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بسم ال الرحن الرحيم

المد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:

 فقد طلب من بعض الحبة والخوة من الزائر توجيه نصيحة إل الشباب السلفي ف الزائر
 تثهم على التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصال، وتثهم على البة ف ال

 هـ)،1425والتآخي فيه، فرأيتR أن أوجه إليهم هذه النصيحة الت صدرت من ف عام (
 نصيحة لعدد من طلب الامعة السلمية بالدينة النبوية آنذاك، وأفيد الميع أني أدين ال

 با تضمنته هذه النصيحة قبل إلقائها وبعد ذلك إل يومي هذا، ولن أغي فيها ولن أتزحزح
عنها بشيئة ال وتوفيقه إل أن ألقاه.
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بسم ال الرحن الرحيم
 إن المد ل نمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،

 من يهده ال فل مضل له ومن يضلل فل هادي له ، وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له ،
وأشهد أن ممدا عبده ورسوله ،

{ياأيها الذين أمنوا اتقوا ال حق تقاته ول توتن إل وأنتم مسلمون}
 ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجال}

{كثيا ونساء واتقوا ال الذي تساءلون به والرحام إن ال كان عليكم رقيبا
 يا أيها الذين أمنوا اتقوا ال وقولوا قول سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع}

{ال ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أمــــا بـــعــــــــد :ـ

  ، وشر المور مدثاتها، وكلrفإن أصدق الديث كلم ال ، وخي الدي هدي ممد 
مدثة بدعة ، وكل بدعة ضللة ،وكل ضللة ف النار

أمــــا بــــعـــــــد :ـ
 فمرحبا بكم ـ أيها الخوة ـ ف ال ، وأيها الطلب الكرام طلبة العلم الشريف ، الذين شدوا

  فrالرحال من أماكن نائية ، لينهلوا العلم الشرعي النبثق من كتاب ال ومن سنة رسول ال 
  الت هي الهبط الثاني للوحي بعد مكة الكرمة ، والتrمهبط الوحي مدينة رسول ال 

 انطلقت منها رايات الهاد والفتوح ،
 لعلء كلمة ال تبارك وتعال ، ولنشر

 هذا الدين الق ولي}ظهر هذا الدين على
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 الدين كله ، كما قال ال تبارك
 هو الذي أرسل رسوله بالدى ودين الق ليظهره على الدين كله ولو كره} وتعالـــــ :ــ 

ـــالشركون ـــد أظـــهر الـــ هـــذا الدينـــ على ، ولق   } 
  الذين فتحوا القلوب بالعلم وال�دىrأيدي هؤلء الصحابة الكرام الخلصي ، صحابة ممد 

 واليان ، وفتحوا القلع والبلدان بسيوف الق ، فنصروا دين ال تبارك وتعال بكل ما
 يتلكون من طاقة ، وبكل ما يستطيعون من بذل الموال والنفوس ، وحققوا الغاية الت أرادها

 ال لذا الدين ـ أن يسود وأن يظهر على الديان كلها ، وهذا الدين قائم على ال�دى وعلى
 العلم ، على الدى وعلى العلم ، ل على الهواء، والهالت، والسفاهات والفوضى الت تسود
 الن ف بلدان كثية ، ل تقوم دعواتهم على كتاب ال ول على سنة رسول ال ، وإنا تقوم على

 الهواء إل من سلم ال تبارك وتعال وهذه الامعة السلمية أدركت واقع السلمي ـ أو
 السؤولون عنها والذين أسسوها أدركوا واقع السلمي ــ وما يعيشونه من جهل وبعد عن منهج

 ال الق إل قلئل ف العال السلمي ، أ�نشئت هذه الامعة على مناهج إسلمية صحيحة
 منبثقة من كتاب ال ومن سنة رسول ال عليه الصلة والسلم ، وخصص منها [ثانون ف الائة]
 لبناء العال السلمي ، و[عشرون ف الائة] لبناء هذا البلد ، لكي يعود هؤلء الذين نفروا إل

 مهبط الوحي لينهلوا من مناهل العلم الصافية ويعودوا إل بلدانهم ينشرون هذا الق وهذا
الي وهذا الدى الذي تعلموه ،

 فلول نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم}
ـــيذرون ـــ فرصــــة عظـــــيمة لكم ، فهذه  } 

 ،فاهتبلوها وأقبلوا على العلم النافع الصاف الالص الستم}د من كتاب ال ومن سنة رسول ال
 ،لن مصادره متوفرة ـ ول المد ـ عندكم ف هذه الدينة وف الامعة السلمية ، من أراد الق
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 والي لنفسه ولعشيته وقومه وبلده فعليه أن يشمر عن ساعد الد ، ويتلقى العلم من العلماء
 الوجودين الذين وهبوا أنفسهم لتعليم هذا الق ونشره ،ـ بارك ال فيكم ـ وتعلموا ـ ادرسوا من

 هذه الكتب من هذه الصادر الت تتوي على العقائد الصحيحة ، والناهج الصحيحة ، اقرءوا
 كتب التفسي السلفية ، الت قامت على تفسي كتاب ال بكتاب ال وبسنة رسول ال وبفقه

 الصحابة الكرام ، الذين عاشروا نزول الوحي وعاصروا رسول ال وعايشوه وعرفوا مقاصد
 الكتاب والسنة ، هؤلء الذين يRتمسك بفقههم ، وحفظهم لكتاب ال وسنة رسول ال عليه

 الصلة والسلم، ولذا قال الرسول الكريم عليه الصلة والسلم لا تدث عن الفرق وتدث عن
ـــالفرقة الناجية  .منـــ هيـــــ؟ قالـــ:ــ منـــ كانـــ على ))… 

  ففقه الصحابة الكرام لدين ال الق الذي تلقوه من كتاب ال ومن سنةما أنا عليه وأصحابي ))
 رسول ال ومن أقواله وأفعاله وتربيته

 وتوجيهه عليه الصلة والسلم يب أن
 يكون مرجعا لنا وهم الؤمنون القصود

ـــــ الرســـــول منـــ}ونـــ بقـــول الـــ تباركـــ وـ تعالـــــ:ــ    ومنــــ يشاقق
 بعد ما تبي له الدى ويتبع غي سبيل الؤمني نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيا

ــــ الـــ ورســـــوله ـــديد لـــــن شاق ـــيد ش  { فــهذا وع
 واتبع غي سبيل الؤمني فانتبهوا لذا المر واحرصوا على أن تفقهوا سبيل الؤمني الذي

 استمدوه من كتاب ال ومن سنة رسول ال ومن تربية رسول ال وتزكيته ـ وتربيته ـ لم على
 الكتاب والكمة ، ـ بارك ال فيكم ـ فهذه فرصة عظيمة لكم، افهموا منها دين ال الق

 واس�ع}وا بكل جد ف إظهاره ـ إظهاره ـ على الديان كلها ، بالجة والبهان ، ـ بارك ال فيكم
 ـ هذه نقطة أنبهكم عليها ، فعليكم بطلب العلم من منابعه الصيلة من كتب التفسي السلفي
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 ومن كتب العقائد السلفية الت تنبثق من كتاب ال ومن سنة رسول ال عليه الصلة والسلم
 وتبي لكم سبيل الؤمني الصادقي ، وسبيل البتدعي الفارقي لنهج ال الق ، فهم ـ وال ـ

 أمناء هذه المة على دينه، وعلى دين هذه المة، وعلى سلمة عقيدتها ومنهجها، وعلى
  ، وشيء يصل بهذا وهو أنه من البديهيات عندكم أن الواجبrتثبيتها على ما جاء به ممد 

  ، وأن نعتصم بكتاب ال وسنة رسول ال ، وأن نغضrعلينا أن نتبع كتاب ال وسنة رسوله 
 على ذلك بالنواجذ ، كما قال رسول ال :ـ لا وعظ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت

 يا رسول ال كأنها موعظة مودعمنها القلوب ، فطلبوا منه أن يوجه لم نصيحة قالوا :ـ (( 
 فأوصنا ، قال :ـ أوصيكم بتقوى ال ـ انتبهوا لذا ـ لذه الوصية ـ والسمع والطاعة ،وإنه من
 يعش منكم فسيى اختلفا كثيا ، فعليكم بسRنت وسنة اللفاء الراشدين الهديي ، عضوا

 ))عليها بالنواجذ ، وإياكم ومدثات المور ، فإن كل مدثة بدعة ، وكل بدعة ضللة 
 ،فهذه الوعظة تشمل الوصية بتقوى
 ال ، تقوى ال الت لبد منها ،و ل
 تتمثل إل ف نفوس العلماء الصادقي

ــــوا الـــ إنا يشى ال� }من عباده العلماء}الصـــــالي ،  فاتق   }Uلتصلوا إل هذه الرتبة، أو ، 
 تعلموا لتصلوا إل هذه الرتبة ،لن الذي يعلم العقائد الصحيحة ، والناهج الصحيحة ،

 والحكام والداب والخلق النابعة من كتاب ال وسنة الرسول هذا هو الذي ـ يعن ـ يشى
 ، فإن ف هذه المور كلها ، ومن هذا الدراك لذه المور الت ذكرناها ،ما يدفعه إلUال 

 ، وإل خشيته ومراقبته ف كل زمان ومكا ن ، وف كل حال من الحوال ، وهذاUتقوى ال 
 مقام عظيم ـ مقام الحسان ـ أن تعبد ال كأنك تراه ، فإن ل تكن تراه فإنه يراك ، هذا مقام
 الحسان ، أن يكون عند النسان إحساس قوي بأن ال يراه ، وأن ال يسمع كل ما يقول ،
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 ـ ويسمعه ، ويرىIويسمع نبضات قلبه وخلجات نفسه ، وما تRحد�ث به نفسه ، يعلمه ـ 
 حركاتك وسكناتك ، فالذي يعظم ال حق تعظيمه ويدرك أنه يسمع كل ما يقول ويعلم كل ما

  ـ وأن ل كراما كاتبي يعلمون ما تفعلون ، فإذا وجد هذاIيتحدث به ، ويRحد�ث به نفسه ، ـ 
 الشعور النبيل ف نفس الؤمن حصل عنده ملكة التقوى الت يتنب بها العاصي والشرك والبدع

 والرافات ، ويصل له مقام الحسان لنه يراقب ال ويستشعر بأن ال يراه ، ول يفى من
 أمره على ال قليل ول كثي ، ول مثقال ذرة ، هذا الحساس وهذا الشعور النبيل يدفعه ـ إن

 شاء ال ـ إل تقوى ال ، ول يصل إل هذا إل من يعلم العقائد الصحيحة والحكام الصحيحة من
 اللل والرام ، ويعرف الوامر

 والنواهي والوعد والوعيد من كتاب ال
 ومن سنة رسول ال عليه الصلة

 والسلم ، فهؤلء الذين استحقوا الثناء
ـــ :ــ  ــــال فيهم وقالــــ :ــ إنا يشى ال من عباده العلماء} منـــ الـــ تباركـــ وتعالـــــ فق   {  يرفع ال{

ـــونواالذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  ــ تك  {فاحرصـــــوا أن
 من هذا الطراز ، ـ يعن ـ أن تمعوا بي العلم والعمل ،اجعوا بي العلم والعمل ، وذلك هو

 ثرة العلم وثرة تقوى ال تبارك
 وتعال ومراقبته، فعليكم ـ أيها الخوة

 ـ بتحصيل اليان الصادق الالص ،
ـــــ الصـــــال ،  ـــع ، والعمل  والعصر إن النسان لفي خسر إل الذين أمنوا وعملوا}والعلمـــــ الناف

ــاالصالات وتواصوا بالق وتواصوا بالصب ـــــ الصادقـــــ إن  { فاليان
 يقوم على العلم ، وعمل الصالات ل تنبثق إل من العلم ، والدعوة إل ال ل ينطلق بها إل أهل
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 العلم ، والصب على الذى ـ بارك ال فيكم ـ مطلوب لن علم وعل�م ودعا إل ال تبارك وتعال ،
 فكونوا من هؤلء الذين يعلمون ويؤمنون بهذا العلم ويدعون إل هذا العلم واليان ، ويصبون

 على الذى ف سبيل إيصال هذا الق والي إل الناس ، لبد أن يواجه السلم الؤمن الداعي إل
 ال ـ لبد أن يواجه من الذى ما ل يطر بباله وما ل يرتقبه ، ول يستغرب الؤمن ذلك ، فإنه
 قد أوذي ف سبيل ال ، وف سبيل الدعوة إل ال خي خلق ال وهم النبياء والرسل الكرام عليهم

 أشد الناسالصلة والسلم ، فهم قد أوذوا أكثر منا ، وابتلوا بعداوة أشد العداء أكثر منا ، ((
  )) ، فمن تسكبلء النبياء ثم الصالون ثم المثل فالمثل

 بكتاب ال وسنة رسول ال ودعا إل
 ذلك لبد أن يؤذى ، فوطن نفسك على

ــرواصب إنا يوفى الصابرون أجرهم بغي حساب} الصـــب ،  والــــ أم  } 
 رسوله أن يتأسى بأولوا العزم ، أن
 يصب ف ميدان الدعوة والهاد كما

ــــ  ـــلوا العزم ــب أو ــــفاصب كما صب أولوا العزم من الرسل ول تستعجل لم }ص ــلنا ف  {و
 رسول ال وف أنبياء ال جيعا أسوة

 حسنة ، فالرسول أ�مر أن يقتدي بن
 قبله من النبياء وأن يهتدي بهداهم ،
 ونن مأمورون بأن نهتدي برسول ال

 وأن نتأسى به ، عليه الصلة
ــــوةلقد كان لكم ف رسول ال أسوة حسنة لن كان يرجو ال واليوم الخر}والســـــلم ،  أس  } 

  ،أسوة ف عقيدته ، فنعتقد ما كانrحسنة شاملة ف كل شأن من الشئون الت جاء بها ممد 
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 يعتقده ، أسوة ف عبادته فنعبد ال ملصي له الدين متبعي لا جاء به هذا الرسول الكريم
 عليه الصلة والسلم ، أسوة ف الخلق العظيمة الت قد يفقدها كثي من الدعاة إل ال تبارك

 وتعال ، ويفقدها كثي من الشباب ،
 وينساها كثيا منها أو كلها بعض

 الشباب ، ال مدح رسوله عليه الصلة
، وإنك لعلى خلق عظيم}والســـــلم الـــــدح والثناءـــ العاطــــر   فالداعي إل ال ، وطالب العلم والوجه ،{ 

 والرشد ، يتاجون إل أن يتأسوا برسول ال ف عقيدته ومنهجه وأخلقه ، إذا تكاملت هذه
 المور ف الداعية إل ال أو قارب فيها الكمال نحت هذه الدعوة ـ إن شاء ال ـ وقدمها الداعي

 ف أجل صورها وأفضلها ـ بارك ال فيكم ـ وإذا خلت من هذه المور من هذه الخلق الت منها
 الصب ومنها الكمة ومنها الرفق ومنها اللي ومنها ومنها .. أمور ضرورية تتطلبها دعوة

 الرسل عليهم الصلة والسلم فلبد أن نستكملها ، وقد يغفل عنها كثي من الناس ، و كذلك
 يضر الدعوة السلفية ويضر بأهلها إذا أغفلها وقدم إل الناس ما يكرهون فقط وما يستبشعونه

 ويستفظعونه من الشدة والغلظة والطيش وما شاكل ذلك ، فإن هذه أمور مبغوضة ف أمور الدنيا
ـــفضل عن أمور الدين فلبد لطالب العلم ــ كيفــ تدرســــ يـا أخي  … 

 ـ تدرس سية الرسول ، تدرس أخلقه تدرس عقيدته ، تدرس منهجه ، فبعض الناس ل يأبه
 بعقيدة الرسول ول بنهجه ويسلك مناهج وعقائد أخرى اختعها الشيطان لن خذله ال من

 وأناس يوفقونأهل البدع والضلل ، وأناس قد يوفقون للخذ بالعقيدة ولكن يضيعون النهج ، 
 للعقيدة والنهج ولكن ف سلوكهم يضيعون العقيدة ويضيعون النهج ، يكون معهم الق ــ يكون

 معهم الق ـ عقيدة صحيحة ومنهج صحيح ، ولكن سلوكهم وأسلوبهم ف الدعوة يقضي على
 ، فاحذروا من مالفة الرسول ف عقيدته وف منهجه وف دعوته ،كيف كانالدعوة ويضرها 

8صفحة  -حفظ**ه ال–الث على الودة والئتلف والتحذير من الفرقة والختلف للشيخ ربيه بن هادي الدخلي 



 يدعو الناس عليه الصلة والسلم ، واستلهموا هذه التوجيهات النبوية إل الكمة إل الصب إل
 اللم إل الصفح إل العفو إل اللي إلىالرفق إل أمور أخرى إل جانب هذه استوعبوها ـ يا

 أخوان ـ واعلموا أنها لبد منها ف دعوتنا للناس ،ل تأخذ جانبا من السلم وتهمل الوانب
 الخرى ـ أو جانبا من جوانب طريق الدعوة إل ال تبارك وتعال وتهمل جوانب أخرى ، فإن

 وال ـ ما انتشرت الدعوة، ويضر بالدعوة وأهلها ،ـ U، يضر بدين ال Uذلك يضر بدين ال 
 السلفية ف هذا العصر القريب وف غيه إل على أيدي أناس علماء حكماء حRلماء يتمثلون بنهج

 الرسول عليه الصلة والسلم ، ويطبقونه قدر الستطاعة ـ قدر الستطاعة ـ فنفع ال بهم ،
 وانتشرت الدعوة السلفية ف أقطار الدنيا بأخلقهم وعلمهم وحكمتهم ، وف هذه اليام نرى أن
 الدعوة السلفية تتاجع وتتقلص ـ بارك ال فيكم ـ لنها فقدت حكمة هؤلء ـ حكمة الرسول ـ

 وال ــ لقد شتمتــقبل كل شيء وحلمه و رحته وأخلقه ورفقه ولينه ، 
  ))[ عائشة� ] يهودية¡ ، فقال لا رسول ال :ـ يا عائشة إن ال يب الرفق ف المر كله

  ، هذا الديث إذا ذكره عال يوجه الشباب إل النهج الصحيح ف الدعوة إلحديث متفق عليه
 ال يقولون هذا تييع ـ هذا تييع ـ إذا ذكرت الكمة والرفق واللي واللم والصفح، الت هي

 من ضروريات الدعوة إل ال تبارك وتعال ، ومن العوامل الت تذب الناس إل الدعوة
 الصحيحة فيدخل الناس ف دين ال أفواجا، يستخدمون التنفي ـ رغم أن رسول ال يقول :ـ

 (( إن منكم منفرين ، يسروا ول تعسروا ، وبشروا ول تنفروا )) ــ يا أخوان ــ هؤلء ل
 يدركون ، وإل فوال يلزمهم أن ي}ص£مRوا الرسول بأنه ميع ، والصحابة وعلماء المة بأنهم

 ميعون ، يلزمهم على هذا التشدد العنيف الهلك الذي أهلك الدعوة السلفية ـ يلزمهم أن يكون
 الرسول نفسه الذي يدعو إل الرفق والكمة واللي يكون هو ميع ـ نستغفر ال ـ وال ـ ل

 يريدون هذا ول يقصدونه ، ولكن ل

9صفحة  -حفظ**ه ال–الث على الودة والئتلف والتحذير من الفرقة والختلف للشيخ ربيه بن هادي الدخلي 



 يدركون ، فعليهم من الن أن يدركوا
 ماذا يتتب على هذه الحكام ـ ماذا

 يتتب على هذه الحكام ـ نن ـ وال
ــــح   ………ناهـــد ونناظــــر ونكتبـــ وننص

 فيعتبوننا أننا من الميعي ، ل يريدون أن نقول ـ حكمة وليU[ كلمة غي مفهومة ] إل ال 
 ورفق ـ ل�ا رأينا أن الشدة أهلكت الدعوة السلفية ومزقت أهلها ـ فماذا نصنع ؟ ـ فقلت ـ ياأخوة ـ

 ل�ا نرى النيان تشتعل ـ ن£ج£ي ـ ونصب عليها بنزين ، نليها تزيد اشتعال ، وإل نأتي بهذه
 المور الت ستطفي هذه الرائق ، ـ بارك ال فيكم ـ فأنا اضطررت ـ وهذا واجب ـ من قبل

اليوم وأنا أقولا من قبل اليوم ـ لكن ركزت عليها ل�ا رأيت الدمار ،ل�ا رأيت هذا البلء، 
 أقول :ـ عليكم بالرفق ، عليكم باللي ، عليكم بالتآخي ، عليكم بالتاحم ، الن ـ يعن ـ هذه

 الشدة توجهت إل أهل السنة أنفسهم ، تركوا أهل البدع واتهوا إل أهل السنة بهذه الشدة
 الهلكة ، وتللها ظلم وأحكام باطلة ظالة ،فإياكم ثم إياكم ، أن تسلكوا هذا السلك الذي

  ، أدعR إل ال بكل ما تستطيع ، بالجة والبهانيهلككم ويهلك الدعوة السلفية ويهلك أهلها
 ف كل مكان ، قال ال، قال رسول ال ، وتستعي بعد ذلك ـ بعد ال ـ بكلم أئمة الدى الذين

 يRسل§م بإمامتهم ومنزلتهم ف السلم أهل السنة وأهل البدع ، خذوا هذا ، وأنا أوصي الخوان
 اللي يروحون أفريقيا وإل يروحون ف تركيا وإل ف الند وإل ف غيها ـ وال ـ قول قال ال ،

 قال رسول ال قال ، قال فلن من الئمة الذين يتمونهم ،تروح أفريقيا تقول قال [ ابن عبد
 الب ] قال [ مالك ] قال كذا ، ـ أهل عقائد فاسدة ـ لا تأتي بكتاب ال وسنة الرسول وتأتي
 بكلم العلماء يشي لك ، يRنقد لك ،هذه حكمة ـ هذه حكمة ـ لكن لا تأتيه بس أنت ! م£ن�

 عندك بس ، أنت ف اليدان وحدك ، ما حد يقبل منك ، لبد أن تستأنس بعد كلم ال بكلم
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 العلماء الذين لم منزلة ف نفوس الناس ، ولم مكانة ، وما يستطيعون الطعن فيهم ول ف
 كلمهم ، وقال [ البخاري ] يتمونه ، الصوفية ف كل مكان يتمون [البخاري] يتمون

 [ مسلم ] ويتمون هذين الكتابي ، والمامي ، ويتمون [ أحد بن حنبل ] ويتمون
 [ الوزاعي ] و[ سفيان الثوري ] وإل آخره ، فيه روابط بيننا وبينهم ـ أماكن إلتقاء ـ بلف

 الروابط ، فيه أماكن إلتقاء بيننا وبينهم
 فلننفذ إليهم من هذه النافذ ،هذا من

 الكمة ـ يا أخوان ـ هذا من الكمة ،
ــية] ــ والــــ [ابنــ تيم ــ   …مــا تيـــ تقـــول لم

 إمام ـ لكن ما يقال [ابن تيمية] لن الهال ما يبغوه ـ ما يبغوه ـ بارك ال فيكم ـ قل [ابن
 تيمية] ف أوساط السلفيي الذين يتمونه ،لكن ما تقول قال [ابن تيمية] قال [ابن عبد

 الوهاب] ـ مثل ـ ينفرون ، هم منفرون لم، جيب لم الئمة الذين يقدرونهم ويتمونهم
 ،لن سادتهم وشيوخهم شوهوا [ابن تيمية] وشوهوا [ابن عبد الوهاب] وشوهوا علماء الدعوة
 أئمة الدعوة ، فل تأتيهم من هذا الباب ، ليس من الكمة ؛ تأتيهم من باب قال[ مالك] قال

 [سفيان الثوري] قال [الوزاعي] قال [ابن عيينة] قال [البخاري] قال [مسلم] ف الزء الفلني
 الصفحة الفلنية ، يقبل منك ، إذا قبلوا
 منك احتم [ابن تيمية] وعرفوا أنه على

 الق واحتموا [ابن عبد الوهاب]
ــــ  ـــ القــــ ،باركـــ الـــ فيكم ,وعـــــرفوا أنهـ على  

 وهكذا ، أقول هذا نوع من التنبيه إل
 سلوك طريق الكمة ف دعوة الناس
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 إل ال تبارك وتعال ، ومنها ل تسب
ـــــ   { ول تسبوا الذين يدعون من دون ال فيسبوا ال عدوا بغي علم} جاعتهم

 أنا أقول :ـ رحت السودان، فيه سودان موجودين ،ـ أظن بينكم سودان موجودين ، موجودين
 ناس من السودان ـ نزلت ف بور سودان ،فاستقبلن شباب أنصار السنة ـ بارك ال فيكم ـ وقالوا
 ياشيخ :ـ نلفت نظرك إل شيء ، قلت تفضلوا ، قالوا :ـ تكلم با شئت ، قل قال ال قال رسول

 ال ـبارك ال فيك ـ واطعن فيما شئت من البدع والضللت، من دعاء غي ال والذبح والنذر
 والستغاثة وإل آخره ، لكن ل تقل

 الطائفة الفلنية ول الشيخ الفلني ، ل
 تنص على التيجانية من الفرق، ول

 الباطنية ، ول رؤوسهم ، بس أنت اسرد
.[ كلمـــة غــي ــــك  ـــتجد نفس ــــائد وـ س  …العق

 مفهومة ] الق ،ق�تل�ه :ـ طيب ،فسلكت
 هذا السلك ، فوجدت إقبال من

 الناس ، ماهو لبد تسب شيوخهم
ـــ ،  تســـبول تسبوا الذين يدعون من دون ال فيسبوا ال عدوا بغي علم} وتطـــــعن فيهم   } 

 الشيخ وإل تقول ضال وإل كذا وإل الطريقة الفلنية ، ينفرون منك ، فتأثم ، تكون نفرت
 يسرا ول تعسرا وبشرا (( والرسول لا أرسل معاذا وأبا موسى قالالناس ، إذا انكم منفرين ، 

  )) فهذه من الطرق الت فيها التيسي وفيها التبشي ، وما فيها تنفي ـ ووال ـ ماول تنفرا
 دخلت مسجدا إل وأرى التهلل ف وجوههم ول أستطيع الروج من كثرة القبلي علي

 يصافحوني ويدعونن ، ثم رأت رؤوس الصوفية الشياطي ، رأوا خطورة هذا السلوك وهذا
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 النهج ف الدعوة ،فاجتمعوا وتآمروا ـ بارك ال فيك ـ ونسقوا لنفسهم كلما يردون به علي،
 وأعلنوا لي عن ماضرة ف ميدان كبي ،فاجتمعنا ف هذا اليدان وتكلمت فقام كبيهم وعلق على
 كلمي ، بيجيز الستغاثة وييز التوسل ويقول بتعطيل الصفات ، ويقول ويقول .. ويؤيد كل

 الباطيل بتأويلت فاسدة ،ل�ا فرغ ـ ما عنده أدلة ـ جاب أحاديث ضعيفة موضوعة ، جاء بأقوال
 السقراطيي ـ جاب كذاـ قلت وال يا جاعة سعتم كلمي أنا أقول قال ال قال الرسول وقال

 علماء المة العتبين، وهذا الرجل جاء بأحاديث ما أسعفه القرآن بشيء ، سعتم قال ال كذا
 ف جواز الستغاثة بغي ال ف إجازة التوسل ، ما فيه شيء ـ نعم ـ هل سعتم كلم الئمة

 الكبار مثل [ مالك ] وأمثاله ، ما سعتم ، سعتم أحاديث موضوعة أحاديث ضعيفة ، كلم
 لناس معروفي عندكم أنهم خرافيون !

 الهم قام يسب ويشتم ،أنا ضحكت
 عليه ، ل سبيته ول شتمته ـ بارك ال
 فيك، جزاك ال خي ـ جزاك ال خي

ــــهومة ] [كلمـــة غــي مف  ……باركـــ الـــ فيكـــ ،
 التعليق الفيفة ،وافتقنا ، وال الذي ل إله إل هو أنهم أصبحوا ف اليوم الثاني يتحدثون ف

  القصدالساجد والسواق أن الصوفية هRزمت ، هRزمت الصوفية ، فتعلموا يا أخوان هذه الطرق ،
  ، استخدم كل ما تستطيع من وسيلةهداية الناس ، القصد إيصال الق إل قلوب الناس

 شرعية ، الهم الغاية من الوسيلة ـ أن أهل البدع من الكذب واللف والدوران والناورات هذه
 ليست عندنا ،نن أهل صدق وأهل حق ولكن نعرض ف أي مدى الصور الت يقبل فيها الناس

 وتؤثر ف نفوسهم ـ بارك ال فيكم ، ثم ذهبنا إل كسل كمان ـ مشاء ال ـ كان ق�د²ام£ي الدعوة
 مهده والمد ل وطيبة وكذا ، تكلمنا والمد ل ونفع ال با تكلمنا ثم ذهبنا إل الغظارف ،
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 ودRرنا على ــ الغظارف مدينة صغية ــ درنا ـ يعن ـ على الساجد الت فيها كلها، قالوا ل
 يبقى ف هذه الدينة إل مسجد واحد
 للتيجانية ل نستطع أن نصل إليه ،
 كيف ؟ قالوا متعصبي تعصب شديد

 ،قلت نذهب إليهم ونستأذنهم، إن أذنوا
.[ كلمـــة ـــونا  ــنا ، منع ــــ بل�غ ـنـا بالكلم  ……ل

 غي مفهومة] إل ال ، نن ما نيهم بالقوة ـ بارك ال فيكم ـ ف�ج£ئ�نا وصلى بنا المام وبعد ما
 فرغ جيت سلمت عليه ،تسمح لي ألقي كلمة ف الخوان هؤلء ؟ قال تفضل ، وتكلمت ـ تكلمت

 بارك ال فيك ـ أدعو إل ال إل التوحيد إل السنة إل ،إل ، إل ، وأنتقد بعض الخطاء الوجودة
 ، بعض الضللت ، وصلت إل حديث ـ مثل ـ ذRكر فيه ـ حديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ التفق

  ثلث من حدثك بهن فقد أعظم على ال الفرية ، من قال إن ممدا رأى ربه فقد أعظمعليه ، ((
 على ال الفرية ، ومن قال إن ممدا يعلم ما ف غد فقد أعظم على ال الفرية ، ـ وأسوق الي ف

  )) ، هو ـالدلة على هذا ـ ومن زعم أن ممدا ل يبلغ ما أنزل عليه فقد أعظم على ال الفرية
 يعن ـ قال ،ك£ذا نصف جالس ،واقف ، قال :ـ وال إن ممدا رأى ربه بعين رأسه ، قلت له

 من زعم أن ممدا:ـ جزاك ال خيا ، أما عائشة الت هي أعلم الناس به فقد قالت ـ كذا ـ (( 
 )) وال و كان رسول ال رأى ربه لخبها ، ولكن ما أخبهارأى ربه فقد أعظم على ال الفرية 

 ، قام يلج ، قلت له يا أخي إنتظر حتى أنهي كلمت وبعد ذلك إسأل عما شئت ، الذي أعرفه
 أجيبك به ، والذي ل أعلمه أقول لك ال أعلم ، وتركته واستمريت ف الكلم ، ل أدري هذا

 الرجل بقي أو راح ل أدري ما التفت له ، قليل وأسع واحد:ـ وال الكلم اللي يقوله الزول ده
 حق ، ـ الزول الرجل ـ عند السودانيي يقول للرجل الزول ، وال اشويه واسع تعليقه :ـ وال
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 الكلم اللي يقوله الزول ده حق ،قال ال قال رسول ال ، بارك ال فيكم ، حتى أذن لصلة
 العشاء وانتهت الكلمة وأقيمت الصلة ، وإذا بهم يدفعوني لصلي بهم ! فقلت أبدا، يصلي

 المام ، قالوا وال تصلي ، وال تصلي ، قلت طيب ، وصليت بهم ، وبعد ما فرغنا أبغي أسئلة
 ما ف ، خرجنا أنا والشباب أنصار السنة معي ، قلت لم أين ذهب المام ؟ قالوا طردوه ،من
 طرده ؟قالوا ـ وال ـ جاعته ، جاعته ، أصل ما يقدرون يتحركون ، وال هذا الذي حصل يا

 أخوة ،لو جاء إنسان ي}س²ـفـ²ه، التيجاني- الرغن ـ أل كذا ـ وال يذبونه يكن ،مو بس
  نفعهم ال بهذا ،Uيطردوه ،لكن لا تيهم بالكمة واللطف ـ بارك ال فيك ـ فنفعهم ال 

 فاستخدموا يا أخوة العلم النافع والجة القاطعة والكمة النافعة ف دعوتكم وعليكم بكل
  ، فإنها عواملrالخلق الميلة النبيلة الت حث عليها الكتاب وحث عليها رسول الدى 

 نصر وعوامل ناح ، وصد�قوا أن الصحابة ما نشروا السلم ودخل ف القلوب إل بكمتهم
 وعلمهم أكثر من السيوف ، والذي يدخل ف السلم تت السيف قد ل يثبت ، والذي يدخل

 السلم ـ يدخله عن طريق العلم والجة والبهان هذا الذي يثبت إيانه ، فعليكم بهذه الطرق
الطيبة وعليكم بالد ف العلم وعليكم بالد ف الدعوة إل ال ، 

ثم أنبهكم يا أخوة إل أمرين :ـ 
 أول :ـ التآخي بي أهل السنة جيعا ـ السلفيي بثوا ف مابينكم روح الودة والخوة ، وحققوا

 بأن الؤمني كالبنيان يشد بعضه بعضا ، ، ما نبه}نا إليه رسول ال عليه الصلة والسلم
 والؤمنون كالسد الواحد ـ كالسد الواحد ـ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر السد

  ، كونوا هكذا يا أخوة ، ابتعدوا عن عوامل الفرقة فإنها وال شر خطي وداءبالمى والسهر
 وبيل واجتنبوا السباب الت تؤدي إل الحن والبغضاء والفرقة والتنافر ، ابتعدوا عن هذه

 الشياء لنها سادت هذه اليام على أيدي أناس يعلم ال حالم ـ يعلم ال حالم ومقاصدهم ـ
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 سادت وكثرت ومزقت الشباب ف هذا البلد ف الامعه وغيها وف أقطار الدنيا ، ليه ؟ لنه
 وقدنزل إل ساحة الدعوة إل ال من ليس من أهلها ، ل علما ول فهما ، ـ بارك ال فيكم ـ 

 يوز أن يكون العداء دسوا ف أوساط السلفيي من يزقهم ويفرقهم ، وهذا أمر غي بعيد
 أبدا ، ووارد تاما ــ بارك ال فيكم ـ فاحرصوا على الخوة وإذا حصل بينكم شيء من النفرة ،

 فتناسوا الاضي وأخرجوا صفحات بيضاء جديدة الن ، وأنا أقول للخوان ، الذي يقصر ما
 نسقطه ـ نهلكه ـ الذي يطئ منا ما

 نهلكه ـ بارك ال فيكم ـ نعاله
 باللطف والكمة ونوجه له البة

 والودة إل آخره ، حتى يؤوب ، وإن
ــإل و ــليه ــيه ضــــعف مــا نســـــتعجل ع ـــ ف , بقي  

  ـ الناس الن يطاردون ، يطاردون السلفيي حتى أتوا إلوال ما يبقى أحد ـ ما يبقى أحد
 العلماء وسوهم ميعي ،ـ بارك ال فيكم ـ الن ما بقي ف الساحة عال تقريبا إل ـــ طبعا هي
 طريقة الخوان ــ طريقة أهل بدع ــ طريقة أهل البدع من أسلحتهم أن يبدأوا بإسقاط العلماء ،
 بل هي طريقة يهودية ،هي طريقة يهودية ماسونية ،إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط علماءها أو
 شخصياتها ـ بارك ال فيكم ـ فابتعدوا عن هذا الياث الرديء ، واحتموا العلماء ـ وال ـ إن

 يسعى الكلم ف الطعن ف² ، إنه مايكون نتيجة إل إسقاط النهج ، فالذي يكره هذا النهج يتكلم
 ف علماءه ، الذي يبغض هذا النهج ويريد إسقاطه ،هذه الطريق مفتوح لم طريق اليهود
 وطريق الحزاب الضالة من الروافض وإل آخره ، الروافض يبغضون السلم وما يقدرون
 يتكلمون ف ممد عليه الصلة والسلم، يتكلمون ف [أبو بكر وعمر] وعلماء المة يبغون

 يسقطون السلم ، أهل البدع الكبى يتكلمون ، ما يتكلمون ف أحد والشافعي يتكلمون ف
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 ممد بن عبد الوهاب ـ ابن تيمية وأمثالم ، ليسقطوا هذا النهج ـ بارك ال فيكم ـ الن ناس
 ينشئون ف صفوف السلفيي ما شعرت إل وهم يRشد�قون ف رؤوس العلماء ، هؤلء ماذا يريدون ؟
 ماذا يريدون ؟ لو أرادوا ال والدار الخرة وأرادوا نصرة هذا النهج وهم يبون هذا النهج،وال
 دافعوا عن علماءه فل تأمنوا هؤلء على دينكم ، ول تثقوا فيهم ـ بارك ال فيكم ـ واحذروهم كل

 الذر ، وتلحوا وتآخوا فيما بينكم ،وأنا أعرف أنكم لستم معصومي وليس العلماء
 بعصومي ،قد نطئ، اللهم إل إذا دخل ف رفض أو ف اعتزال ، أو ف تهم ،أو ف تزب ،

 ،أما السلفي يوالي السلفيي ويب النهج السلفي ـ بارك ال فيكم ـمن الزبيات الوجودة 
 ويكره الحزاب ويكره البدع وأهلها وإل آخره ، ثم يضعف ف بعض النقاط هذا نتفق به

 مانتكه ،ننصحه ـ ننصحه ننتشله نصب عليه نعاله ـ بارك ال فيكم ـ أما من أخطأ هلك !
  ، ولذا ترى هؤلء خلص فرغوا من الشباب راحوا للعلماء يسقطونهم ـهذا ـ ل يبقى أحد

 بارك ال فيكم ـ هذا منهج،الخوان السلمي دخلوا ف البلد أول ما بدأوا بإسقاط العلماء ، وف
 الوقت نفسه يدافعون عن سيد قطب والبنا والودودي وأهل البدع ـ بارك ال فيكم ـ وأسقطوا

 علماء النهج السلفي ، عملء جواسيس إل آخره ، علماء السلطان ، إل آخر التهامات ، أيش
 قصدهم إسقاط النهج السلفي ،وإقامة الباطيل والضللت على أنقاضه ، والذين النقصدهم ؟ 

 يطعنون ف ـ يقولون سلفيي ويطعنون ف علماء السلفية ، ماذا يريدون ؟ أيش يريدون ؟ يريدون
 رفع راية السلم ! ورفع راية السنة والنهج السلفي ! أبدا ، أبدا ، هذه قرائن وأدلة على أنهم

 كذابون متهمون ، مهما ادعوا لنفسهم ؛ فأنا أوصيكم يا أخوة وأركز عليكم اتركوا الفرقة ،
  ، عليكم بنشر هذه الدعوة ، ف طلب الامعةعليكم بالتآخي ، عليكم بالتناصر على الق

 وغيها ، على وجهها الصحيح ، وصورتها الميلة ، ل على الصور الشوهة ، الت يسلكها
 هؤلء ، وال ـ قد�موا الدعوة السلفية كما قلت لكم :ـ قال ال ، قال رسول ال ، قال
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 [الشافعي] ، قال [أحد ]، قال [البخاري] ، قال [مسلم] ،أئمة السلم الذين يتمونهم
 ويوقرونهم ، وق§فوهم على كلمهم ، ـ بارك ال فيكم ـ هذه يساعدكم إل حد بعيد ، نعم

 ستجدون بعض الناس يعاندون ، لكن ما كل الناس يعاندون ، ستجدون أكثر الناس يقبلون على
 دعوتكم سواء هنا ف الامعة أو إذا عدت إل بلدكم ، استخدموا هذه الطرق ،الت تذب الناس
 إل كتاب ال وإل سنة رسول ال وإل منهج السلف الصال ،والعقائد الصحيحة والنهج الصحيح

؛
 أسأل ال تبارك وتعال أن يوفقنا وإياكم إل ما يب ويرضى ، وأن يعلنا من الدعاة الخلصي ،

 ومن العلماء العاملي ، وأن ينبنا وإياكم كيد الشيطان وكيد شياطي الن والنس ،وأسأله
 تبارك وتعال أن يؤلف بي قلوبكم وأن يمع كلمتكم على الق وأن ينفع بكم أينما حللتم

وأينما رحلتم وذهبتم ، أسأل ال أن يقق ذلك ،
وصلى ال على نبينا ممد وعلى آله وصحبه وسلم 

والسلم عليكم ورحة ال وبركاته . 

 ** س/ أزاول مهنة نقل بضاعة بسيارتي ، فهل يوز لي أن أنقل بضاعة أحد التجار والت
 هي عبارة عن مصاحف وعطور وملت ف العلوم الشرعية للعلماء العروفي بالسنة قديا

وحديثا،إل أنه يتخللها بعض كتب أهل البدع والهولي،؟ 
 ج/ وال أنا أرى أنك نقلك لكتب أهل البدع والهولي من التعاون على الثم والعدوان ،فأرى

 أن ل تنقل ، اترك هذا الرجل واذهب إل غيه ،أبواب الرزق مفتوحة ، انقل بضائع خضار
انقل حاجات من المور الت ما فيها شبه ول حرام . بارك ال فيك . تفضل 
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 ** س/ جاءني أحد القرباء وقدم لي زكاة ماله ، فقلت له أني لست من الستحقي للزكاة ،
 وأردت أن أعيد ماله ، فلم يقبل ، وقال أنت عندي من الستحقي ، فهل أقبل هذا الال ؟ أم

ماذا أعمل به ؟ 
 ج/ إذا كنت من الستحقي وإل ادفعها
 لغيك ، إذا أبى إل أن تأخذها فخذها
 وتصدق بها ، أما هو إذا كان يعلم أنك
 غي مستحق فيجب عليه أن ينفق مثل

 هذا الال لغيك من الستحقي ، لن
ــا الصـــــدقات إن  }مصـــــارف الزكاةــــ معـــــروفة 

.. ــليها  ــــــــساكي والعامليــــــ ع ـــــ وال …للفقراء
ــ ـــت أحد ــ ، فـــإذا قــلت لس  { إلــــ آخــر الية

 مصارف ـ يعن ـ الزكاة وتعلم ذلك وتستيقنه حاول إقناعه ، إن أبى قل له أنا أخذ البلغ اتصدق
 به وأعتقد أن هذا ل يزأك لنك وضعت هذا ف غي صاحبه ، لكن قد تكون أنت مستحقا ، فل

 ترى نفسك مستحقا لن عندك شيء من غنى النفس ،فراجع نفسك ، قد تتاج إل
 إيارسكن ،قد تتاج إل شراء كتب ،قد تتاج شيء من ضرورات الياة ،فإذا كان كذلك قد

 تكون وجهة نظره صحيحة وصدقت وف ملها لنك أحد لصارف ، وراجع المر أنت وصاحبك
. نعم .

 ** س/ يا فضيلة الشيخ ، إذا كان الرجل عنده أخطاء أوجبت التحذير منه ، فهل يلزم نصحه
قبل تذير الناس منه أم ل ؟ 

ج/ وال إذا كان شره مستطيا ، بادر بنصحه وهذا أنفع ، فإن قبل وإل فحذر منه ، 
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  بهذه النصيحة ويرجع عن باطله ويعلنUلعلها النصيحة طيبة ـ النصيحة ـ قد ينفعه ال 
خطأه ،بارك ال فيكم ، لكن لا تأتي تصدمه بالرد فقط قد ل ينقاد لك 

 فتبذل الوسيلة الت ـ أول يكون الثر طيب ، لنك لا تنصحه بينك وبينه وتبدي له شيء من
 اللطف وـ كذا ـ وكذا ـ سيجع إن شاء ال ويعلن خطأه ، وف هذا خي كبي أنفع من الرد ،

 بارك ال فيك ، ولذا أنا ـ يعن ـ أقدم النصيحة ، بارك ال فيكم ، أقدم نصيحة بعضهم يسمع
وبعضهم ل يسمع ، الذي ل يسمع حينئذ¼ نضطر نرد عليه 

إذا ل يكن إل السنة مركب
فما حيلة الضطر إل ركوبها . نعم . 

 ** س/ يا فضيلة الشيخ متى نستعمل اللي ومتى نستعمل الشدة ف الدعوة إل ال وف العاملت
مع الناس ؟ 

 ج/ الصل ف الدعوة اللي ،والرفق والكمة ، هذا الصل فيها ، فإذا ـ بارك ال فيك ـ وجدت
 من يعاند ول يقبل الق وتقيم عليه الجة ويرفض حينئذ¼ تستخدم الرد ، وإن كنت سلطانا

 وهذا داعية فتأدبه بالسيف ، وقد يؤدي إل القتل إذا كان يصر على نشر الفساد فهناك من
 العلماء من شتى الذاهب يرون أن هذا أشد فسادا من قطاع الطرق ، فهذا يRنصح ثم تقام عليه

 الجة ، فإن أبى فحينئذ¼ يلجأ الاكم الشرعي إل عقوبته ، قد يكون بالسجن ،قد يكون
 بالنفي قد يكون بالقتل ، وقد حكموا على الهم بن صفوان وعلى غيه وعلى بشر الريسي وعلى

 ـ بارك ال فيك ـ غيهم ـ بارك ال فيك ـ بالقتل ، منهم العد بن درهم ، وهذا حكم العلماء
على من يعاند ويصر على نشر بدعته ، وإذا نفعه ال وتراجع فهذا هو الطلوب . نعم .

 ** س/ يقول بعض الشباب كما أننا نقلد الشيخ اللباني ـ رحه ال تعال ـ ف أغلب الحاديث
كذلك يوز تقليد أئمة الرح والتعديل ف عصرنا مطلقا . هل هذا الكلم صحيح ؟ 
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 ج/ الشيخ اللباني وقبله علماء أكبمنه مثل أبي داود والتمذي والنسائي ـ الناظر ف كلمهم
 وأحكامهم على الحاديث بي أمرين :ـ إما أن يكون جاهل ، ل يكنه أن يRصح�ح أو يRضع�ف ،
 فهذا يقلد ، وإنسان متمكن ، طالب علم قوي ، عال متمكن من التمييز بي الصحيح والضعيف

 عنده قدرة تؤهله لذا التمييز ـ بارك ال فيكم ـ بي الصحيح والضعيف ، يدرس تراجم
 الرجال ،ويدرس العلل ، وـ كذا وكذا ـ تد النتيجة هي موافقة هذا المام أو مالفته ، ف
 ضوء البحث العلمي القائم على النهج الصحيح ، وطرق أهل الرح والتعديل ، ـ نعم ـ ثم ـ

 يعن ـ التقليد ف الرح والتعديل ـ التقليد ف الرح والتعديل ـ هذا شأنه بارك ال فيكم ، هذا
 الطريق نفسه ، يعن إنسان ل يتمكن ـ وقف على كلم للبخاري ، لسلم ، لبي داود : ـ فلن ـ
 بارك ال فيك ـ كذاب ، فلن سيء الفظ ، فلن واهي ، فلن متوك ، فلن كذا ــ ما وجد أحد

 يعارضه ــ يقبل كلمه لن هذا خب ، يقبله لنه خب من الخبار ـ ماهو فتوى ــ يقبله لنه
 خب من الخبار ، وقبول أخبار الثقات أمر ضروري لبد منه ، لكن إذا كان طالب علم ووجد
 من يالف هذا الرجل الذي جرحه وجد إماما آخر قد خالفه وزكاه ، فحينئذ¼ لبد من تفسي

 هذا الرح ، ل يRسل�م لذا الارح طالا هناك عال آخر يعارضه ف هذا التجريح ، فإذا ل
 يعارضه أحد يRقبل ، وإذا عارضه فلبد من بيان أسباب الرح ـ بارك ال فيكم ـ والمر موجود

 ف كتب الصطلح وكتب علوم الديث هذا شيء معروف عند طلب العلم ـ فراجعوه بارك ال
 فيكم ف مقدمة ابن الصلح ، وراجعوا فتح الغيث وراجعوا تدريب الراوي ، وراجعوا كتب هذا

الشأن ، علوم الديث وعلوم الرح والتعديل ، . نعم . 
 ** س/ الذين ذكرت حفظكم ال هل لم مسلك الدعوة السلفية ، هل هم ف صفوف السلفيي ،

دعاة يرمون كل شخص بالتمييع لرد خطأ ونرجوا منكم التمثيل ؟ 
 ج/ ل داعي للتمثيل ، لكن هذا موجود وأنتم تعرفونه ، هذا أمر موجود ملموس لكم تعرفونه
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 تاما ، ل شك أنه موجود ، ونسأل ال أن يقضي على هذه الفتنة ، فإنها وال أضرت بالدعوة
 السلفية كثيا ، ل هنا فقط ، بل ف الدنيا كلها ، فهذا مذهب جديد ل يعرفه أهل السنة ،

 رمي أهل السنة بأنهم ميعون ـ يعن مبتدعة ـ مبتدعة ـ بارك ال فيكم ـ وتقص½د أهل السنة
 بالذات ، وأنا ل أستبعد أن بي هؤلء ناس مدسوسون على النهج السلفي وأهله ، لن هذا أمر

 معلوم قطعا من أساليب أهل الهواء أنهم يدسون ف صفوف السلفيي، واليهود يدسون ف صفوف
 السلمي من يضللهم ولبد لؤلء أن يلبسوا لباس النهج السلفي إذا كان المر يهم السلفيي ،

 لبد ، فأنت تد كثي من أهل البدع يد²عون السلفية ، ويد²عيها بماس وقوة ـ بارك ال فيك ـ
 ويدفعوك عنها ، هؤلء ل تأمنهم ، بارك ال فيك ، وتد ف السلمي ف الدنيا كلها ناس
 مدسوسي ، مدسوسي وباسم السلم ، هذا أمر معروف ، بارك ال فيكم ، لكن الذكياء

 يعرفون هؤلء يعرفونهم من تصرفاتهم من مواقفهم ، من أحكامهم ، من إل آخره ، قرائن ،
قرائن، أدلةـ بارك ال فيك ـ ووفقكم ال .

 ** س/ بعض الشباب يقسم علماء السلفيي إل علماء الشريعة وعلماء النهج ، هل هذا التقسيم
صحيح ، ؟ 

 ج/ غلط ، غلط هذا التقسيم ، هذا غلط ـ بارك ال فيك ـ لكن إنسان يعلم الشريعة وقد يبز
 بسبب اهتمامه بالنهج وما يناقضه ، والذين يالفونه ، قد يكون عنده اهتمام أكثرـ بارك ال

 فيكم ـ وذاك الثاني عنده شئ من اهتمام وشئ من الدراك ولكن بكم تصص هذا ـ يكن ـ
 ولكن ل يسل�م أيضا لذا التخصص بكل شيء ، ل سيما إذا عارضه آخرون ـ بارك ال فيكم ـ نعم

 ، هذا التفريق اتركوه ـ هذا التفريق أصله ابتدعه أهل البدع ، فقهاء واقع وغي فقهاء واقع ،
 هذا التقسيم الديد هو موجود الن ف صفوف السلفيي ، ل ينبغي ، أرادوا إسقاط ابن باز

 والعلماء الوجودين قالوا ما يفقهون الواقع ، فإذا تكلوا ف الحداث وف الشاكل الت تهم ـ يعن
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 ـ تعم السلمي وتنزل بهم وكذا ، قالوا ل وال ما يعرفون الواقع ، بارك ال فيكم ، هذا إسقاط ،
إسقاط خطي جدا ف أخطر اليادين ، على أن هذا اليدان ميدانهم ، بارك ال فيكم ، نعم .

 ** س/ هل يوز هجر من يسلم على أهل البدع من الخوان السلمي والركيي
والتكفييي ، ويالسهم مع إقراره بأنهم مبتدعة ويزهد الناس ف علم الرح والتعديل ، ؟

ج/ يالس الخوان السلمي ، وأيش ؟ 
 ** س/ والركيي

الشيخ :ـ آآ 
 ** س/ والتكفييي

الشيخ :ـ كيف يالسهم ؟ كيف الالسة هذه ؟ 
 ** س/ فقط ذكر أنه يالسهم

 الشيخ :ـ كيف يالسهم ؟ بارك ال فيك ، هل السلفيون الن يالسون أهل البدع !؟ الن
 السلفيون قسمان :ـ سلفي قوي ، يستطيع أن يبلغ دعوة ال ف أهل البدع وف الحزاب ـ بارك ال

 فيك ـ بالجة والبهان ، ويؤثر فيهم ول يؤثرون فيه ، فهذا واجبه أن يتلط بهؤلء
 ويدعوهم ، ل لجل أكل ولجل شرب ول مداهنة ول شيء ول إقرارعلى باطل ، إنا يصلهم
 ف الساجد يدعوهم ، يصلهم ف السواق يدعوهم ، يركب معاه ف سيارة يدعوه ، يركب معاه
 ف طائرة يدعوه ، يركب ف قطار يدعوه ، بارك ال فيك ـ يدعو لنه لبد من الختلط بهؤلء ـ
 ما له فكة منهم ـ لن أهل البدع والهواء أغلبية ساحقة وأن السلفيي كالشعرة البيضاء ف الثور
 السود ـ بارك ال فيكم ـ فرغم أنفه يتلط بهؤلء ، لكن أيش واجبه ـ واجبه ـ تبليغ دعوة ال

بالكمة والوعظة السنة ،
 إنسان جاهل ضعيف الشخصية إذا سع أدنى شبهة أخذته ، أو شRبه ، هذا ينبغي أن ينجو
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 منهم ويبتعد عنهم ل يالسهم ، لكن إذا امتحنك إنسان وسلم عليك قل وعليك السلم ، بارك
 ال فيك ، لكن تالسهم وتRآكلهم تضاحكهم تلس إليهم أنت مالف للمنهج السلفي ومالف

للسنة ، 
 وذاك الذي يستطيع أن يؤثر فيهم ويبلغهم دعوة ال ثم يلس ف بيته بجة هجران أهل البدع

 ! هذا مو²ت الدعوة ـ عرفتم ـ يعن ـ الن أنا ربيع ، خلص ل أرى مبتدع إل وأ فر منه ، وما
 أدري فلن وفلن وفلن وفلن من طلب العلم ل يرى مبتدع إل و فر ، شافه ـ طل بوجهه ك£ذا

 من أمام البيت ، شاف مبتدع دس نفسه ، شافه ف شارع هرب من شارع ثاني ، هذا ليس طريقا
 سلفيا ، الصحابة كانوا ينتشرون ف الكفار ف أقطار الرض وينشرون دين ال فيهم بارك ال

 فيكم ، السلفيون اللي قبلنا انتشروا ف أهل البدع وأثروا فيهم وأدخلوا الليي ف حظية النهج
 السلفي ، فمن كان مناظرا قويا وقوي الشخصية وعال يقيم الجة يدعو هؤلء بالكمة

 والوعظة السنة وستون آثار هذا ، والضعيف ل وال ل يالط ، ف الملة ، لكن إذا امتRحن
 بالسلم عليه فليسم ما فيه شيء ، ماذا يصنع ؟ بارك ال فيكم ، نعم .لكن ل يالط ول

يالس . 
 ** س/ ما كيفية التعامل مع أشخاص يقولون أن فلن الذي بد²عه العلماء أن هذه الخطاء ل

تRخرجه من دائرة أهل السنة ؟ 
 وأن هذا النهج جديد ظهر بعد وفاة العلماء الكابر مثل اللباني وابن باز والعثيمي ـ رحهم

ال جيعا ـ ؟
 ج/ نعم هذا النهج نشأ قريبا ، عندكم علم من الرح والتعديل ، الكلم الذي قلناه ، ناس

 جرحوا ، ناس ما جرحوا ، ناس يزكون ويدافعون عن هذا الروح ،إحنا نطلب من
 الارحي التفسي ، إذا بينوا أسباب الرح فيجب إت�باعهم ، لن هذا إت�ــباع للحق ، و رد ما
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عندهم من الق رفض للحق ، فنفس الرح والتعديل يوجد هنا ،
 هؤلء جرحوا ، إن كان جرحوا بدون حجة فل قيمة لكلمهم ، وإن كان جرحوا بجة فيجب

 على من يالفهم أن ينصاع ويرجع إل الق والصواب ، وأن يأخذ بالجة ـ بارك ال فيكم ـ
 فكثي من الناس يكذبون بالق ويرفضون الق وهذا أمر عظيم خطي جدا ـ بارك ال فيكم ـ

 فهكذا كما قلت لكم مثل القاعدة ف
 الرح والتعديل ، يRطلب من هؤلء

 الارحي إذا ما كان عندهم بينة ، أما
[كلمـــة ــ  ــــــ أدلة ـــــ بينةـ وعندهم  ……إذــا عندهم

 غي مفهومة]. انتهى كل شيء ، إذا
 قالوا وال فلن مبتدع وسكتوا ! قل يا
 أخي حجتك ، فلن وفلن من العلماء

ـــنة ، كيفــ يكونــــ منـــ أهـــل الس ــ   ,يزكيه
[كلمـــة ـــات دليلكـــ ، ـــ !؟ــ ه …تقـــول مبتدع  

 غي مفهومة ]الدليل ، إذا عندك دليل صدق كلمك ، إذا عندك دليل من أول ما سقته يلزمه أن
يأخذ به ،إذا عندك أدلة جديدة بعد الطالبة يب عليه أن يتبع الق ـ بارك ال فيكم ـ 

 ** س/ أثابكم ال ـ إذا حكم العلماء على شخص أو على شيخ بأنه مبتدع ، فهل يRطلق هذا
الكم على أتباعه تبعا لشيخهم ، حيث يلتمسون له العذار بأنه أخطأ ؟

ج/ يعتفون أنه أخطأ ، يعتفون بأنه أخطأ ، لكن ل يبدعونه ، أو يبدعونه ؟ 
 ** س/ يقول يلتمسون له العذار يقولون هذاــــ

الشيخ :ـ ل يبدعونه 
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 ** س/ ل يبدعونه
 يرجع إل السؤال الول ، إن كان مع العلماء حجة على تبديع هذا الرجل ، فعلى طلبه وعلى

كل الناس الذين يتكون به أن يأخذوا بهذا الق ول يوز لم أن يدافعوا عنه ، 
 أسأل ال أن يؤلف بي قلوبكم ، أسأل ال أن يمع كلمتكم على الق ، أسأل ال أن يRذهب

 عنكم كيد الشيطان ، واجتهدوا ـ ماذا ستنتظرون من الدعاء - أبذلوا السباب أنتم ـ إي وال ـ
 أبذلوا السباب ف استئصال شأفت الفرقة واسبابها ، وفقكم ال ، وسدد خطاكم ـ حياكم ال ـ

 شوف وال العداء فرحاني ، وال الدعوة السلفية توقفت ، وال ضRربت يا أخوان فاتقوا ال ف
 أنفسكم واتقوا ال ف هذه الدعوة ، وابذلوا السباب الت تحو هذه الباطيل وهذه الفت ـ بارك

ال فيكم ـ حياكم ال ـ 

http://www.rabee.net/show_book.aspx?
pid=3&bid=263&gid=0 

 شيخنا هل كلمكم ف أشرطتكم السابقة و الت بعنوان : (( الث على الودة و الئتلف و
الرفق و اللي)) هل كان هذا موجها ف مواجهة أهل البدع أم هو بي أهل السنة ؟ 

السؤال :

 شيخنا هل كلمكم ف أشرطتكم السابقة و الت بعنوان : (( الث على الودة و الئتلف و
الرفق و اللي)) هل كان هذا موجها ف مواجهة أهل البدع أم هو بي أهل السنة

الواب : 
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(( ل لهل السنة فقط .
الرفق و اللي مع العدو و الصديق. الت²حاب الذي أقصده الذي بي السلفيي . 

 و التآلف ينبغي يكون بي السلفيي . فأما أهل البدع فل . ندعوهم بكمة بارك ال فيك . و
 الضعيف منا ما يRجالسهم (كلمة غي واضحة) العال و طالب العلم القوي يكون عنده الكمة فما

 يÀضاحكهم يالسهم يRآكلهم يضاحكهم يشي معهم يتآلف معهم . ل . إن هذا خلف منهج
السلف بارك ال فيكم.

 و التآلف و الودة و البة و الرفقة وسفرا مع السلفي و إذا كان عنده خطأ ينصحه بالكمة
 يعن وصل المر أن النسان يطأ خطأ بسيط هجروه ! هذا ما كان عند الصحابة و ل عند أحد

 و أصحابه هذا طريقة الدادية و من دار ف فلكها لن (منهج) الدادية (غرس) لضرب
السلفيي و (خنق) النهج السلفي )) اهـ

هـ17/09/1425[مفرغ من شريط (( وصية لهل السنة )) مسجل بتاريخ 
http://www.sahab.net/forums/showthread.php

?t=316372  [   
قال الشيخ ممد نصر الدين اللباني -رحه ال-:

طالب الق يكفيه دليل و صاحب الوى ل يكفيه الف دليل 
الاهل يتعلم و صاحب الوى ليس لنا عليه سبيل

رفعها لكم أخوكم أبو عبد الصور مصطفى
شبكة المي السلفية
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