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 للق اٍء مفتوح عقده  راث األنبياء أن يقدم لكم تسجيالً يسر موقع مي

 فضيلة الشَّيخ المحد ِّث العالَّمة ربيع بن هادي المدخلي   

 -حفظه هللا تعالى  –

 

 

 1434من شهر شعبان عام    عشرم الجمعة التاسع  و يكان هذا اللق اء  
أن  -سبحانه وتعالى -نسأل هللا   ،ه  في بيت فضيلته في مكة المكرمة

 ينفع به الجميع.
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الم عىل رسول اهلل، الة والسَّ وعىل آله،  بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل، والصَّ

 .وصحبه، ومن اتبع هداه

 :أما بعد

َتٰىيف :-تبارك وتعاىل -يقول اهلل 
َ
ٰتَْسَتْعِجلُوهُٰٰأ ٰفَََل هِ ٰاللَـّ ْمُر

َ
  أ

 
اٰ ۚ َٰعمَّ َٰوَتَعاََلى ُسبَْحانَُه

ـىه١َٰ يُْْشُِكونَٰ نَُّهََٰلٰإِلَ
َ
نِذُرواٰأ

َ
ْنٰأ
َ
َٰمنٰيََشاُءٰمِْنِٰعَبادِهِٰأ ى ْمرِهِٰلََعَ

َ
وِحٰمِْنٰأ ُلٰالَْمََلئَِكَةٰبِالرُّ نَاٰفَاتَُّقونِٰٰيَُنِِّ

َ
ٰأ َخلََق٢ٰ إَِلَّ

رَْضٰبِاْْلَِقِّٰ
َ
َماَواِتَٰواْْل   السَّ

 
اٰيُْْشُِكونَٰ ۚ َٰعمَّ  ] ٣ - ١النحل:  [ ىف٣ َتَعاََلى

ها، أتى أمر اهلل يعني عظيمة يف العقيدة، وما يضاد   هذه اآليات تتضمن أموًرا 

عَّبر لكن ي   ،البعث، واحلساب، واجلزاء، وعَّبَّ عنه بصيغة املايض لتحقق وقوعِه، وسيأيت

 ژعنه بصيغة املايض لتأكد وحتقق وقوعه الذي ال ريب فيه، فيقول للمرشكني فال 

ٰبَِهاٰيَْسَتْعِجُلٰيف :-سبحانه-تستعجلوه  ََٰلٰيُْؤمِنُوَن ِيَن ٰاَّلَّ َٰوَيْعلَُموَنٰ ۖ   بَِها ُٰمْشفُِقوَنٰمِنَْها ٰآَمنُوا ِيَن َواَّلَّ
نََّهاٰاْْلَقُّٰ

َ
اَعةِٰلَِِفَٰضََلٍلٰبَعِيدٍٰ ۖ   أ ِيَنُٰيَماُروَنِِٰفٰالسَّ ٰاَّلَّ ََلٰإِنَّ

َ
  ]18 الشورى:  ] ىف ١٨أ

 فالكفار يستعجلون هبا من باب االستهزاء، ألهنم ال يؤمنون هبذا البعث واجلزاء.

كاء، واألنداد، ك، والرش  اٰيُْْشُِكونَٰيف ّثمَّ نزه نفسه عن الرشر َٰعمَّ التوحيد،  إثبات   ىف٣ َتَعاََلى
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ك، وإبطاٌل له، وذٌم  أن يكون له رشكاء، أو  -تبارك وتعاىل -ألهله، يتنزه اهلل ودحٌض للرشر

كاء الذين يتخذوهنم مع اهلل -سبحانه وتعاىل -رشيك،    ألن هذه األنداد، وهذه الرش 

اَٰوََلٰيف نُفِسهِْمََٰضًّ
َ
ََٰيْلُُقوَنَٰشيْئًاٰوَُهْمَُٰيْلَُقوَنَٰوََلَٰيْملُِكوَنِْٰل َُذواٰمِنُٰدونِهِٰآلَِهًةَٰلَّ َنْفًعاَٰوََلَٰيْملُِكوَنَٰٰواَّتَّ

 كيف يعبدوهنم؟  ]٣الفرقان: [ ىفَمْوتًاَٰوََلَٰحَياةًَٰوََلٰنُُشوًرا

ىٰىيف َٰوالُْعزَّ َت ٰالَلَّ ْيتُُم
َ
فََرأ
َ
ْخَرىٰى ١٩ أ

ُ
ٰاْْل ٰاثلَّاثِلََة نَثٰى ٢٠ َوَمنَاةَ

ُ
ٰاْْل َٰوََلُ َكُر ٰاَّلَّ لَُكُم

َ
ٰقِْسَمٌةٰ ٢١ أ ٰإِذًا تِلَْك

 ] ٢٢ - ١٩النجم: [  ىف٢٢ ِضزَيىٰى

يف
َٰشيْئًٰٰإِنَّٰ بَاُب ٰاَّلُّ ِٰإَونٰيَْسلُبُْهُم ٰۖ ََٰلُ ٰاْجَتَمُعوا َٰولَوِ ُٰذبَابًا ََٰيْلُُقوا ٰلَن هِ

ٰاللَـّ ٰمِنُٰدوِن ٰتَْدُعوَن ِيَن ٰاَّلَّ َٰلَّ ا

ٰ َٰوالَْمْطلُوُب الُِب ٰالطَّ َٰضُعَف ٰۚ ٰمِنُْه ه  اندادً أ تَّخذ  كيف ت  ] ٧٣  الحج:  [  ىف٧٣يَْستَنقُِذوهُ مع اهلل، فاهلل ينزر

 أن يكون له شبيه، أو نظري، أو ند، تعاىل اهلل عام يرشكون،  -سبحانه وتعاىل -نفسه 

ٰمِْنِٰعبَادِهيف :قال َٰمنٰيََشاُء ى ِٰلََعَ ْمرِه
َ
وِحٰمِْنٰأ ٰبِالرُّ ٰالَْمََلئَِكَة ُل سبحانه  -فاهلل  ]٢النحل:  [ ىف يَُنِِّ

-إىل رسله الكرام  الوحي  ينزل املالئكة، وعىل رأسهم جَّبيل  بالروح، وهو  -وتعاىل

الم الة والسَّ ينزل  املالئكة بالروح  ،-سبحانه وتعاىل -ليدعوا إىل توحيد اهلل  -عليهم الصَّ

عي، عىل من يشاء، ين الرشَّ -اهلل يصطفي من عباده من يشاء  ،من خيتار من أمره، أمره الدر

عوةِ  -سبحانه وتعاىل سل إىل الدَّ لر ما رشعه توحيدِه، وتبليغ رساالته بك إىل فيصطفي الر 
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عبادات واألخبار عن البعث واجلزاء والوعيد للكافرين ال ؛-تبارك وتعاىل-اهلل 

ٰى يف واملرشكني، ٰلََعَ ِ ْمرِه
َ
ٰأ ٰمِْن وِح ٰبِالرُّ ٰالَْمََلئَِكَة ُل نِذُروايَُنِِّ

َ
ٰأ ْن

َ
ٰأ ِ ِٰعبَادِه ٰمِْن أمٌر   ]٢النحل:  [ ىفَٰمنٰيََشاُء

نَاٰفَاتَُّقوِنٰ يف   خطرٌي جًدا
َ
ٰأ ـىَهٰإَِلَّ نَُّهََٰلٰإِلَ

َ
  . ىف٢أ

ا اهلل كل رسول اهذه الرسالة ُي  مر  دعوة إىل التَّوحيد  ،-تبارك وتعاىل-ختاره اهلل ل ه 

نْٰيف قبل كلر يشء
َ
ٰٰأ ٰفَاتَُّقوِن نَا

َ
ٰأ ٰإَِلَّ ـىَه ٰإِلَ ََٰل نَُّه

َ
ٰأ نِذُروا

َ
، أمٌر خطرٌي جًدا أنذروا النَّاس، ىف٢أ

ك باهلل  ٰبِهِٰيف ذنٌب ال ي غفر -تبارك وتعاىل -حذروهم، فإن الرشر ٰيُْْشََك ن
َ
ٰأ َٰيْغفُِر ََٰل َه ٰاللَـّ إِنَّ

ىٰ هِٰٰيُْْشِكَْٰٰوَمنٰٰۚءُٰيََشاٰلَِمنٰلِكََٰوَيْغفُِرَٰماُٰدوَنَٰذ   [١١٦النساء: ] ىف١١٦ٰبَعِيًداَٰضََلًَلَٰٰضلََّٰٰفَقدْٰٰبِاللَـّ

ك ال تغفر ذنوهبم، وال يرمحون، وال يستحقون  ؛فالذنوب كلها ت غفر إال الرشر

محة ك يف القرآن  ،خالدين فيها أبدا،هم النَّاروجزاؤوال املغفرة، ،الرَّ د اهلل عىل الرشر وكم توعَّ

 ً هبم  االكريم، وكم ذمَّ أهله، وبني خلودهم يف النَّار، وبنيَّ خمازهيم، وأهلك أ م  نيا، ليعذر يف الد 

نيا  ولعذاب اآلخرة أخزى، وهم ال ينرصون.  يف الد 

ك أن ي دعى  ر   ،آخر، أن ي ْذب ح  لغري اهلل مع اهلل إلٌ  الرشر اث  أن ي نْذ   لغري اهلل، أن ي ْست غ 

 بغري اهلل، أن ي توكل عىل غري اهلل، أن ُي  بَّ غري اهلل كام ُي  ب  اهلل، 
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ب املؤمنني،  سول، حت  ب الرَّ ب اهلل، حت  هذه أمور ال ت قبل  املشاركة يف ذرٍة منها، حت 

حمبة من أساس التَّوحيد، و هيوحمبة اهلل لكن ال جتعل حب أحد كحب اهلل؛ ألن املحبة 

سل، واملالئكة، واملؤمنني  هذه حمبٌة يف اهلل ثانية،  ،ُيبهم من الر 

كية، الكفرية، أن ُي  بَّ أحٌد  وهي حمبة اهلل، وحمبٌة يف اهلل، وحمبٌة مع اهلل، املحبة الرشر

ذ  ندً كام ُي  ب  اهلل،    ،-تبارك وتعاىل -مع اهلل  اوي تَّخ 

ابع هو املحبة الطبيعية، والقسم   لكن ال يغلو فيها، ُيب ولده ،  ،هذه ليست رشًكا الرَّ

ُيب زوجته، ُيب ماله، ُيب أخيه يف اهلل، ال يف اهلل هذي داخلة يف املسألة الثَّالثة، أو 

  .فافهموا هذه األشياء ،النَّوع الثَّالث

ك باهلل يش عاء ، ءوالتَّوكل ال يكون إال عىل اهلل، ال يرش  ال  -بارك اهلل فيك-الد 

سل، وال للمالئكة، وال ألحٍد من خلقه نٰيَْدُعوٰمِنُٰدوِنٰ يف ،يكون إال هلل، ال للر  ِٰممَّ َضلُّ
َ
َوَمْنٰأ

ٰيَوِْمٰالْقِيَاَمةِٰوَُهْمَٰعنُٰدََعئِهِْمََٰغفِلُوَنٰ ٰإََِلى ٰيَْسَتِجيُبََٰلُ هَِٰمنَٰلَّ ٰانلَّاُسٰ ٥اللَـّ ْعَداًءَٰوََكنُواِٰإَوَذاُٰحِْشَ
َ
ََكنُواٰلَُهْمٰأ

   ]٦ - ٥األحقاف:  [  ىف٦ بِعِبَاَدتِهِْمََٰكفِرِينَٰ

َٰوَمْنٰيفمنه يف أن دعاء غري اهلل رشٌك باهلل، وضالل ال أشّد  جًدا جًداآيٌة رصُيٌة  َضلُّ
َ
أ

http://tanzil.net/#46:6
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ٰيَوِْمٰالْقَِياَمةِٰ ٰيَْستَِجيُبََٰلُٰإََِلى هَِٰمنَٰلَّ نٰيَْدُعوٰمِنُٰدوِنٰاللَـّ    ىف ِممَّ

رسول اهلل، يا جَّبيل، يا حممد، يا إبراهيم، يا بدوي، يا رفاعي،  تنادي: يالو وقفت 

اعة، واهلل ال يستجيب لك؛ ألنه ال  يملك يا إىل آخره لو تناديه ألف سنة إىل أن تقوم السَّ

ٰيف لنفسهِ  َٰوََلٰنُُشوًرا َٰوََلَٰحيَاةً َٰمْوتًا َٰوََلَٰنْفًعاَٰوََلَٰيْملُِكوَن ا ، هو ال يملك شيئًا  ]٣الفرقان: [  ىفٰ﴾٣﴿ََضًّ

ا يف -سبحانه وتعاىل -فقرٌي إىل اهلل، عبٌد هلل  َٰوََلََٰضًّ ْملُِكٰنِلَْفِِسَٰنْفًعا
َ
ٰأ هذا حممد،   ىف قُلَٰلَّ

ٰالَْغيَْبٰ يف أفضل املخلوقات ْعلَُم
َ
ٰأ ُٰكنُت َٰولَْو ٰۚ ٰاللَّـُه َٰشاَء َٰما ٰإَِلَّ ا ََٰضًّ َٰوََل َٰنْفًعا ٰنِلَْفِِس ْملُِك

َ
ٰأ َٰلَّ قُل

ٰۚ وُء ٰالسُّ ِِنَ اَٰوََلٰرََشًداٰ يف  ] ١٨٨ األعراف:  [ ىفََلْستَْكََثُْتٰمَِنٰاْْلَْْيَِٰوَماَٰمسَّ ْملُِكٰلَُكْمََٰضًّ
َ
ََٰلٰأ  [  ىف٢١قُْلٰإِِِنِّ

  ] ٢١ الجن: 

برصيح القرآن   -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم -كيف تدعو غري اهلل، وهذا حال حممٍد 

ا وال  أنه ال يملك لنفسه -تبارك وتعاىل -وبأمٍر من اهلل  ً رسولك جيب  ،انفعً وال لغريه ُّض 

هلل يف العبادة ال،  أن تتخذه نًداوتصديقه ......، لكن  واجتناب نواهيه أوامره اتباعاتباعه، 

 ال تذبح له، ال تنذر له، ال تستعني به يف الشدائد، ال، ال، ال إىل آخره.

ل   ك ال تتقرب هبا ك  عليه -إىل غري اهلل، ال حممد، وال غريه  ذرٍة من ذرات الرشر

الم الة والسَّ نَاٰفَاتَُّقوِنٰٰيف -الصَّ
َ
ٰأ نَُّهََٰلٰإِلَـىَهٰإَِلَّ

َ
نِذُرواٰأ

َ
ْنٰأ

َ
والتَّقوى جتمع التَّوحيد  ]  ٢النحل:  [ ىف٢أ
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فات، وتوحيد العبادة. بوبية، وتوحيد األسامء والصر  بأصنافه، توحيد الر 

اٰيُْْشُِكوَنٰ يف َٰعمَّ َٰتَعاََلى ٰۚ رَْضٰبِاْْلَِقِّ
َ
َماَواِتَٰواْْل شوف يف هذه كم مرة  ]  3النحل:  [ ىف٣َخلََقٰالسَّ

ك باهلل  ه نفسه عن الرشر وفية يرص  -تبارك وتعاىل-نزَّ وافض وغالة الص  ون عىل خمالفة ، والرَّ

مس، فيدعون غري اهلل، ويذبحون لغري اهلل، هذا رشك يف  هذه اآليات الواضحة كالشَّ

ك  ، يعتقدون يف األولياء ويف أئمة أهل البيت أهنم يف الربوبية أيًضاالعبادة، ويقعون يف الرشر

ٰيُْؤفَُكوَنٰيف يعلمون الغيب، ويترصفون يف الكون ى ِنَّ
َ
أ ٰٰۚ  .]٣٠التوبة:  [ ىف٣٠قَاتَلَُهُمٰاللَّـُه

يطان  الفعل أخذوه ؟ هلم هذامن أين  يطان، ي ملون  والزنادقةمن إمالء الشَّ أولياء الشَّ

اللِ عىل هؤالء األغبياء  عون أهنم هم  الض  عقائد قد خيجل منها اليهود والنَّصارى، ويدَّ

ك باهلل،  الل والرشر فىل من الضَّ رجة الس  رصُية يف أنَّه ال  آياتاملسلمون، وهم يف هذه الدَّ

الل، وأن هؤالء (.....)وأنَّ  –عزَّ وجل  - اهلل إل إال اَٰوََلٰ يف الضَّ نُفِسهِْمََٰضًّ
َ
َوََلَٰيْملُِكوَنِْٰل

  ]٣الفرقان: [  ىف٣َنْفًعاَٰوََلَٰيْملُِكوَنَٰمْوتًاَٰوََلَٰحيَاةًَٰوََلٰنُُشوًراٰ

ُِِّئَكٰمِثُْلَٰخبٍِْيٰ يف ون منهموأهنم يوم القيامة سيتَّبء  ]١٤فاطر: [ ىف١٤َوََلٰيُنَب

فاطر: [ ىف ڻ  ڻ       ڻ   ں   يف يقولون نحن ما أمرناكم أن تعبدونا، نَّبأ إىل اهلل منكم
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١٤[ 

ِيَنٰتَْدُعوَنٰمِنُٰدونِهَِٰماَٰيْملُِكوَنٰمِنٰقِْطِمٍْيٰيف هذا يف سورة فاطر  ٰيَْسَمُعواََٰلٰٰتَْدُعوُهمْٰٰإِن ١٣َواَّلَّ

َٰسِمُعوَٰولَوُْٰٰدََعَءُكمْٰ َٰخبٍِْي ٰمِثُْل ُِِّئَك ٰيُنَب َٰوََل ٰۚ كُِكْم ٰبِِْشْ ٰيَْكُفُروَن ٰالْقِيَاَمةِ َٰويَوَْم ٰۖ ٰلَُكْم ٰاْستََجابُوا َٰما  ىف١٤ا

 ]١٤ - ١٣فاطر: [

مس يف إثبات توحيد اهلل   -تبارك وتعاىل-اهلل أكَّب آيات واضحة، أوضح من الشَّ

عاء لغري اهلل وإبطال  ك باهلل بكل أصنافه، بام يف ذلك الد    .-تبارك وتعاىل-الرشر

رة، وأن يتوفانا  نة النَّبوية املطهَّ أسأل اهلل أن يثبتنا وإيَّاكم عىل التَّوحيد احلق، وعىل الس 

هََِٰجِيًعاَٰوََلَٰتَفرَّقُوا يف عىل ذلك، وأوصيكم بتقوى اهلل، والتَّمسك بحبله  [ ىفَواْعتَِصُمواِِٰبَبِْلٰاللَـّ

وأن تتآخوا فيام بينكم، وتستخدموا كل األساليب املؤدية إىل التَّآخي،   ]١٠٣ آل عمران: 

  ،-تبارك وتعاىل-والتَّحاّب، والتَّعاون، والتَّنارص يف ذات اهلل 

وابتعدوا عن كل األسباب التي تؤدي إىل الفرقِة واالختالف، إذا عندك نصوص من 

ًباندك أإليها، وإذا ع  وادع   تمسك هبافالكتاب والسنة  ، أو فكار من عندك قد تكون صوا

الِ  تكون خطأ، لفية خاصة، واملسلمني عامة أسأل اهلل أن يثبتنا  ،عليها تعادِ  و ،ال ت و  السَّ

الة عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه وسلَّم. عاء، والصَّ  وإياكم عىل احلق، إن ربنا سميع الد 
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 قرأ سؤال سؤالني فقط:ا

 السؤال:
  شيخنا الكريم، يقول السائل:

فما صحة هذا  ،عندنا مجاعة تسمى اإلباضية، يقولون عندنا كتاٌب امسه مسند الرَّبيع
 الكتاب؟

 اجلواب:

وما فيه من احلق فهو مرسوق من كتب أهل  -بارك اهلل فيك -هذا الكتاب ال يصح 

  .-بارك اهلل فيك -السنة 

صىلَّ اهلل عليه -ي بغض أصحاب حممد وهذا ميلء باألكاذيب، واإلباضية من 

  .بكٍر، وعمر وأبا -وسلَّم
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فات، ك باهلل  وأيًضا وهم معتزلة معطرلة، جهمية يف الصر  -كثري منهم يقعون يف الرشر

ك باهلل، فهم أهل ضالل، وال يؤمنون  -عزَّ وجل وافض يف الرشر وفية والرَّ يشاركون الصَّ

  !!؟بالبخاري ومسلم، فأي قيمة هلم

 .-بارك اهلل فيكم -يؤمنون بكتاب يعني مرسوق، وفيه من األكاذيب، واألباطيل

 

 السؤال:
 : -حفظكم اهلل -يقول السائل 

نريد من فضيلتكم أن تذكروا لنا بعض علماء أهل السنة املالكيني، الذين دافعوا عن  
 ؟وجزاكم اهلل خرًيا عقيدة أهل السُّنة واجلماعة، وبعض كتبهم،

 اجلواب:

بارك اهلل  -وتالميذه  -رمحه اهلل تعاىل-اإلمام مالك نفسه  ،أما بالنسبة إىل العلامء

سالة املعروفة، ابن عبد الَّب رْي ومنهم ابن عبد الَّب، وابن أيب زيد الق   -فيك واين صاحب الرر
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نة والعقيدة  هري الذي خدم الس  كثري  وغريهم من مل نذكرهم، -رمحه اهلل تعاىل -اإلمام الشَّ

رطويش له احلوادث والبدع هذا أخطاء عنده أخطاء، ألَّف الط    (.....منهم وهذا صاحب )

-احلوادث والبدع، من أجود ما أ لف يف هذا الباب، لكنه وقع يف أخطاء عقدية  يف كتاب

ولكن لطول العهد  -إن شاء اهلل -من حيث ال يدري، هو ُيب احلق  -رمحه اهلل وغفر له 

تأثَّر ببعض  ؛مني، وتغلغل األشاعرة واملعتزلة واجلهمية يف صفوف املسلمنيعىل املسل

  ،- رمحه اهلل -األشياء 

ولكن  جملدات، قع يف جملدات له ثاميني يف حماربة البدع، احلاج له كتاب أيًضا وابن

 يقع يف اخلرافات والبدع. هو بنفسه أيًضا

 

 

 

 السؤال:
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 يقول السائل: 

ز بني احلق والباطل، األخذ من كتب املخالف، حبجة أنه مييِّ شخٌص متعلم يقول: جيوز
 ؟-حفظكم اهلل -فما قولكم

 اجلواب:

، ويفرق بني احلق والباطل، يدرس هذه الكتب ليبني الباطل اًم عل   واهلل إذا كان إماًما

  ،للناس، فال بأس

يقرأ يف ، ضعيف الشخصية،  فال جيوز له أن وضعيًفا، وصغرًيا ، أما إذا كان طفاًل 

  ألنه قد يضل، ،الكتب التي فيها ضالالت، وانحرافات

ابن أيوب وابن سريين وأمثاهلم من اجلبال ال ُيب أن يسمع كلمة من مبتدع، قال: ف

تسمع منا حديًثا، قال: ال، قال: تسمع منا آيات، قال: ال، قال قد ُيرفها، فيقع يف قلبي هذا 

  .-بارك اهلل فيكم -التَّحريف 

خصية، ولو عاملً  فالضعيف عيف يف الشَّ ، ال يقرأ يف كتب أهل ايف العلم، والضَّ
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الل  .ولو كان فيها حق ،الضَّ

-يعني رسول اهلل  أنكر عىل عمر، ملا جاء بيشء من التوراة حق، التوراة كتاب اهلل  

 عليه  أنكر ،التَّحريف، فجاء عمر بحٍق من التَّوراة، فأنكر عليه لكن وقع فيه -عز وجل

 ارا شديًدا، إنك

بارك -واهلل لو جاءين موسى ما وسعه إال اتباعي  ؟شك يا ابن اخلطابأيف  :وقال

  ،-اهلل فيكم

امخ،  سول ينكر هذا عىل اإلمام العظيم عمر بن اخلطاب، اجلبل الشَّ وإذا كان الرَّ

اف عليه  سول  -إن شاء اهلل -الذي ال خي  الة والسَّ -ومع هذا أنكر عليه الرَّ  -المعليه الصَّ

 

 

 

 السؤال:
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  يقول السَّائل:

وأقوم باألمر  أنا أعيش يف بيٍت فيه تلفزيون، ومع أناس وجريان عندهم تقصرٌي كبري،
  عن املنكر يف أقل األحيان، فهل أنا على صواب؟ باملعروف والنهيِّ

 اجلواب:

هو يف  ض فيه نساء عاريات؟ يعر ما الذي يعرض فيه؟ ؟ ماذا يف التلفزيون هذا

 ال إيش؟ك باألجرة وال رشكاؤو ال جريانك،إخوانك هم و منزلك؟

ابتعد عنهم، الترلفزيون هذا  -بارك اهلل فيك -إذا مل يسمعوا لك فاخرج من عندهم  

يطان، ما اخرتعه أعداء اإلسالم لنفع املسلمني، وإنام لوقوعهم يف  من أدوات الشَّ

 ؟تعرض فيهباطل  فكم )....( واملنكرات،الفواحش، والضالالت، والبدع، 

 

وأشهد أن  سبحانك مهللا وبحمدك، أشهد أن ال إل إال اهلل وحده ال رشيك له،

 عبده ورسوله. حممًدا
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 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط 

www.miraath.net 
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