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 ٱ ٻ ٻ

 لدرس يف َتْسِجيًلا  َلُكم ُيَقدَِّم َأن اأَلنِبَياِء ِمرَياِث َمْوِقَع َيسرُّ

  

 

  -رمحه اهلل تعاىل -

 ألقاه 

 

- حفظه اهلل تعاىل-

  

 .مبسجد ذي النورين باملدينة النبوية، نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ينفع به اجلميع
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 للعاملني، رمحة املبعوث عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد، الرحيم الرمحن اهلل بسم

 وللحارضين وللسامعني ولوالدينا لشيخنا اغفر اللهم أمجعني، وصحبه آله وعىل حممد نبينا

 .أمجعني

ْساَلمِ  َشْيُخ  املؤلف َيُقول دُ  اْْلِ اِب  َعْبدِ  ْبنُ  حُمَمَّ  اْْلُُصولِ  ِرَساَلةِ » ِف  -َتَعالَ  اهللُ َرمِحَهُ - اْلَوهَّ

تَّةِ   :«السِّ

 :املنت

 

 

 

 :الشرح

 كثرًيا تسليًم  وسلم هوأصحاب لهآ وعىل ،اهلل رسول عىل والسالم والصالة ،العاملني رب هلل احلمد

 :بعد أما ،الدين يوم إل

 :وملخصها املقدمة معنا تقدم

نَ  القرآن من حظُّهُ  يكون وأنْ  ،العظيم القرآن يتدبر أنْ  املسلم عىل الواجب أنَّ    ،التََّمعُّ

َل   .النصوص وفهم ،والتََّعقُّ

 :                                                                اْلَأوَُّل اْلَأْصُل
 َبَياِن ِفي اْلُقْرآِن َأْكَثِر َوَكْوُن ِباهلِل، الشِّْرُك ُهَو الِذْي ِضدِِّه َوَبَياُن ،لُه َشِرْيَك َلا َوْحَدُه َتَعاَلى ِللِه الدِّْيِن ِإْخَلاُص

 َلُهُم َأْظَهَر َصاَر، َما اْلُأمَِّة َأْكَثِر َعَلى َصاَر َلمَّا ُثمَّ اْلَعامَِّة، َأْبَلُد َيْفَهُمُه ِبَكَلاٍم َشتَّى ُوُجْوٍه ِمْن اْلَأْصِل َهَذا
 ُصْوَرِة ِفي ِباهلِل الشِّْرَك َلُهُم َوَأْظَهَر ُحُقْوِقِهْم، ِفي َوالتَّْقِصْيِر الصَّاِلِحْيَن َتَنقُِّص ُصْوَرِة ِفي اْلِإْخَلاَص الشَّْيَطاُن

 .َواتَِّباِعِهْم الصَّاِلِحْيَن َمَحبَِّة
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 وجتويده حروفه وخمارج تهإجادة تالو القرآن من حظهم أكثر أصبَح  اليوم النَّاس وأنَّ  

 مقاصد فهم عدم فيهم ذلك أنتج ، فلهذالِ قُّ عَ والتَّ  نِ عُّ مَ والتَّ  رِ بُّ دَ التَّ  من نصيب هلم يكون أن دون

 .-وسلم عليه اهلل صىل- النبي به جاء وما ،اْلسالم أصول فهم وعدم الرشيعة،

ڌ ڎ  چ : العباد ليضل أنه -عز وجل– اهلل مع نفسه عىل ادً عْ وَ  أخذ الشيطان إنَّ  ثم 

 أن الشيطان فيحرص ،٧١: اْلعراف چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ

 الناس ف اْلمران هذان جتمعا فلم ،اهلل سبيل عن مْ هُ دَّ ُص ليَ  سبيل كل من الناس إل يأيت

 :فيهم جتمعا مفاهيمهم، انعكست

 .تعقله وعدم القرآن تدبر عدم 

 .خاوية قلوًبا الشيطان ووجد 

هم  .ما عليه أسهل ذلك وكان السبيل عن َصدَّ

 ،-صىل اهلل عليه وسلم- يُّ بِ بناًء عىل ذلك أصوًًل عظيمة أتى هبا النَّ  -رمحه اهلل تعال-فيذكر 

 ،عىل الناس ةً بَ يَّ ومع ذلك أصبحت ُمغَ  ،توضيح يفهمها عامة الناس ووضحها اهلل ف كتابه أتمَّ 

وهذا ف  ،-صىل اهلل عليه وسلم-وأراده رسوله  ،وأصبحوا يفهمون اْلمور عكس ما أراده اهلل

ا هي أعظمها وأمهها مما وقع اًلنحراف فيه ول  ُص الدين كله ولكن شيخ اْلسالم اختار ستة أُ 

 :بسبب هذين اْلمرين

 .والتفهم ،والتعقل ،والتمعن ،مل يكن حظهم من القرآن التدبر :األمر األول 
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 ،مهُ لَّ ِض مع ربه بأنه سيُ  عىل نفسه من عهد   هُ ذَ َخ وما أَ  ،تلبيس الشيطان عليهم :واألمر اآلخر 

 .وأنه يأتيهم من كل باب  ليصدهم عن سبيل اهلل

 ،فإنك إذا تدبرت القرآن ،وحيدعوة إل التَّ اًلنحراف الدَّ وأعظم هذه اْلصول التي وقع فيها 

ونظرت إل  ،خصوًصا -صىل اهلل عليه وسلم-وسرية الرسول  ،وتدبرت سرية اْلنبياء عموًما

 ،بنصوص كثرية ،ْوا إليه هو التوحيدعَ أعظم ما جاء به املرسلون ودَ  نَّ وجدت أَ  ،حاله ف دعوته

إًل وفيها  جتد آيةً  قلَّ أنْ  ، ىص كثرًة من الفاةحة إل الناسمما ًل ُي  والبيانِ  من الكالمِ  وبأنواع  

 :عوة إل التوحيدالدَّ 

  .إما ترصًيا أو تلميًحا 

 .إما منطوًقا أو مفهوًما 

 .إما ببيان قصص اْلنبياء 

 .أو ببيان جزاء املوحدين 

 .وبيان جزاء املرشكني 

 .ينتجه فيهم وإما ببيان فضل التوحيد عىل الناس ف الدنيا وما 

 .جه عىل أصحابه من الزيغ والضالل وعبودية ما سوى اهللتِ نْ وخطورة الرشك وما يُ  

ومع ذلك انعكست مفاهيم كثري  ،التوحيد مَ ظَ إل أنواع كثرية من الكالم مما يتبني للمسلم عِ  

ٌص ف اْلولياء قُّ نَ وحيد وإل إخالص العبادة هلل تَ ة إل التَّ وَ عْ الدَّ  فأصبحوا يرون أنَّ  ؛من الناس
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وهذا من أعجب  ،رْ طَ ومن انعكاس الفِ  ،وهذا من الزيغ والضالل ،بٌّ هلموَس  ،والصاحلني

ب   .-سبحانه وتعال-الُعجاب ومن أكرب الدًلئل عىل قدرة الواحد الغالَّ

عز -الذي يريده اهلل  أمرهوهذا من متام ملكه و تنفيذ ، ذلك ةحقيق إرادة اهلل الكونيةومن 

ولن جتد له أحدا  ،ن يرد أن هيديه فلن جتد له مضالممن يرد اهلل أن يضله فال هادي له و ،-وجل

 ،وهذا من متام ملك اهلل ،فالكل مرتبط هبداية اهلل وإرادته الكونية والرشعية ،عن اهلداية هُ يغُ زِ يُ 

 .أنه يفعل ما يشاء وهيب ما يشاء ؛-عز وجل-ومن متام قدرة اهلل 

اَلى َوْحَدُه َلا َشِرْيَك الدِّْيِن ِللِه َتَع ِإْخَلاُص" :اْلَأْصُل اْلَأوَُّل  :اْلصلف بيان هذا  -عالرمحه اهلل ت-فيقول 

 "لُه

 :إليهبذلك والدعوة  العمُل  :أي

 .اْلخالصبتحقيق  العمُل  

 .ةحقيقا للتوحيد وةحذيرا من الرشك -عز وجل-عوة إليه والدَّ  

وبني  اْلنبياءبني  صومةُ رتك واخلعْ وهذا هو املُ  ،الدين وقاعدةُ  اْلصول أصلهذا  نَّ وذلكم ْل

وربط سعادهتم  الذي خلق اهلل اخللق من أجله اْلصليصححوا هذا  نْ أيريدون  فاْلنبياء اْلمم،

 .٦٥: الذاريات چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ :-عز وجل-كم قال  ،به
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 ،٦٥: النحل چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ  چ :-تعال-وكم قال 

ٱ ٻ ٻ ٻ مئ ىئ يئ جبحب خب مب         ىب يب   چ :-تعال -وكم قال

 .اآلياتغري ذلك من  إل  اْلنعام چ ٻ  پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  چهلم يا حممد  :أي چ ٱ چ :-تعال -كقوله 

پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .اْلخالص :أي چڦ ڦ ڦ  چ  الرشك :أي  چڤ

هذا هو أهم  نَّ أو ،هو توحيد اهلل اْلصل نَّ أَ  -سبحانه وتعال- اهللبنيِّ يُ  اغري ذلك مم إل

غري ذلك ليست  إل ،اْلعمل وفضائُل ، والصدقةُ  ،واحلُج  ،والصيام ،فليست الصالة ،همتاملُ 

  .وعماًل  وتأصياًل  أمهيةً بمثل التوحيد 

 :اْلصلوحج وزكاة وهو مل يقق هذا  وصيام   املرء يوم القيامة بصالة   مَ دِ قَ  إذاوما الفائدة  

ْكَت  َلِئنْ  چ ،٣٦ :الفرقان چڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  يا حممد :أي ،چَأْْشَ

صىل اهلل  -وقلب نبيه حممد ،هأنبيائاهلل ف قلوب  مُ ظِّ عَ فيُ  ،لتكونن من اخلارسين ك وعملُ  نَّ حبطَ يل

 .اْلصلهذا -عليه وسلم 

 منه حصل أنه لو ،ذنبه من وما تأخر ما تقدم اهلل غفر ومن ،املرسلني أْشف وهو فمحمدٌ 

 فهذا إًذا اخلارسين، من وْلصبح عمله حَلَبِطَ  يشءٌ  ذلك من -وسلم عليه اهلل صىل-وحاشاه
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ه عظيم، أصٌل  اْلصل  ف الرشك وهو هدِّ ِض  انُ يَ وبَ  ضده هو ما ووضح ،بيان مَّ تَ أَ  وبيَّنَه عليه اهلل نوَّ

 إل بدعوهتم أقوامهم وابدء أهنم وكيف اْلنبياء قصص وف ومفهومة، منطوقة كثرية آيات

 .املرشكني جزاء وبيان  ،الرشك من والتحذير التوحيد

 ".َوَكْوُن َأْكَثِر اْلُقْرآِن ِفي َبَياِن َهَذا اْلَأْصِل" :قال ثم

  ؛التوحيد عىل لُّ تدُ  وهي إًل اهلل كتاب ف آية من ما

 .تلميًحا أو ترصًيا 

 .مفهوًما أو منطوًقا 

 .املوحدين جزاء بيان أو 

 .املرشكني جزاء وبيان 

 .-وجل عز- له التوحيد وةحقيق ،هلل الدين إخالص لوازمها من التي الربوبية بيان أو 

 وهم عليهم العهد وأخذ ،ذلك عىل وأوجدهم ،العباد فَِطر ف ذلك غرس -تعال-اهلل إن بل

انِِه »التوحيد  عىل أي، « َمْوُلود  ُيوَلُد َعىَل اْلِفْطَرةِ ُكلُّ » : آبائهم أصالب ف َ َدانِِه َأْو ُينرَصِّ َفَأَبَواُه هُيَوِّ

َسانِهِ   .«َأْو ُيَمجِّ

القرآن كله في التوحيد؛ ألنه إما أمر بعبادة هللا وترك "  :-تعال اهلل رمحه- القيم ابن يقول

ا في أحكام الحالل والحرام وهذه  الشرك، وإما بياٌن لجزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك، وإمَّ
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ا قصص عن الرسل وأممهم وما حصل بينهم من الخصومات وهذا  من حقوق التوحيد، وِإمَّ

 ."جزاُء التوحيد والشرك

 من حظ هلم يكن ومل فطرهم انتكست الذين ذلك ومع ،آخره إل أوله من حيدتو كله فالقرآن

  :اْلسالم شيخ ذكر كم فاْلولون ،املفاهيم عليهم انقلبت ،اهلل لكتاب والتفهم والتعقل التدبر
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 فإن باْلولياء، َتنَُّقٌص  هذا إن :قالوا ،هبم تستغيثوا وًل املخلوقني تدعوا ًل: هلم قيل إذا

 .هبم اًلستغاثة ذلكم ومن علينا حقوق وهلم اهلل عند ومنزلةً  مكانةً  لألولياء

 وأنتم ،بأسمئهم وهنتف ونحرتمهم نجلهم أن  عندنا مهُ رُ دْ قَ  اْلولياء هؤًلء: فيقولون

صون   !ون ف حقهمُص قَّ نَ تَ وتَ ، اْلولياء ُتنَقِّ

 ۈئ ۈئ چ !من عند أنفسهم ُأتواس الشيطان عىل أولئك املساكني الذي انظر كيف لبَّ 

أو انشغلوا  ،أي تركوا تدبره وتعقله وتفهمه ؛نآفلم تركوا القر ،چىئ ېئ ېئ ېئ

ر هلم الشيطان وصوَّ  ،نًا بعيًداضلوا عن هذه اْلصول ضالًًل بيِّ  ،واملنطق واآلراءبكتب الفلسفة 

 .باطاًل  حًقا واحلقَّ  الباطَل 
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 -ومنهج حممد  ،عوة إل التوحيد هي منهج اْلنبياء واملرسلنيفالدَّ  ،هذا ُل ثْ وف زماننا هذا مِ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ  چ :للعاملني فيقول هلم نَ لِ عْ الذي أمره اهلل أن يُ  -اهلل عليه وسلم صىل 

 .٧٠١ :يوسف چڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

هتموا بم سوى ذلك ان جمرد احلفظ والتالوة وآا كان حظهم من القرظهر ف زماننا مجاعاٌت ملَّ 

ح هبا هؤًلء هذا صَّ ، و!"تفرق الناسن الدعوة إلى التوحيد إ" :فقالوا ،وغريها من أناشيد  

كلهم  ،وغريهم كجمعة اْلخوان، ومجاعة التبليغ، ومجاعة حزب التحرير، ومجاعة الرسورية

 .ح بذلك إما ترصًيا أو تلميًحا أو واقًعا لدعواهتمرَصِّ يُ 

ًل "هم ويتكلم فيرشح ئمن أمرا تبليغٌي  فقام رجٌل  ،ف زيارة لبلد  من بالد املسلمني كنت مرةً 

ًل " وأنَّ  ،؛ إل آخر ذلك مما يوضح توحيد الربوبيةًل سمء إله؛ وًل نجوم إله :فيقول، "إله إًل اهلل

 .بأهنا توحيد الربوبية "إله إًل اهلل

صىل اهلل  -بم مل تفهمه قريش التي حارهبا الرسول ، "ًل إله إًل اهلل"أنت فرست  :فقلت له

نطقه اهلل بحقيقة ثم أَ  ،غلق عليهج ولكن أُ اجِ ُي  فحاول أنْ  ،اهدهماهلل أن ُي  وأمره ،-عليه و سلم 

هللا أكبر، تتركون " :قلت ،!"أنا إن تكلمت عن التوحيد ال يجلس عندي أحد" :فقال ،هم عليه ما

 :–صلى هللا عليه وسلم  -دعوة ْلانبياء واَلرسلين لتجميع الجماهير، أين أنتم من قول النبي 

ْهطُ   النَّبُِي يِت أْ يَ » ُجاَلنِ  َوالنَّبُِي  ،َوَمَعُه الرَّ ُجُل َوالرَّ فلم يرتكوا   «َوَلْيَس َمَعُه َأَحدٌ  َوالنَّبُِي  ،َوَمَعُه الرَّ

 .عوة التوحيد ْلجل جتميع اجلمهريد
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 ،ومثله اْلخوان املسلمون الذين يرتكون الدعوة إل التوحيد والتحذير من الرشك والبدع

، أي لو "نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعًضا فيما اختلفنا فيه" :ْلتباعهمدون عِّ قَ ويُ 

 !ا ةحت مضلة التنظيم فال يُض نَ مْ دُ  هذه عقيدتك، ما! هيم كنت مرشًكا صوفًيا قبورًيا رافضًيا، ًل

 فهذا الكالم الذي ذكره شيخ اْلسالم مما وقع عند الناس اْلولني املتقدمني، وقع اليوم كذلك

ق الناس أنَّ ُروا بِ فيمن ينتسبون إل الدعوة، َفَصوَّ  وعىل هذا تركوا  !الدعوة إل التوحيد ُتفرِّ

عوة إل التوحيد، وهلذا  انظر إل  بالد املسلمني اليوم، ُألوف من املسلمني يموتون عىل الرشك الدَّ 

عىل اًلستغاثة بالبدوي،   عوات احلزبية السياسية، يموتونهؤًلء أصحاب الدَّ  نُيِ عْ اْلكرب أمام أَ 

ُذر والذبائح، واًلستغاثة باْلموات، ومع ذلك ًل يركون ساكنا، وًل يغضبون، وًل وتقديم النُّ 

 .يشفقون عىل الناس

  َ  ؟ ْلهنم ابتعدوا عن القرآن تدبًرا ومتعنًا، وكان حظهم من القرآن إجادة اْلصوات املزينة،مِل

ويد، ولكن أن يعقلوا معانيه، ويتدبروا أحكامه كم هي وإتقان احلروف، وخمارج احلروف، والتج

م تالحظون تُ نْ أَ َلمي، هذا ًل، وعادة السلف والصحابة مما تقدم معنا من أثر أيب عبد الرمحن السُّ 

اء وأَ كثري من القُ  ؛ف زماننا هذا أتيته ف  نْ ون، ولكن إِ نُ ِس ة املساجد جتده َيَتزين بالصوت، وُيْ مَّ ئِ رَّ

 اسل، فهؤًلء ُأُتوهج الرُّ عن منهج اْلنبياء ومنْ  اكبريً  اانحرافً واقع دعوته وواقع وًلئه وبرائه جتد 

  .من جانب أنفسهم
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ك باهلل  الشيطان :أي "َوَأْظَهَر َلُهُم الشِّْرَك" :قال  ،"َواتَِّباِعِهْم ِفي ُصْوَرِة َمَحبَِّة الصَّاِلِحْيَن"  أظهر هلم الرشِّ

ْتباعهم معطوف عىل الصاحلني، وا ،"َباِعِهْمَواْت ِفي ُصْوَرِة َمَحبَِّة الصَّاِلِحْيَن": والنسخة التي عندي

 .وكالمها صحيح املعنى

وعبادة  دهم عن أصل التوحيدالقوم الذين أبع لئكوْل فزيَّن هلم الشيطان، فكم َزيَّن الشيطانُ 

ر هلم أنَّ باْلخالصاهلل  ص ف الصاحلني، كذلك قُّ نَ سواه هذا تَ  عبادة اهلل وترك عبادة ما ، وَصوَّ

وحيد عوة إل التَّ الدَّ  ور هلم الشيطان َأنَّ اْلمر يتمشى عند واقعنا اليوم ممن انتسبوا إل الدعوة، َفصَّ 

رق املسلمني، وأنَّ  اليوم أعداء اْلمة اْلسالمية من كل َحَدب  وَصوب عىل املسلمني من  ُتفَّ

 .توحيد الكلمة ؛د والنصارى وغريهم، فال بد أن ُنَوِحد املسلمنياليهو

 هو عىل كلمة التوحيد، ًل، توحيد الكلمة عىل التَّنظيم، وترك وكيف توحيد الكلمة؟ ما

الدعوة إل التوحيد ف نظرهم والتحذير من الرشك ُيضعف املسلمني،  ْلنَّ  ؛الدعوة إل التوحيد

رق املسلمني،  وهم َكذَّ ويُ  أفَّاكون، خمالفون ْلصول الدين، بل إهنم اتَّضح أمرهم أهنم هم  ابونفَّ

نة، وهم الذين صارى، ويضعون أيدهيم مع الرافضة وأعداء السُّ م مع اليهود والنَّ هييضعون أيد

ف  هم الذين َأْوجدوا فساًدا عريًضاُياربون اْلسالم، وهم الذين ُأيِتَ املسلمني من ِقَبلهم، و

 .أوساط املسلمني وأوساط شباب املسلمني

ًلِئل عىل آياِت اهلل عىل أنَّ اهلل قاِدٌر عىل كلِّ يشء ،إًذا فهذا مْن أعَجِب اْلمور  ،ومْن أكرَب الدَّ

 : فاْلرادُة إرادتانِ  ،ومْن ذلُِكم ةحقيُق إرادتِه التَّي ُيريُدها
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 ،َتقع وهذه قْد َتقع وقْد ًل ،للعباِد بطاَعته وتوحيِده -تعال -وُهو أمُر اهلل :إراَدٌة شْرعيَّة 

 ،فهي إراَدٌة ْْشعيٌَّة دينيَّة ،،٦٥الذاريات چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ :-تعال -ومثاُله قوُله

ق وقْد ًل ک ک ک گ گ گ      چ :تعال وِمْثلها قوُله ،تَتحقق وغاَيٌة ْْشعيٌَّة دينيَّة قْد تَتحقَّ

عيَّة فداِخٌل  ٦٥: القصص چگ ڳ ڳ ڳ عيَّة واْلراَدة الرشَّ اَيِة البيان دهي ه ،ةحَت اهلداَية الرشَّ

 .واْلرشادِ 

وعىل أنَّ  ،ملِك اهللعىل دًلِئل الوهذا مْن أكرَب  ،فالبدَّ مْن ُوقوِعها :وأما اإلراَدُة الَكونيَّة 

ف ِف   .له وليَّا مْرِشدا ْضالَله فلن جِتدْن أراَد اهلل إِ مَ فَ  ،َيشاء كِه مالْ  مُ اهلل يَترصَّ

ُبر ممَ  ،النَّاس من واقعجاب إًذا هذا اْلْصل الذي ُيوِضح لنا العجب الع ن قلَّ نصيُبه مْن تدَّ

رآن وإنم كاَن نصيُبه مَن الق ،والتَّفهم والتَّدبُّرل رآن التَّعقُ القرآن ومل َيْعل نصيَبُه مَن الق

عيَّة جُمرد التِّالَوة  رآن ًلوَن القءحاَل اخلوارج َيقر -كم أْسلْفُت لكم-وهذا  ،والنُّصوص الرشَّ

حاَبةج ففأنتَ  ،يَتجاوُز حناِجرُهم روا الصَّ ُم كفَّ روا عيل  !يهم أهنَّ  بن أيب طالِب وُعثمن ومْن رِض كفَّ

حابة ،باحلُكم َفدلَّ عىل  –صىل اهلل عليه وسلم  –وَخرجوا عىل صحاَبة النَّبي  ،وَسفكوا ِدماء الصَّ

 .بادالعِ  الطَّريق هو سبُب إضاللِ  أنَّ هذا

 واْبتِدعة وهذا مل َيكونمُ  طريقة  بين كانوا يَتعبَّدوَن اهلل تعال ف مسِجد الكوَفة وأولِئك القوم الذ

قال  ،اأْردنا إًلَّ خرْيً  واهلل ما :أبا عبُد الرمحن بن مْسعود قالوا يا أْنَكر عَلْيهم عبد اهلل َفلمَّ  ،تباعاعىل 

كم أهدى مْن محمد" :-عنه رض اهلل-
َّ
 محمد وهللا إما إن

م
غه، يا أمة

ُ
ْبل ْيِر لم يم

م
! وكْم مْن مريٍد للخ
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ار
َّ
 باًبا مْن أبواِب الن

م
م تِلجون

ُ
ك

َّ
اوي ،"أو أن  أولِئك " :قال الرَّ

م
هروان كان

م
رب ن ت حم ما جاءم

م
أْي -فل

هروان- الكوفةاد ف مسِجد بَّ العُ  نا في النَّ
م
 ."ُيطاعون

بادة عىل هنِج القا ملَ  !لكِن اْنُظر ماذا أوَصلُهم ،يتعبَّدون اهلل  وعىل هنِج  ه،رآن وَتدبُّرمل تُكن العِّ

نة  الل َفيْقُتلوَن أهَل  ،تباعواًلالسُّ يَغ والضَّ وهذا  ،اْلسالم وَيرْتكون أهل اْلوثانِ  أْنَتجت فيِهم الزَّ

لف  " :كم قاَل السَّ
َّ

 إال
ً
دعم قوٌم بْدعة

م
وا السيفما ابت

ُ
 وما داِعش ؛والواِقع َيشَهد هلُم ،"اْستحل

ايات البْدعيَّة أصبحت اليوم ُتقَ  ،واخلَّوارج وَجْبهُة النُّرصة !داِعش أدراَك ما تِّل وغرْيهم من الرَّ

وافض واليأهل ا نة ويرْتكون الرَّ عون اخلويَ  ،هود والنَّصارىلسُّ أولئك  أولئك أتباعُ  ،الفةدَّ

هم أتباع  اف أعراض الدجال، وَيكونو اَظهر َقرٌن إًل ُقطِع حتى ََيرجو اخلوارج، الذين ما

 .بن مريم والطاِئفة املنصورةاعيسى  االدجال، وُيقاتلو

سابًِقا َقتلوا عيل بن أيب طالب وعثمن واشغلوا اْلمة اْلسالمية عن  ،اآلن ُيَقتِّلون أهل السنة

هم وأيدهيم مع الفتوحات، وُمستمرين إل ِقيام الساعة حتى ََيرج الدجال فيضعون سيوفَ 

صبهان والرافِضة من ُخراسان وإيران وهم أتباٌع هلم، أهيود  ؟ معه من الدجال، والدجال

 .والطاِئفة املنصورة -عليه السالم  -ي بن مريم النباوُيقاتِلون عيسى 

لون أهل السنة ف العراق وف سوريا، وُيفجرون فال َعجب يا إخواين أنكم ترون أهنم ُيَقتِّ  

ِمن بلدان  وف كثري   ،وف ليبيا ،عندنا ُهنا وَيفعلون أفاعيلهم ف اليمن، وأفاعيلهم اآلن ف مرص

روا لنا ِمن أوروبا ومن أفغانستان ومن غريها، وَلبَّ  سوا عىل املسلمني اليوم، ُزِرعوا فينا وُصدِّ
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 ورايات   ،فاِسدة ، ورايات  "ًل إله إًل اهلل حممد رسول اهلل"يرفعون الرايات السود  ،امُلسلمني

آًلت  ُمسخرة ف أيدي أعداء  رة أوخَّ ُمبَتِدعة ََتِدم الصهيونية واًلمربيالية، وهي أيدي ُمَس 

 . واستمرارية عدم اًلنضباط اْلمني ف بالد املسلمنينياْلسالم، ْلشغال امُلسلم

 .وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد ،واهلل أعلم ،ونتوقف عىل هذا اْلصل

 األنبياء على الرابطولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث 

www.miraath.net 
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