا هواء ، وأ م ب قلدون الشر لألماة، و هال اآلبة وا ع وحال أهف الهال اآلبة وا ع وحال أهف ال

ب قلااادون دااام الفاااف    ن سوابااااهم ليساااهب بساااليهة ، و لاااوةم مربضاااة ، ب قلااادون دااام الفاااف    ن سوابااااهم ليساااهب بساااليهة ، و لاااوةم مربضاااة ، 
كلهاا عمهتااهب كلهاا عمهتااهب ))وبربادون أن بلااب النااأ بااأدوائسم  ساه كهاا بقااال م املثاف وبربادون أن بلااب النااأ بااأدوائسم  ساه كهاا بقااال م املثاف 

و اد و اد ( ( ُ ِ ع ذسب الثعلب فقم معم أذساب اآلخربن ُ ِ ع ذسب الثعلب فقم معم أذساب اآلخربن ) ) وم املثف العامي وم املثف العامي ( ( هاسهبهاسهب
ااا التااِابنم آممنُااوا ان ت يعااوا فربقااا ماان }}وتعاااىل م الكفاااروتعاااىل م الكفااار   ااال اهلل تبااارك ااال اهلل تبااارك ااا التااِابنم آممنُااوا ان ت يعااوا فربقااا ماان بمااا أمبَاسم بمااا أمبَاسم

  ..   00 00}}22الابن أوتوا الك اب بردوكم بعد امياسكم كافربن الابن أوتوا الك اب بردوكم بعد امياسكم كافربن 
وبود الكفار والنلارى واليسود  للهسلهي أن برتدوا عن دبنسم، 
و هف البدو سليٌب كبري من هاا القلد السيئ، ومن اراد  السوء  هف 

هنا جيب احلار منسم غابة احلار، و د سبسمنا اهلل م هال اآلبة احيري  من 
اليت ذكرساها أن الابن م  لوةم  ب  ب بعون ما تشابه منه اب غاء الف نة ، 
ب قلدون ف نة الناأ م دبنسم واالحنراف ةم عن دبن اهلل احل  اىل ما هم 

                                                                                                                      
  ( ( 00))سور  آل عهران ر م اآلبة سور  آل عهران ر م اآلبة     
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 فيه من البدو والضالل ، وما هم فيه من الشبسات و ال خب ات
واالحنرافات وهم بربدون السوء ملن بث  فيسم، وملن جيالسسم وخيال سم  
وداا تراهم بسلكون شىت املسالك للد أهف احل ، وال سيها الشباب عن 
منسل اهلل احل ، فلسم طرد  د برعوا فيسا، وأساليب  د مسروا فيسا وربوا 
به عليسا شباةم، ف لدل ال بعلم كي  ب وضأ  ولكنه جييد عرض الش

وال شكيك وال شوبه وال نفري من احل  وأهله،  د ردل جييد هاا ا،اد  
عظيهة والعياذ باهلل، وسسأل اهلل أن بنقاهم من هال املسالك الشي اسية، 
وأن بنقاهم من أسباب ادالك ، الرسول عليه اللال  والسالم تال هال 

ه فألئك الابن ف ذا رأب م الابن ب بعون ما تشابه من:)اآلبة ملا تالها  ال
فسؤالء أهف ا هواء وأهف الزب  هم الابن ب  بعون  ( مسس اهلل ف؛اروهم

بقلد  أن أهف الزب  الابن ب بعون امل شابه هم  امل شاةات، الرسول 
الابن جيب أن  ارهم الناأ، فهن عالمة أهف البدو، ومن عالمة أهف 

م علس اآلبات الزب  أ م ال بسلكون مسالك أهف السنة م بناء دبنس
احملكهة، ورمدت امل شاةات اىل احملكهات  وامنا ب علقون مبا بواف  هواهم، 
وبس  يعون أن برو،وا به لدعواهم الفاسد ، وبدعسم الضالة  كها فعف 
احيوارج والروافن، واملر،ئة، والقدربة  ف  م ب علقون من النلوص اجملهلة 

وبضلون الناأ، وعلس هال وامل شاةة مبا بواف  هواهم  فيضلون به 

                                                                                                                      
  968968//33أخر،ه البخاري و مسلم ق؛يب أبو داود أخر،ه البخاري و مسلم ق؛يب أبو داود     
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الشاكلة أهف البدو م كف  مان ومكان، مسها كان سوو بدع سم، وال 
حت قرًا شيئًا من البدو وال تس لغرًا منسا شيئا  ف ن هال مسالكسم، بمفف 
وبمزب ، وبربد أن بُفف الناأ وبزبغون مثف  بغه، وبن؛رفوا مثف احنرافه، 

 ، فأسهب ترى اآلبة بينهب حادم والرسول وبُف نون مثف ف ن ه، والعياذ باهلل
 . بي حادم وحار منسم

واذا كان  د أمر ةلران الل؛ابة الابن ختلفوا عن غزو  تبوك حىت 
بعاااد تاااوب سم، وهااام هب بركضاااوا ةاااال ف ناااة وهب ب ؛ركاااوا ةاااا، باااف تاااابوا وسااادموا 

      اام    اام  ذلااك ملااا و عااوا فيااه ماان املخالفااة  ماار الرسااول  ذلااك ملااا و عااوا فيااه ماان املخالفااة  ماار الرسااول    واعرتفااوا، ومااع
  ..م سهون م هال احلال و د بكوسون م سهي بالنفادم سهون م هال احلال و د بكوسون م سهي بالنفاد

ف حسان الظان بأهاف االحنرافاات، وأهاف البادو والضاالالت،  االٌ  ف حسان الظان بأهاف االحنرافاات، وأهاف البادو والضاالالت،  االٌ  
ملاانسل اهلل تبااارك وتعاااىل، فااال بااد ماان احلااار ماانسم، وداااا  ااال الرسااول عليااه ملاانسل اهلل تبااارك وتعاااىل، فااال بااد ماان احلااار ماانسم، وداااا  ااال الرسااول عليااه 

فااا ذا رأبااا م مااان ب باااع امل شاااابه فأولئاااك الاااابن لعااان اهلل فااا ذا رأبااا م مااان ب باااع امل شاااابه فأولئاااك الاااابن لعااان اهلل )) )) اللاااال  والساااالم اللاااال  والساااالم 
ماا  اال أحسانوا ةام الظان كهاا بقاول اآلن كثاري مان أهاف ماا  اال أحسانوا ةام الظان كهاا بقاول اآلن كثاري مان أهاف . .   (( (( فاحاروهم فاحاروهم 

أس م ت كلهون عن النوابا، أس م ت كلهون عن املقاقد، با أخاي اذا أس م ت كلهون عن النوابا، أس م ت كلهون عن املقاقد، با أخاي اذا : : ا هواءا هواء
رأبنااااا عناااادك شاااابه وضااااالالت أسااااهب ماااا سم، اهلل حااااارسا منااااك، ورسااااول اهلل رأبنااااا عناااادك شاااابه وضااااالالت أسااااهب ماااا سم، اهلل حااااارسا منااااك، ورسااااول اهلل 
حارسا مناك، كيا  ال حناار مناك، وكيا  حنسان باك الظان و اد سبسناا اهلل حارسا مناك، كيا  ال حناار مناك، وكيا  حنسان باك الظان و اد سبسناا اهلل 

ملاااذا ملاااذا   ىل سااوء  لاادك، وحااار رسااول اهلل منااك، فالرسااول ىل سااوء  لاادك، وحااار رسااول اهلل منااك، فالرسااول تبااارك وتعاااىل اتبااارك وتعاااىل ا
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ما أحسن الظاان ةاؤالء وهام قا؛ابة وبعضاسم  بادربون، وختلفاوا لعاار مان ما أحسن الظاان ةاؤالء وهام قا؛ابة وبعضاسم  بادربون، وختلفاوا لعاار مان 
ا عاار وبينوا، وهو لسابب مان ا ساباب ماا سقاول عاار مان ا عااار بيناوا ا عاار وبينوا، وهو لسابب مان ا ساباب ماا سقاول عاار مان ا عااار بيناوا 

أمااا هااؤالء فقااد أمااا هااؤالء فقااد : : احلقيقااة لرسااول اهلل عليااه اللااال  والسااالم كهااا هااي، فقااالاحلقيقااة لرسااول اهلل عليااه اللااال  والسااالم كهااا هااي، فقااال
كف أمرهم اىل اهلل عز و،ف، وحىت بقضاي اهلل فايسم ماا أراد كف أمرهم اىل اهلل عز و،ف، وحىت بقضاي اهلل فايسم ماا أراد قد وا ولكن سقد وا ولكن س

سب؛اسه وتعاىل، فأمر رسول اهلل  ةلرا م اىل أربعي بوم، وبعد أربعي بوم سب؛اسه وتعاىل، فأمر رسول اهلل  ةلرا م اىل أربعي بوم، وبعد أربعي بوم 
برسااااف داااام الرسااااف أن بع زلااااوا سسااااائسم، هلاااارهم اجمل هااااع برم ااااه، مااااا كااااان برسااااف داااام الرسااااف أن بع زلااااوا سسااااائسم، هلاااارهم اجمل هااااع برم ااااه، مااااا كااااان 
بكلهسم أحد أبداً، بقي معسم  و،اهتم بع فان علايسم، فاأمرهم رساول اهلل بكلهسم أحد أبداً، بقي معسم  و،اهتم بع فان علايسم، فاأمرهم رساول اهلل 

 زال سسااائسم ، أماار اهلل الاارحيم الاارووف، ورسااوله الاارووف الاارحيم عليااه  زال سسااائسم ، أماار اهلل الاارحيم الاارووف، ورسااوله الاارووف الاارحيم عليااه باااعباااع
اللااال  والسااالم بعامااف هااؤالء مبثااف هااال املعاملااة، فاحلااار ماان أهااف الباادو، اللااال  والسااالم بعامااف هااؤالء مبثااف هااال املعاملااة، فاحلااار ماان أهااف الباادو، 
وبغضسم وهلرا م ومقاطع سم هو السابيف اللا؛يب حلهاباة ا ِقا؛تاء مان وبغضسم وهلرا م ومقاطع سم هو السابيف اللا؛يب حلهاباة ا ِقا؛تاء مان 
أهاااف السااانة مااان الو اااوو م ف نااا سم ،و ال سااااهف معسااام وحسااان الظااان ةااام، أهاااف السااانة مااان الو اااوو م ف نااا سم ،و ال سااااهف معسااام وحسااان الظااان ةااام، 

وال تركناوا اىل الاابن وال تركناوا اىل الاابن }}والركون اليسم هو بدابة م طرب  الضاالل واالحناراف،والركون اليسم هو بدابة م طرب  الضاالل واالحناراف،
ومن أظلم من أهف البدو، أهف البدو شر ومن أظلم من أهف البدو، أهف البدو شر   3  3}}22ظلهوا ف هسكم النارظلهوا ف هسكم النار

ماان الفساااد وأهااف املعاقااي ، وداااا بقااول فقيااه البلاار  وعااا لسم سااالم باان ماان الفساااد وأهااف املعاقااي ، وداااا بقااول فقيااه البلاار  وعااا لسم سااالم باان 
فة فة  ن ألقااس اهلل بلاا؛يفة احللاااج ، أحااب اا أن ألقااال بلاا؛ي ن ألقااس اهلل بلاا؛يفة احللاااج ، أحااب اا أن ألقااال بلاا؛ي: : أيب م يااعأيب م يااع

، عاباد  اهاد ماا شااء اهلل، لكان مب ادو ، عاباد  اهاد ماا شااء اهلل، لكان مب ادو   عهرو بان عبياد ، عهار و بان عبيادعهرو بان عبياد ، عهار و بان عبياد
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ضال، واحللاج، فا،ر سفاك جمرم، برى أسه لو ُخرير أن بلقس اهلل بلا؛يفة ضال، واحللاج، فا،ر سفاك جمرم، برى أسه لو ُخرير أن بلقس اهلل بلا؛يفة 
احللاج، وق؛يفة عهرو بن عبيد، الخ اار أن بلقاس اهلل بلا؛يفة احللااج احللاج، وق؛يفة عهرو بن عبيد، الخ اار أن بلقاس اهلل بلا؛يفة احللااج 

ا، وبكفينااا ا، وبكفينااا الساافاك الظاااهب الفااا،ر، ملاااذا   إلدراكااه حي ااور  الباادو وشااناع سالساافاك الظاااهب الفااا،ر، ملاااذا   إلدراكااه حي ااور  الباادو وشااناع س
كان م كف ُخ مبِاه أو  ُ،ِلساا بلافسا بأ اا شار ا ماور، كهاا كان م كف ُخ مبِاه أو  ُ،ِلساا بلافسا بأ اا شار ا ماور، كهاا     أن الرسول أن الرسول 

اذا خ ااب، بعلااوا اذا خ ااب، بعلااوا   كااان الرسااول كااان الرسااول ::م حاادبث ،ااابر رضااي اهلل عنااه  ااال م حاادبث ،ااابر رضااي اهلل عنااه  ااال 
: : قوته و هر و،سه كأسه منار ،يش بقول  قمبت؛كم وممستاكم ، مث بقاولقوته و هر و،سه كأسه منار ،يش بقول  قمبت؛كم وممستاكم ، مث بقاول

، وشار ، وشار هاد هاد أما بعد، فا ن خاري احلادبث كاالم اهلل، وخاري ادادي هادي حمأما بعد، فا ن خاري احلادبث كاالم اهلل، وخاري ادادي هادي حم
أم  داام شااركاء أم  داام شااركاء } } ، وهااي تاادخف م  ااول اهلل تبااارك وتعاااىل، وهااي تاادخف م  ااول اهلل تبااارك وتعاااىل22ا مااور حماادعاهتاا مااور حماادعاهتا

اختااوا أحباارهم اختااوا أحباارهم }}و وله و وله   2 2 }}33شرعوا دم من الدبن ما هب بأذن به اهلل شرعوا دم من الدبن ما هب بأذن به اهلل 
ورهباااا م أرباباااا مااان دون اهلل واملسااايب ابااان مااارر وماااا أماااروا اال ليعبااادوا ادااااً ورهباااا م أرباباااا مااان دون اهلل واملسااايب ابااان مااارر وماااا أماااروا اال ليعبااادوا ادااااً 

أهااف الباادو، مسهااا كااان هااال أهااف الباادو، مسهااا كااان هااال فسااؤالء أتباااو فسااؤالء أتباااو   {{3 3 واحااداً ال الااه اال هااوواحااداً ال الااه اال هااو
الباااادو ت ناولااااه مثااااف هااااال اآلبااااات، ملاااااذا     اااام بقاااادمون طاعااااة أماااارائسم الباااادو ت ناولااااه مثااااف هااااال اآلبااااات، ملاااااذا     اااام بقاااادمون طاعااااة أماااارائسم 
وسااادهتم و ااادهتم علااس طاعااة الرسااول عليااه اللااال  والسااالم، وعلااس طاعااة وسااادهتم و ااادهتم علااس طاعااة الرسااول عليااه اللااال  والسااالم، وعلااس طاعااة 

ربنااا اسااا أطعنااا ربنااا اسااا أطعنااا }}اهلل تبااارك وتعاااىل، وكثااري ماان هااو ساايلقس اهلل ةااال اإل،ابااة اهلل تبااارك وتعاااىل، وكثااري ماان هااو ساايلقس اهلل ةااال اإل،ابااة 
ربناااا آهتااام ضاااعفي مااان العاااااب ربناااا آهتااام ضاااعفي مااان العاااااب   6600ساااادتنا وكنائناااا فأضااالوسا السااابيال ساااادتنا وكنائناااا فأضااالوسا السااابيال 
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كثااااري ماااانسم كثااااري ماااانسم     --ال أ ااااول كلساااامال أ ااااول كلساااام––كثااااري مااانسم  كثااااري مااانسم  6969}}22والعااانسم لعنااااا كباااارياً والعااانسم لعنااااا كباااارياً 
ساايلقس اهلل ةااال اإل،ابااة، خاقااة ماان ب بااع هااوال م حماربااة احلاا ، والرضااس ساايلقس اهلل ةااال اإل،ابااة، خاقااة ماان ب بااع هااوال م حماربااة احلاا ، والرضااس 
بالباطاااف باااف الااادعو  اىل الباطاااف وتشاااوبه احلااا    كهاااا جياااري مااان كثاااري مااان بالباطاااف باااف الااادعو  اىل الباطاااف وتشاااوبه احلااا    كهاااا جياااري مااان كثاااري مااان 

وح اإلسااالم بااف مسااوح الساالفية  وح اإلسااالم بااف مسااوح الساالفية  الناااأ م هااال ا بااام، تااراهم بلبسااون ُمسااالناااأ م هااال ا بااام، تااراهم بلبسااون ُمساا
  ..وهم أشد الناأ حرباً علس السلفية وأهلساوهم أشد الناأ حرباً علس السلفية وأهلسا

فالاي  رتم املنسل السلفي و رتم العقيد  السلفية و رتم أهف هاا   
املنسل سابقسم والحقسم، كي   سن الظن وبركن اىل أهف الباطف، ان 
 لهب ك اب اهلل فسو عليك، ان  لهب سنة رسول اهلل فسي حلة عليك، 

ن  لهب أئهة اإلسالم فهوا فسم معروفة، ومدوساهتم وتآليفسم معروفة م ا
  -وال سيها أئهة السنة -جمافا  أهف البدو وبغضسم وال ؛ابر منسم

كهالك، وا و اعي، والشافعي، والسفياسي، وأبو حامت، وأبو  رعة، أئهة 
ن اإلسالم و،بال السنة، وهم  دو  ا مة، فهن ال بق دي ةؤالء و يد ع

سبيلسم فواهلل اسه مل بع لسبيف الشي ان، وبركن م ميادبن الشي ان، مسها 
 .أدعس لنفسه

اآلن هاااات مو ااا  اللااا؛ابة وال اااابعي وأئهاااة اإلساااالم ممااان بساااب اآلن هاااات مو ااا  اللااا؛ابة وال اااابعي وأئهاااة اإلساااالم ممااان بساااب 
ال تساااابوا ال تساااابوا )) )) ، الرسااااول عليااااه اللااااال  والسااااالم بقااااول ، الرسااااول عليااااه اللااااال  والسااااالم بقااااول أقاااا؛اب حمهااااد أقاااا؛اب حمهااااد 

د د أقا؛ايب والاااي سفسااي  بياادل لااو أسفاا  أحاادكم مثااف أحااد  ذهباااً مااا بلاا  مااأقا؛ايب والاااي سفسااي  بياادل لااو أسفاا  أحاادكم مثااف أحااد  ذهباااً مااا بلاا  ماا
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بعا  اللا؛ابة فاود القهام، ماا هام  هام باف فاود بعا  اللا؛ابة فاود القهام، ماا هام  هام باف فاود       ((((أحدهم وال سلايفه أحدهم وال سلايفه 
القهم، بع  هم بعاد ا سبيااء مباشارً  ملااذا تسابسم، ملااذا تساب أحاداً مانسم القهم، بع  هم بعاد ا سبيااء مباشارً  ملااذا تسابسم، ملااذا تساب أحاداً مانسم 
وأسهب لو ،ئهب بأعهال احيري كلسا وأسفقهب ،بال الاهب كلساا لاو قاارت وأسهب لو ،ئهب بأعهال احيري كلسا وأسفقهب ،بال الاهب كلساا لاو قاارت 

يفه، يفه، ،بال الدسيا مثف ،بف أحد ذهباً وأسفق ه ما بلغهب مد أحادهم وال سلا،بال الدسيا مثف ،بف أحد ذهباً وأسفق ه ما بلغهب مد أحادهم وال سلا
بلعاان ماان بسااب أحااداً ماان أقاا؛ابه  مث رااد بلعاان ماان بسااب أحااداً ماان أقاا؛ابه  مث رااد   فكياا  تساابسم ،والرسااول فكياا  تساابسم ،والرسااول 

، وباا وبلاك ، وباا وبلاك   هؤالء  الضالي ال بغضبون  حد  من أق؛اب رسول اهلل هؤالء  الضالي ال بغضبون  حد  من أق؛اب رسول اهلل 
ان اس قاادت اماماااً ماان أئهااة  الضااالل السااابي لألسبياااء واللاا؛ابة والقااائلي ان اس قاادت اماماااً ماان أئهااة  الضااالل السااابي لألسبياااء واللاا؛ابة والقااائلي 
ن ن باحللول ووحد  الو،ود، ببغضوسك و اربوسك من أ،ف هااا الضاال ال ماباحللول ووحد  الو،ود، ببغضوسك و اربوسك من أ،ف هااا الضاال ال ما

،فساااا ضااالل وأي ضااالل ،  كثااري ماانسم بزعهااون ،فساااا ضااالل وأي ضااالل ،  كثااري ماانسم بزعهااون أ،ااف أقاا؛اب حمهااد أ،ااف أقاا؛اب حمهااد 
أ م من أهف السنة وهااا وا عسام وهااا حاادم، فاأي احارتام عنادهم للسانة أ م من أهف السنة وهااا وا عسام وهااا حاادم، فاأي احارتام عنادهم للسانة 

فلام بنلاروهم، ومان كاِاةم وفلاورهم فلام بنلاروهم، ومان كاِاةم وفلاورهم       و اد أهاي أقا؛اب رساول اهللو اد أهاي أقا؛اب رساول اهلل
أ ااام رفعاااوا عقيااادهتم مبااانسل املوا سات،وبساااهوسه مبااانسل العااادل و اإلسلااااف أ ااام رفعاااوا عقيااادهتم مبااانسل املوا سات،وبساااهوسه مبااانسل العااادل و اإلسلااااف 

 تنلااافون اللااا؛ابة ، ملااااذا ماااا تنلااابون ماااوا بنكم هاااال أول شااايء  تنلااافون اللااا؛ابة ، ملااااذا ماااا تنلااابون ماااوا بنكم هاااال أول شااايء ،ملااااذا ال،ملااااذا ال
هاااا دليااف  أسكاام مااا أسشااأمت مثااف هاااا دليااف  أسكاام مااا أسشااأمت مثااف   لناام ماان ا سبياااء و قاا؛اب حمهااد  لناام ماان ا سبياااء و قاا؛اب حمهااد  

هااااا املااانسل وماااا تعلقااا م باااه اال لنلااار  الباطاااف، وسلااار  الضاااالل، وحلهاباااة هااااا املااانسل وماااا تعلقااا م باااه اال لنلااار  الباطاااف، وسلااار  الضاااالل، وحلهاباااة 
الضالل وأهله، وحلهابة مناهل الضالل، واهلل لو كن م قاد ي ما اخرتع م الضالل وأهله، وحلهابة مناهل الضالل، واهلل لو كن م قاد ي ما اخرتع م 

واسلاافسم واسلاافسم   ملانسل، لاو كنا م قااد ي لبادأمت بنلار  أقا؛اب حمهاد ملانسل، لاو كنا م قااد ي لبادأمت بنلار  أقا؛اب حمهاد هاا اهاا ا
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مماان افاارتى علاايسم وظلهساام وأهااا م ورمااس بعضااسم بالنفاااد  ورمااس بعضااسم مماان افاارتى علاايسم وظلهساام وأهااا م ورمااس بعضااسم بالنفاااد  ورمااس بعضااسم 
بااالرد  وفعااف وفعااف، ومثااف هاااا مقاادأ عناادكم، مثااف هاااا مقاادأ، جماادد، بااالرد  وفعااف وفعااف، ومثااف هاااا مقاادأ عناادكم، مثااف هاااا مقاادأ، جماادد، 

  ..امام، اىل آخرلامام، اىل آخرل
أم أم       أمباملماا  هاااا الشااأو، وبلاا  هااال املنزلااة بساابه  قاا؛اب حمهااد أمباملماا  هاااا الشااأو، وبلاا  هااال املنزلااة بساابه  قاا؛اب حمهااد 

به ملوساااااس، أم بقولاااااه بااااااحللول، أم بقولاااااه بوحاااااد  الو،اااااود، أم ل ع يلاااااه به ملوساااااس، أم بقولاااااه بااااااحللول، أم بقولاااااه بوحاااااد  الو،اااااود، أم ل ع يلاااااه بسااااابسااااا
لللاااافات، أم بقولااااه باالشاااارتاكية، بلاااا  هااااال املنزلااااة السااااامية عناااادكم ةااااال لللاااافات، أم بقولااااه باالشاااارتاكية، بلاااا  هااااال املنزلااااة السااااامية عناااادكم ةااااال 
ا شياء، وكثري وكثري مان املخاا ي، وماع ذلاك هاو عنادكم  هاة، وأقا؛اب ا شياء، وكثري وكثري مان املخاا ي، وماع ذلاك هاو عنادكم  هاة، وأقا؛اب 

م ادامش، وبعيدون عان اداامش، لاو كنا م حترتماو م واهلل، لاو  م ادامش، وبعيدون عان اداامش، لاو كنا م حترتماو م واهلل، لاو    الرسول الرسول 
كان هاا الشخص أباكم و،دكم حلارب هول، ولكن امناا هاي ا هاواء، وامناا كان هاا الشخص أباكم و،دكم حلارب هول، ولكن امناا هاي ا هاواء، وامناا 
هااااااو الضااااااالل واالحنااااااراف واالساااااا ساسة باااااادبن اهلل ومحل ااااااه، مسهااااااا ادعياااااا م هااااااو الضااااااالل واالحنااااااراف واالساااااا ساسة باااااادبن اهلل ومحل ااااااه، مسهااااااا ادعياااااا م 

أساا أحيااف أساا أحيااف   --علااس كاف حااالعلااس كاف حااال  -- سفساكم فساااا الوا اع بكشاافكم وبفضا؛كم سفساكم فساااا الوا اع بكشاافكم وبفضا؛كم
الشباب اىل ك ب أئهة السانة لينسلاوا منساا مباشار ، ال بأخااون مان أشارطة الشباب اىل ك ب أئهة السانة لينسلاوا منساا مباشار ، ال بأخااون مان أشارطة 

ك ابااات فااالن، وامنااا بأخاااوا العلاام ماان مناهلااه ا قاايلة، وبر،عااون ك ابااات فااالن، وامنااا بأخاااوا العلاام ماان مناهلااه ا قاايلة، وبر،عااون فااالن، و فااالن، و 
  --ورب الساهاءورب الساهاء--جلاد جلاد   --واهللواهلل  ––اىل العلهاء فيها بشكف عليسم، وان ا مار اىل العلهاء فيها بشكف عليسم، وان ا مار 

ال سااايها واملشااااكف بلغاااهب حاااداً ال سظاااري لاااه، فالسااانة اآلن حُتاااارب، وأهلساااا ال سااايها واملشااااكف بلغاااهب حاااداً ال سظاااري لاااه، فالسااانة اآلن حُتاااارب، وأهلساااا 
   اربون مبخ ل  وسائف اإلعالم، وم الك اب وم ا شارطة واالسرتسياهب وم اربون مبخ ل  وسائف اإلعالم، وم الك اب وم ا شارطة واالسرتسياهب وم

فأي ف نة بف بكفرو م، بف بكفرو م، !! !! كف مكان، وبلورون أهف السنة بأ م خوارج، كف مكان، وبلورون أهف السنة بأ م خوارج، 
أخبااث وأشااد علااس اإلسااالم واملساالهي ماان هااال الف نااة احي ااري  الاايت ملئااهب 

 .ا رض وا ،واء والفضاء فنسأل اهلل العافية
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فن؛ن حنار الشباب السلفي من  ال ة هؤالء، واالس ئناأ ةم، 
ن سل  ممن كان بغرت بنفسه وبرى سفسه اسه والركون اليسم، فليع نوا مب

سيسدي أهف الضالل، وبردهم عن  بغسم وضالدم  واذا به برتسب 
 .وب خبط مث بلرو م أحضان أهف البدو

و د مضهب رارب من فلر تاربخ اإلسالم، فأُساأ من أبناء 
 .الل؛ابة ملا ركنوا اىل ابن سبأ  و عوا م الضالل

ال ابعي ملا ركنوا اىل املخ ار بن أيب وأساأ من أبناء الل؛ابة و 
 .عبيد  و عوا م الضالل

وأساأ ركنوا اىل كثري من الدعا  السياسيي الضالي ومن رووأ 
 .البدو  فو عوا م حبائف أهف الضالل

وكثريون وكثريون ،داً، ولكن ساكر منسم  لة عهران بن ح ان، 
أن ب زو،سا وبسدبسا كان من أهف السنة وهوي امرأ  من احيوارج، فأراد 

اىل السنة، ف زو،سا  فأو ع ه م البدعة،  ب؛ه اهلل، وكان بربد أن بسدبسا 
أسا أدخف مع : فضف بسببسا،وكثري من املن سبي اىل املنسل السلفي بقول

أهف ا هواء  هدبسم فيقع م حبائلسم، عبد الرمحن بن مللم، و عهران 
و ع م الضالل، وأدى بعبد  بن ح ان، كلسم كان بن هي اىل السنة مث

الرمحن بن مللم  فلورل اىل أن   ف علياً، وأدى بعهران بن ح ان فلورل 
 :اىل أن مدح هاا القاتف سسأل اهلل العافية  ال 
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 اال ليبل  من ذي العرش رضواسا******  با ضاربة من تقي ما أراد ةا 
د    اهلل   أوىف  النبة  عن****** اين   ذكرل   حيناً  فأحسبه   

 ميزاسا 
  هب خيل وا دبنسم بغياً  و عادواسا******  أكرم بقوم ب ون ال ري  نهم

 .اىل آخر  أبيات ردبئة  ادا م مدح هاا اجملرم، بارك اهلل فيكم
وحلف لعبد الر اد من أئهة احلدبث أن اخندو بعباد  و هد ،عفر 

 .شيعبن سليهان الضبعي، وأِسمم اليه  فو ع م حبائف ال 
واخندو أبو ذر ادروي راوي الل؛يب بروابات، وهو من أعالم 
احلدبث، اخندو بكلهة  ادا الدار     م مدح البا الين  فلمرتته هال 
الكلهة م مدح البا الين ، اىل أن و ع م حبائف ا شاعر ، وقار داعية 
، من دعا  ا شعربة  واس شر بسببه املاهب ا شعري م املغرب العريب

فأهف املغرب بأسسون اليه، وبأتوسه وبزوروسه، وببث فيسم منسل ا شعري، 
سسأل اهلل   وهم  بله ال بعرفون اال املنسل السلفي  فسن دم سنة سيئة ،

من دعس اىل هدًى كان له )) العافية كها  ال النم عليه اللال  والسالم 
ومن دعس اىل من ا ،ر مثف أ،ور من تبعه ال بنقص من أ،ورهم شيئًا 
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ضاللة كان عليه من الو ر مثف أو ارهم اىل بوم القيامة ال بنقص من 
 .فنسأل اهلل العافية 2((أو ارهم شيئاً 

والبيسقي اخندو ببعن أهف الضالل، كابن فورك وأمثاله، وكان من  
 .أعالم احلدبث

أسهب ،اهف وتث  بنفسك، وتغرت بنفسك، وأسهب ما عندك علم  
 .مئات املرات بالو وو م البدعة من هؤالء هيك  فأسهب أوىل 

و اخندو البيسقي بابن فورك فو ع م ا شعربة ، وكثري وكثري من 
الناأ، وم هاا العلر أمثلة كثري  ممن عرفناهم كاسوا علس املنسل السلفي  
وملا اخ ل وا بأهف البدو ضلوا   ن أهف البدو اآلن  دم أساليب، ودم 

 -ميكن ماكان بعرفسا الشياطي م الو هب املاضي -سشاطات، ودم طرد 
فعرفوا اآلن  هال ا ساليب وهال ال رد وكي  خيدعون الناأ، فهن 
أساليبسم أسك تقرأ وتأخا احل  وترتك الباطف، كثري من الشباب ال بعرف 
احل  من الباطف، وال مييز بي احل  والباطف، فيقع م الباطف برى أسه ح ، 

سه باطف، وتنقلب عليه ا مور، وكها  ال حابفة رضي وبرفن احل  برى أ
ان الضاللة كف الضاللة أن تنكر ما كنهب تعرف، وتعرف ما  )) اهلل عنه 

 (( . كنهب تنكر 
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فرتى هاا سائر  م امليدان السلفي واملضهار السلفي ما شاء اهلل 
ما حتم اال و د اس دار املسكي، ف ذا به حرب علس أهف السنة، وأقبب 

كر عندل معروفاً، واملعروف عندل منكراً، وهال هي الضاللة كف املن
الضاللة، فن؛ن حنار الشباب السلفي من االغرتار بأهف البدو والركون 

 .اليسم 
 :فأسلب الشباب السلفي 

أن ب لبااااوا العلاااام وأن جيالسااااوا أهااااف احيااااري وأن  اااااروا أهااااف أن ب لبااااوا العلاااام وأن جيالسااااوا أهااااف احيااااري وأن  اااااروا أهااااف : : أوالً أوالً   
ضرب مثاًل لللليم السوء ضرب مثاًل لللليم السوء   الشر، ف ن الرسول الكرر عليه اللال  والسالمالشر، ف ن الرسول الكرر عليه اللال  والسالم

مثاف اجللايم اللاا  مثاف اجللايم اللاا  : )) : )) وآعارل السيئة، واجلليم احياري وآعاارل ال يباة، فقاالوآعارل السيئة، واجلليم احياري وآعاارل ال يباة، فقاال
واجللاااايم السااااوء، ك؛امااااف املسااااك وسااااافخ الكااااري، ف؛امااااف املسااااك امااااا أن واجللاااايم السااااوء، ك؛امااااف املسااااك وسااااافخ الكااااري، ف؛امااااف املسااااك امااااا أن 

بعا  أساهب راباب  بعا  أساهب راباب    -- ابك، واما أن تب او منه، واما أن رد منه ر ااً طيباة،  ابك، واما أن تب او منه، واما أن رد منه ر ااً طيباة، 
وال، ال راد مناه اال احياري، كالنخلاة  وال، ال راد مناه اال احياري، كالنخلاة  و مس فيد منه علس كف حال مان ا حاو مس فيد منه علس كف حال مان ا حا

واجللايم الساوء كناافخ الكاري واجللايم الساوء كناافخ الكاري   --كلسا خري، وكلسا سفع كها هو مثف املاؤمن كلسا خري، وكلسا سفع كها هو مثف املاؤمن 
فاا ذى الباد الحا  فاا ذى الباد الحا    (( (( اما أن  رد عياباك، واماا أن ال تسالم مان دخاساه اما أن  رد عياباك، واماا أن ال تسالم مان دخاساه 

بااك، والشاار ال بااد أن بل؛اا  بااك، ،ساايهاً أو خفيفاااً، فاا ذا كااان البااد ماان بااك، والشاار ال بااد أن بل؛اا  بااك، ،ساايهاً أو خفيفاااً، فاا ذا كااان البااد ماان 
، فلهااااااذا  حتااااارص علاااااس جمالسااااا سم ، فلهااااااذا  حتااااارص علاااااس جمالسااااا سم الضااااارر مااااان جمالساااااة أقااااا؛اب الساااااوءالضااااارر مااااان جمالساااااة أقااااا؛اب الساااااوء

اااتر ، الرسااول   و ااال  سم مااا دليلااك علااس اجلااوا ، الرسااول و ااال  سم مااا دليلااك علااس اجلااوا ، الرسااول  اااتر ، الرسااول حم أسااار، أسااار،   حم
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بامايت احي ار فهاا هاو عاارك ، و أئهاة اإلساالم حمااروا وأسااروا ، بامايت احي ار فهاا هاو عاارك ، و أئهاة اإلساالم حمااروا وأسااروا ،   الرسول الرسول 
وسفاوا تو،يسات الرسول عليه اللال  والسالم ، وتو،يسات القارآن الكارر وسفاوا تو،يسات الرسول عليه اللال  والسالم ، وتو،يسات القارآن الكارر 

سل أهف السنة واجلهاعة، وت ؛ادى اخواساك سل أهف السنة واجلهاعة، وت ؛ادى اخواساك والسنة،  فبأير دليف ختال  منوالسنة،  فبأير دليف ختال  من
  ..الابن  بون لك احيري، وخيافون عليك من الو وو م الشرالابن  بون لك احيري، وخيافون عليك من الو وو م الشر

فأسا أسلب  الشباب  السلفي أبنها كاسوا، وأبنها سزلوا، أن بدرسوا 
منسل السل ، وأن بعرفوا  ْدر أهف السنة واجلهاعة، وأن بدركوا فيسم أ م 

ب ؛ق  فيهن بأخا بقودم  -واهلل –سه أهف النلب، وأهف احين ، وما بقولو 
أو خيالفسم، فهن خالفسم  فالغالب عليه الو وو م الباطف، والو وو م 

 .الشر، ومن اس فاد منسم سمِلمم وجنس،والسالمة والنلا  ال بعددا شيء
واذا كان كبار السل  من أمثال أبوب السخ ياين ، وابن سريبن، 

هعوا كلهة أو سل  كلهة من أهف وجماهد، وغريهم، ال ب يقون أن بس
الباطف، وال بسه؛ون لك أن تناظر أهف البدو   ن املناظر  ررك اىل 
الو وو م الف نة، فسم أهف خن ، وأهف ذكاء، وأهف سلب، فأوقي 

 :الشباب أن بس فيدوا
  ..من ك اب اهلل من ك اب اهلل : : أوالً أوالً 
  ..  من سنة رسول اهلل من سنة رسول اهلل : : ثانياً ثانياً 
للاااا  ، بااادأً باللااا؛ابة، للاااا  ، بااادأً باللااا؛ابة، مااان تو،يساااات وموا ااا  السااال  امااان تو،يساااات وموا ااا  السااال  ا: : ثالث   اً ثالث   اً 

وعلاااس رأسااااسم عهاااار، احيليفااااة الراشااااد، وعلااااي باااان أيب طالااااب، رضااااوان اهلل وعلاااس رأسااااسم عهاااار، احيليفااااة الراشااااد، وعلااااي باااان أيب طالااااب، رضااااوان اهلل 
علاايسم ، وعبااد اهلل اباان عباااأ، و،ااابر باان عبااد اهلل، و عبااد اهلل باان عهاار، علاايسم ، وعبااد اهلل اباان عباااأ، و،ااابر باان عبااد اهلل، و عبااد اهلل باان عهاار، 
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رضوان اهلل عليسم مجيعاً، وساكر لكم موا   بعضسم   ن الو هب ال ب سع رضوان اهلل عليسم مجيعاً، وساكر لكم موا   بعضسم   ن الو هب ال ب سع 
  ..الس قلائسم الس قلائسم 

عسف مشسور  و معروفة، اذ كان أما عهر، فقل ه مع قبي  بن  
بقاف ببعن الشبسات م أوساط الناأ  فاس دعال عهر، وضربه ضرباً 
شدبداً، وأودعه م السلن، مث اس دعال مرً  أخرى، وضربه، وأودعه م 

با أمري املؤمني، ان أردت   لي فأحسن   ليت، : السلن، مث م الثالثة  ال
لقد خرج، فلم بأمن ،اسبه أبداً،  وان أردت أن خيرج ما م رأسي فواهلل

بعد كف هاا سفال اىل العراد، وأمر ةلراسه، فسال عقوبة بسبب هال 
الشبسات الاي كان بقافسا م أوساط الناأ، اذا ِ س مسا بالبدو اليت 
تن شر من أخ  الناأ بدعة رد البون الشاسع بي ما عند قبي  وما 

هال أخ ر وأشد بكثري وكثري، عند هؤالء امل أخربن من الضالالت   ن 
 .علس كف املس وبات  -مع ا س  الشدبد -ودا دعا ، ودا سشاطات

وأما علي بن أيب طالب، فيكفي أسه  ام مف احيوارج، الابن  ال فيسم 
شر احيل  واحيليقة، شر من حتهب أدر السهاء، وم هاا :  رسول اهلل 

بة الشد ، ودم من الوسائف الو هب بزغ  رن احيوارج م غابة العن ، وم غا
واإلعالم والدعابات وا عهال والف ك ماال بعلهسا اال اهلل تبارك وتعاىل  
فكي  بأسم املسلم اللادد اىل من  ب هؤالء وبواليسم  وكي  بث  مبن 

 .هاا منسله وهال عقيدته وهاا مو فه من ا مة 
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اهلل  وأما عبد اهلل بن عباأ فله كالم شدبد م أهف القدر رضي
عنه، منسا  ال ائ وين بواحد منسم حىت أعن أسفه، حىت أ،دعه، أو كها 

 .  ال، بع  هكاا سي عامف مع أهف البدو
: ابن عهر ملتا بلغه أن  ومًا ب قفرون العلم وبقولون أن ال  در،  ال

أبلغسم أس  منسم بمراء، وأ م م  بُرءاء، هب بف ب مل  وحتقيقات واىل 
اآلن أهف البدو، بقافون الناأ ظلهًا وعدواساً، ف ذا عبهب آخرل كها بفعف 

ما ب ثبهب ، سعوذ باهلل : لك شيء من ضالدم وتكلههب وحارت منه  الوا
من ادوى ولو بأيت أل  شاهد علس ضال من ضالدم ال بقبلون شسادهتم 
، بف بسق و ا ، أل  شاهد عدل، علس ضال من ضالتدم ال بقبلون 

إلسالم وضيعوا شباب اإلسالم ةال ا ساليب املاكر  شسادته  فضيعوا ا
 .سسأل اهلل العافية 

ابن عهر ملا أخنل واحد، و الثاين بسهع فقط  قد ه  سه مؤمن، 
عدل، وعقة، ودبننا بقوم علس أخبار العدول، من  واعدل أخبار العدول، 
 ف ذا سقف لك اإلسسان العدل كالمًا فا قف فيه الل؛ة، وجيب أن تب 
عليه ا حكام، وحار اهلل من خن الفاس ، ف ذا اسسان معروف بالفس  
و،اءك خبن ال تكابه، تامثتبمهب   ن هناك  اح هااًل أن  بكون هاا الفاس  
م هاا احين قادد،  تامثتبمهب ال بأأ، أما اآلن العدل تلو العدل، والعدل 

ال باحلروف ما تلو العدل بك ب وبشسد ما بُقبف كالمه، وبمنقف كالم الض
تقبف شسادته، بقولون حا د، فسال من ا ساليب عند أهف البدو و الفف 
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ال بعرفسا احيوارج، وال الروافن، وال   -سسأل اهلل العافية -م هاا الو هب
أهف البدو م ا  مان املاضية، و،اءوا لألمة بأساليب و واعد ومناهل 

ا ببقس من الدبن شيء، م –واهلل –وفف ومشاكف وأساليب  اذا مجع سا 
اذا مجعهب أساليبسم و واعدهم ال بُبقون من اإلسالم شيئاً، ومنسا  أخبار 
العدول بربدون أن  بسق و ا، ومنسل السل  م سقد أهف البدو بسق وسه 
ب رد خبيثة، بسهوها بالعدل واملوا سة بي السيئات واحلسنات اىل أخرل، 

لسم فاسقي، غري عدول، ظاملي، واذا أخات ةاا املنسل قار  أئه نا ك
 .فملمرم  علس هاا املنسل احيبيث

الشاهد أستا كها ذكرساا غاري مار  أن اهلل حاارسا مان أهاف البادو، وباي الشاهد أستا كها ذكرساا غاري مار  أن اهلل حاارسا مان أهاف البادو، وباي 
ااادم ذلاااك وحاااار مااانسم، حاااار مااانسم   أن مقاقااادهم سااايئة، والرساااول أن مقاقااادهم سااايئة، والرساااول  ااادم ذلاااك وحاااار مااانسم، حاااار مااانسم أكت أكت

عليه اللال   والسالم، فمِسمم السل  من هاال النلاوص ومان غريهاا الكثاري عليه اللال   والسالم، فمِسمم السل  من هاال النلاوص ومان غريهاا الكثاري 
، فسهوا منسا املوا   السليهة والل؛ي؛ة من أهف البدو والضالل، ، فسهوا منسا املوا   السليهة والل؛ي؛ة من أهف البدو والضالل، والكثريوالكثري

ودموتسااوا ذلااك م ك اابسم، و ااالوا ان املب اادو ال غيبااة لااه، وأسااه جيااب ال ؛ااابر ودموتسااوا ذلااك م ك اابسم، و ااالوا ان املب اادو ال غيبااة لااه، وأسااه جيااب ال ؛ااابر 
منه، وأن حماربة أهف البادو ،سااد، وهاو أفضاف مان الضارب بالسايوف ملااذا منه، وأن حماربة أهف البادو ،سااد، وهاو أفضاف مان الضارب بالسايوف ملااذا 

ن، ن،    ن هاا بفسد الدبن مباشار ، هااا بفساد الادبن، الفاساد بفساد الادب   ن هاا بفسد الدبن مباشار ، هااا بفساد الادبن، الفاساد بفساد الادب
الفاساا  معاارتف بأسااه من؛اارف، وأسااه  ااال  للاادبن، وُ اادر  سفسااه بال وبااة، الفاساا  معاارتف بأسااه من؛اارف، وأسااه  ااال  للاادبن، وُ اادر  سفسااه بال وبااة، 
أماااا هااااا ال، هااااا بُفساااد الااادبن، وبفساااد النااااأ، دااااا سااارى أن اهلل تباااارك أماااا هااااا ال، هااااا بُفساااد الااادبن، وبفساااد النااااأ، دااااا سااارى أن اهلل تباااارك 
وتعاىل حارب أحبار اليسود ورهبا م وعلهااء الساوء مانسم أشادت مان حمارب اه وتعاىل حارب أحبار اليسود ورهبا م وعلهااء الساوء مانسم أشادت مان حمارب اه 

دهم معااااروف دهم معااااروف لل؛كاااام وال غاااا  اجلباااابر  ملاااااذا    ن أولئاااك ضاااالدم وفساااالل؛كاااام وال غاااا  اجلباااابر  ملاااااذا    ن أولئاااك ضاااالدم وفساااا
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وواضااااب للناااااأ، لكاااان هااااؤالء بلبسااااون احلاااا   بالباطااااف، كهااااا  ااااال تبااااارك وواضااااب للناااااأ، لكاااان هااااؤالء بلبسااااون احلاااا   بالباطااااف، كهااااا  ااااال تبااااارك 
هب تلبسااااااااون احلاااااااا  بالباطااااااااف وتك هااااااااون احلاااااااا  وأساااااااا م تعلهااااااااون هب تلبسااااااااون احلاااااااا  بالباطااااااااف وتك هااااااااون احلاااااااا  وأساااااااا م تعلهااااااااون }}وتعاااااااااىلوتعاااااااااىل

0 0 }}   وهاااا حاااال أهاااف البااادو عنااادهم شااايء مااان احلااا  أو شااايء مااان ،وهاااا حاااال أهاااف البااادو عنااادهم شااايء مااان احلااا  أو شااايء مااان،
الضاااللة بلبسااوسه بشاايء ماان احلاا  حااىت بااروج، طاارد ماااكر ، فاااهلل سااب؛اسه الضاااللة بلبسااوسه بشاايء ماان احلاا  حااىت بااروج، طاارد ماااكر ، فاااهلل سااب؛اسه 

بادل، ترال كم قب من اللوم والام وال ؛ابر وال عن لليسود بادل، ترال كم قب من اللوم والام وال ؛ابر وال عن لليسود وتعاىل أعلم بعوتعاىل أعلم بع
وعلهائسم وللنلارى ملاذا     م أفسدوا دبان اهلل، وهااا شاأن أهاف البادو وعلهائسم وللنلارى ملاذا     م أفسدوا دبان اهلل، وهااا شاأن أهاف البادو 
ودااااام حااااال مااااان هااااااا الاااااام الااااااي بو،ساااااه اهلل تباااااارك وتعااااااىل اىل اليساااااود ودااااام حااااال مااااان هااااااا الاااااام الااااااي بو،ساااااه اهلل تباااااارك وتعااااااىل اىل اليساااااود 

ل  ابعن سانن مان كاان  ابلكم حااو ل  ابعن سانن مان كاان  ابلكم حااو )) ))   والنلارى، والدليف  ول الرساول والنلارى، والدليف  ول الرساول 
فقاااد و اااع أهاااف فقاااد و اااع أهاااف   22(((( ، حاااىت لاااو دخلاااوا ،؛ااار ضاااب لااادخل هول ، حاااىت لاااو دخلاااوا ،؛ااار ضاااب لااادخل هولالقاااا  بالقااااالقاااا  بالقاااا

الباادو م هاااا الشاار، وتااابعوا اليسااود م ال أوبااف وم ال ؛رباا  وم الكاااب الباادو م هاااا الشاار، وتااابعوا اليسااود م ال أوبااف وم ال ؛رباا  وم الكاااب 
وم سشاااار الباطااااف والدعابااااة م الباطااااف، شاااااركوهم م كااااف هااااال ا شااااياء، وم سشاااار الباطااااف والدعابااااة م الباطااااف، شاااااركوهم م كااااف هااااال ا شااااياء، 

أن هااااؤالء أن هااااؤالء   فالشاااابه  وبااااة ،ااااداً بياااانسم وبااااي هااااؤالء، و ااااد أخاااان الرسااااول فالشاااابه  وبااااة ،ااااداً بياااانسم وبااااي هااااؤالء، و ااااد أخاااان الرسااااول 
  . . سي ابعو مسي ابعو م

عف كف حال بعد هاا كله سنلب الشباب السالفي أن بُقبلاوا عف كف حال بعد هاا كله سنلب الشباب السالفي أن بُقبلاوا فن؛ن فن؛ن 
علاااس طلاااب العلااام، وأن  رقاااوا علاااس معاشااار  اللااااحلي، وأن  ااااروا كاااف علاااس طلاااب العلااام، وأن  رقاااوا علاااس معاشااار  اللااااحلي، وأن  ااااروا كاااف 
احلار من  ال ة أهف البدو وأهاف الشابه والفاف، وهاال النلاي؛ة أر،او أن احلار من  ال ة أهف البدو وأهاف الشابه والفاف، وهاال النلاي؛ة أر،او أن 
تلقاااس آذاسااااً قااااغية مااان اخواسناااا طاااالب احلااا  وأهاااف احلااا ، وسساااأل اهلل أن تلقاااس آذاسااااً قااااغية مااان اخواسناااا طاااالب احلااا  وأهاااف احلااا ، وسساااأل اهلل أن 

                                                                                                                      
  (( 0 0))سور  آل عهران ر م اآلبة سور  آل عهران ر م اآلبة     
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، وأن جيعلنااااا واباااااهم ماااان الااااابن بساااا هعون القااااول في بعااااون ، وأن جيعلنااااا واباااااهم ماااان الااااابن بساااا هعون القااااول في بعااااون بنفعنااااا واباااااهمبنفعنااااا واباااااهم
الابن بُؤعِرون طاع ه واتباعه علس كف الابن بُؤعِرون طاع ه واتباعه علس كف   أحسنه، وأن جيعلنا من أتباو حمهدأحسنه، وأن جيعلنا من أتباو حمهد

وقااالس اهلل علاااس سبيناااا وقااالس اهلل علاااس سبيناااا . . أماار مااان أماااور احليااا  هاااال، ان ربناااا مسياااع  الاادعاء أماار مااان أماااور احليااا  هاااال، ان ربناااا مسياااع  الاادعاء 
  . . حمهد وعلس آله وق؛به وسلم حمهد وعلس آله وق؛به وسلم 


