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 ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور 

 
  -حفظه اهلل تعاىل-

 
ئة وألف االثالثاء اخلامس والعشرين من شهر ربيع اآلخر عام مخسة وثالثني وأربعميوم 

 :لفضيلة الشيخ العالمة ومعها مداخلة ،هجرية
 

 
- حفظه اهلل تعاىل-

 
ة انيالرحيأقيمت لإلخوة السوريني ب ة الشرعية األوىل اليتنيالرحيضمن فعاليات دورة ا

سبحانه -نسأل اهلل  ،ئة وألف هجريةاشهر ربيع اآلخر عام مخسة وثالثني وأربعم ،برتكيا
 .أن ينفع بها اجلميع -وتعاىل
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  . وعىل لل  وحبه  ون  ابه  داا والصالة والسالم عىل رسول اهلل سم اهلل،ب

  :أنا بعا

ال شك أن حايثنا اليوم يف  ،يل ولكم التوفيق والسااد يف الانيا واآلخرة -عز وجل- سأل اهللفن

وبكرر  ،قضية ننهج السلف الصالح حول بكرر -إن شاء اهلل-يف دذ  اجللسة والصهاح ويف العرص 

ننهج أدل  ،، ننهج السلف الصالحتعلةة بمنهج أدل السنة واجلعاعةحول بعض املفاديم املهمة امل

 .بت  الكرامابوح -حىل اهلل علي  وسلم-، ننهج النهي ننهج أدل األثر ،احلايث

  دذ  النعمة ينهغي أن حتص   ،عىل العها -سهبان  وبعاىل-ا املنهج كعا ذكرنا ن  نعم اهلل دذ 

- ن  النار وسهب خلالح  ،السليم الذي دو سهب لنجاة العها يف الانيا لالعتةادبالفهم الصبيح 

 .-خلصنا اهلل وإياكم وأجارنا وإياكم ن  النريان

دذ  -سهبان  وبعاىل- ؟ عهادة اهلليف دذ  الاار إال حلكمة بالغة ودي ناذاال شك أننا نا خلةنا  

دذ  العهادة التي ال بكون إال عىل ننهج السلف  ،العهادة التي ال بكون إال عىل ضوء الكتاب والسنة

 .-سهبان  وبعاىل-دو دي  اهلل  فهوالصالح 

نة نثل بل السلفية والس ،فةط االعتةاددو يف أنور  أو ننهج السلف إنعاان أن السلفية ال يظ  الظ  

 ."والسنة دي اإلسالم  ،سنةالاإلسالم دو " :قال-رمح  اهلل -نا قال اإلنام الربهباري 

رضوان -الذي بلغ  ألنت  وبلغ  ونةل  الصبابة  دو اإلسالمالصبيح  -عز وجل-دي  اهلل  اإذ   

ونةل  التابعون ن  العلعاء إىل أبهاع التابعني إىل  ،للتابعنيالذي  دم سلفنا الصالح  -اهلل بعاىل عليهم
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ا إىل أن بةوم الساعة ،أن وحلنا دذا الاي  نةي ا حىل اهلل علي  -ألن النهي  ؛وسيهةى نةي ا خالص 

تِي ِن    َطائَِفة   َيَزال   ال»ذكر أن   -وسلم ق   َعىَل  أ ن  م   ال َظاِدِريَ ، احل َ د  ُّ ، َن    َيُض  م  ر   َيأ ِتَ  َحت ى َخَذََل   َأن 

  .أنر اهلل قيل الريح التي بأت بأخذ أرواح املؤننني يف قيام الساعة  « اهلل ِ

ا والشيخ حمما أن نأخذ كلمة ن  شيخنا الشيخ ربي  والشيخ عهي -إن شاء اهلل- نب  نباول

نب  طالب علم ننةل  ؛بالعلعاء االربهاطألن الواجب عليكم  ؛ذلك -عز وجل- دادي إذا يرس اهلل

أن يكون بعلعاء أدل السنة واربهاطكم البا  اربهاطيلك   ؛لكم نا عنانا وبعضكم أعلم ننا

 .واجلعاعة

ملا ذكر الطائفة  ، أدل السنة واجلعاعةيف -حىل اهلل علي  وسلم- ، قا ذكرنا حايث النهيقلنا 

م  » :قال الفرقة الناجيةواملنصورة  د  ُّ م  َوالَ  َن    الَ َيُض  م   َن    َخَذََل    .«َخاَلَفه 

ا الطائفة الثانية؟  ،نياملخالف ؟هم طائفتان الطائفة األوىل ن  ديأدل السنة السلفيني برتبص إذ 

  .نياملخذل

دؤالء  ،ظادر دؤالء اإلخوان املسلمني ، دي طائفة ظادرة املخالفة عاوة لكنيالطائفة املخالف

  ،ويف أحولك ،يف نعتةاك ،يظهر أهنم خمالفني لكدؤالء  ،دؤالء خوارجبهليغ، 

ا كهري ودي طائفة الذي  خيذلون أدل السنة ودي بالء لك  الطائفة األخرى ودؤالء ننهم  ،أيض 

ا خطردم عظيمف ،لكنهم خيذلوهنم -لك  اهلل  ،وخطردم كهري عىل أدل السنة واجلعاعة ،هؤالء أيض 
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َلذ  األنة النرص أو ألدل السنة واجلعاعة النرص ن  دابني الطائفتني ودي  هيي ئ -سهبان  وبعاىل

 .طائفة يعني حيفظهم ن  قضية املخالفني وحيفظهم ن  قضية املخذلني

ا  عرفنا أننا سنواج  يف طريق أدل السنة واجلعاعة ويف الطريق الصبيح طوائف ختالفك  إذ 

ودي أن أدل السنة واجلعاعة جيب أن يصربوا  ، قضية نهمةك، وكذلك يعطينا قضيةوطوائف ختذل

عانلة أدل الهاع لم وبضوابط أدل السنة واجلعاعة يف نويةابلوهنم بالع ،ويواجهوا دابني الطائفتني

 ... بـ لذلك كان ن  سعات أدل السنة واجلعاعة دو التزانهم

ا  النظر إىل أدل أدل السنة واجلعاعة يف  ن  سعات املنهج السلفي دو التزانهم يف طريةة ،فإذ 

الهاع إىل خطورة ودذ  قضية نهمة يتميز هبا السلفي ع  غري  ودي قضية نظرب   ،األدواء والهاع

 ،وغاله ا نثل نا ذكرنا املخالف يأت ن  اخلارجخطورة املخالفني وخطورة املخذلني، نعرفت  و

هكذا ف ،األسنان قا سةطت فإذاأن بشعر واملخذل  يكون يف الااخل نثل السوس يأكل ن  غري 

ا ن   ونيهاءذلني املخ حيفرون يف عضا أدل السنة واجلعاعة حتى يهاأ نا بشعر إال و قا أخذ طرف 

بةرير بعض الةواعا املخالفة  ألدل ملجال يف قضية بسهب أنك أعطيت  ا وأضلهم وحرفهم،الشهاب 

 .السنة واجلعاعة

عا نىض ن  الاروس قضية التميز ع  أدل الهاع ودجراهنم التي ذكرنادا في القواعد املهمة من 

ليس لك حاجة بأن  ،أنت غني بإخوانك ن  السلفيني ،أنتم يف غنى بأدل السنة واجلعاعة ،بركهم

ألن دؤالء ن   ؛بربهط بمهتاع وال بهاعة وال ببزب وال بفرقة وال بجمعية ن  اجلمعيات املنبرفة
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وأدل الهاع يكياون  ،ودذا يشها ل  التاريخ ننذ الةام ،أدل السنة واجلعاعة أخطر األشياء عىل

  .ألدل السنة واجلعاعة

 "لاغوا  ،وسهم ونتى نا متكنواأدل الهاع كالعةارب يافنون رء ": -رمح  اهلل -ارييةول الربهب

 ، الهاع أدل حفةدذ  

 "ةلو أن حاحب الهاع" :السلف يةولن  أئمة أدل  -رمح  اهلل بعاىل- ويةول املفضل ب  نهلهل

لو أن حاحب الهاعة أول نا جاءك أو أول نا " :يةول بأدل السنة انظر إىل  يعني كيف يأت ويكيا

إلي  ألةى باعت  فتةر يف  اطمأننتفإذا  ،يأبيك يذكر باعت  لفررت نن   لك  يأبيك ببايث السنة

 !!؟طرقهمبدذ  طرقهم أم ليست  "لب ضعيفقلهك والة

 نريا نرش ،نريا الوقوف نعك ،نريا نساعاة ،ليس لك ال نريا ننك شيئ ا :أول نا يأبيك يةول 

  أخرجك  ونرش ث م إذا متك   ،قل لنا أي شيخ نأت ب  نا عنانا أي إشكال ،أي كتاب نطهع  أعطنا

ّم بعا ذلك، بعضُّ أحاب  النّام، بةول ، ث   يا ليتني وياليتني، : الهاع، ودعا نشائخ   ودعاب  

ودذ  دي طرائةهم ننذ  الةام،  طرائق  دذ  اجلمعيات ودذ  األحزاب، نعروفة  ننذ  الةام، ودي 

 ،ل الهاع ضّا أدل السنّة واجلعاعةب نارص أد

ن  مجعية إحياء  وسؤوجاء   بعض ر ،-حفظ   اهلل بعاىل–ا الشيخ ربي ت  يف جملٍس ن  شيخنوك 

اث، فةال َلم ونال، : بهم ونا استفادوا، قال َلموناَح  الرتُّ أنتم دعمتم أو لذيتم الّسلفيني يف الصُّ

لفيني يف أناونسيا، فّرقتم أدل احلايث  قتم الس  نة، فر  نة يف نرص، ودعمتم أنصاَر السُّ فّرقتم أدل السُّ
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قوا، فهذا جيب أن يكون يف الذ  يف د ، ألهنم سيأبون وأبوا وحصلوا وحتّصنوا،   اَلنا، حيث عا حلُّوا فر 

 فهم باب  رٍش عظيم، 

ودو أّن   كلعا كانت الهاعة أخفى وأقرب يف  أمر مهم ُيقر ُِّرُه أئمة السِّلف،إىل وينبغي االنتباه 

ا، ظادردا إىل أدل احلق، كلعا كانت أشاُّ رض ا، ملاذا أشاُّ لكنها أشاُّ رض وليس أكرب إثعا  وعةوبة  ر  ر 

ا؟   رضر 

نة، ولذلك األشاعرة نا انترشوا إال كعا ذكر شيخ اإلسالم، إال بسهب  ألهّنا بأبيك بلهاس السُّ

بعض اجلهالء، ودؤالء  حاولوا االنتساب لإلنام أمحا، فنفق سوقهم عناانتساهبم لإلنام أمحا، 

ون   .ّم يأبونك بلهاس لخريني، أو أدل السنة، ثأنفسهم سلف ي سم 

: -رمح  اهلل-، يةول اب   املهارك ا األثر، وانظر إىل أحوال النّاساسم  إىل دذ يةول  اب   املهارك

هُّ   قلهِي اللهم ال جتعل  لصاحِب بِاَعةٍ "  "َعيل  ِننّة في ب 

ا  عليك، ون  أعظِم أسهاب  ل   ِننّةف الةلب أّن امل هتِاع يكون ن  أعظم األسهاب التي حترِ  إذ 

ن  غري رشط، يف  بااية األنر، جيعل ل   ننّة عليكيف  امل هتاع يأت ويشرتي يمك  أّن   أن  االنبراف

ّم نرة أخرى ياخل ءال نا نشرتط يش: الهااية يةول لك ، ث ّم يف اخلطوة الّثانية، ياخل خطوة، ث 

ّم نرة ثالثة فإذا زنام األنور  طوبني، ث  لفي خ  لُّها بيا ، فهذ  طرائةهم ننذ الةام، فالبّا عىل الس  ك 

ني أن حيذر ن  دذ  املصائب، دذ  اجلمعيات واألحزاب، خالفت أدل ن   ،أحولالسنة يف  السُّ

نة  :األحول التي خالفت أدل السُّ
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لعائنا، أحل    يف الوالء والرباء، جتا أهنم ياعون أدل الهاع املنبرفني، الذي  يتكلمون يف ع 

انشائخنا، يلةون عليهم حمارضا أحل  الوالء والرباء عنادم  ت، جيعلوهنم يف أدل اإلفتاء، فإذ 

الف ألحل أدل السنة واجلعاعة  .خم 

 أحل  الّسم  والّطاعة لوالة األنر،  :الةضية الث انية ن  األحول 

ا عىل مجعيٍة، ودناك ويل أنر: سئل ديئة كهار العلعاء، قالوا دذا خروج : ظادر، قالوا ن  جاءنا أنري 

نسئول أو ننظ م، لكنّ   يف حةيةة  معىل ويل األنر، فهؤالء جيعلون أنراء عنادم، وإن كانوا  ي سموهن  

 وي طاع،  ي سم  ل  األنر

ودذا رأينا  وعايشنا  يف بالدنا يف الكويت، كانوا يأبون عىل  كل نسجا ويضعون علي  أنري، 

، بل بستأذن   أكثر ن  استئذانك لوالايك، ودذا األنري نا بذدب يف   زيارة أقاربك حتى بستأِذن   

 .فهذ  أحول خالف فيها دؤالء، غري ذلك  ن  األحول الكثرية

قضية نعانلة أدل الهاع، قضية االدتعام بالتوحيا، ألهنم قّانوا الّسياسة عىل التوحيا، حرفوا  

ياسة، حتى حالفوا ن  يك نصلبة، ولو كان نذده   نا كان، ن   م عنا ون َلالّشهاب إىل أبواب الس 

 .دام أّن املصلبة بةتيض ذلكااالنبراف واخلطورة، بل ولو كان رافضي ا، ن

ا  لفي، دي قضية وقوفهم عىل طريةة  فإذ  نة واجلعاعة، ون  سعات املنهج الس  ن  سعات أدل السُّ

نة يف نعاجلة األخطاء والهاع  .أئمة السُّ
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، قضية عام الت سادل يف قراءة كتب أدل اليوم وقلنا إ  فيعا ذكرنا وكذلك ن  سعاهتم  ننا سنؤكا  

، وابرك الهاطل، دذ  : يةولون دؤالءملاذا؟ الهاع، وسعاع أرشطتهم، والنّظر يف كت ههم،  خذ احلق 

راد هبا باطل،   كلمة حق ي 

ل لك حق، جيب  عليك أخذ    كافر وقا كأننا جيب  علينا أخذ  احلّق ن  كل ن  قال ، لو جاء الشك  

ا ببث ع  احلق عنا الكافر؟أن  أ و جيوز عيلّ  أو ردُّ ؟، أخذ  ، لك  دل جيب عيلّ  املسألة فرق،  ال، إذ 

َحَاَقَك »: نك بأخذ احلق ن  أدل الهاطل، يةول لكأن  أدلتهم : يةولون دم يستالون بعاذا؟لذلك 

وب   َو َكذ  وب  » :، يةولون، يستالون هبذا الةولع  إبليس »َود  َو َكذ  وأبو دريرة أخذ   «َحَاَقَك َود 

خذ احلق، أو  نسل م احلق ن  إبليس، طيب نب   ن سل م  دذا حايث  حبيح، ن سل م أّن أبا دريرة أ

لك   ن خالفهم يف أّن أبا دريرة دل بنى  ،-حىل اهلل علي  وسلم –كعا ورد ع  النهي هبذا احلايث

حىل -بةرير النهي؟ -حىل اهلل علي  وسلم-أم عىل بةرير النهي  قراءب   آلية الكريس، عىل قول إبليس

 .-اهلل علي  وسلم

ا حىل اهلل علي   –قول النهي  ؟-حىل اهلل علي  وسلم–أم قول النهي قول إبليس أخذنانب   إذ 

  .وسلم

خذ احلق  وابرك الهاطل، فأنا أسم  املبارضة، ولخذ : عىل قولكم ، أنت بةول :النقطة الثانية

نفس : احلق وأبرك الهاطل،  ألّن أبا دريرة أخذ ن  إبليس احلق وبرك الهاطل، طيب نةول ل  هانن

ارضة، حتُض أولو الةضية التي حتتج  هبا،  ئِت نا حتُض؟ نفس احلايث دذا، أ جاء إبليس وألةى حم 
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ال، نةول  دذا الزم قولك، ولذلك أدل  السنة : بليس وخذ احلق  وابرك الهاطل، البا أن يةولإىل  إ

  ٍ دُّ عليهم، لواجلعاعة، هنوا و كرروا النَهي يف قضية، عام النّظر يف كتب أدل الهاع، إال ملتمك  ري 

 ....... -رمح  اهلل–لذلك رَضب اب   الةي م  ودذا يف أضيق األحوال، وعنا احلاجة، 

 

 
 الّسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاب  :الشيخ ربيع

 .وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاب ، حياكم اهلل شيخنا، بفضل اهلل حيفظك :الشيخ خالد

اا ،  احلما هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل لل  :الشيخ ربيع  وحبه  ون  اّبه  د 

  :أنا بعاو

ي عها اهلل،خالا ب   ألخوي بااهلل  ينف  فأرجو أن ا-ك وداين الرب   -ونف  هبعا حفظهعا اهلل مجيع 

أن ينفعهم  ونا فيها الاورةدذ  أن يهارك يف احلضور، والةائمني عىل  -بهارك وبعاىل- وأسأل اهلل

ا، اإلخالص هللن  دذي  الشيخني اجلليلني، وأن ير بعا يسمعون بهارك - زقنا وإيادم مجيع 

بهارك -ل  كلها وج  اهلل ععاأيريا ب فيم يف كل قوٍل وعمل، وأن جيعلنا وإيادم  -وبعاىل

كتب  ، ون نةن  كتب السُّ  موا وجيتهاوا يف طلب العلم، وأنصح الّشهاب أن يتعل  -وبعاىل

لفية، وأنالتأحيل السلفي ون  كتب العةائا  روا ع  ساعا اجلا،  الس  حتصيل علم؛ ... ي شم 
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حت     ژ    :-بهارك وبعاىل- التي أسأل اهلل...  العلعاء،ت حتى يهلغوا درجا مب  ىب  يب  جت   

يت ىت     مت    ،  [11:املجادلة ]   ژ      جثخت  

وا واجتهاوا، وشمروا ع  ساعا اجلا يف طلب العلم،  كتاب اهلل، وسنة رسول اهلل،  ن فجا 

واون  كتب العةائا الّسلفية، السلفي،  التأحيلاحلايث و ون  كتب بارك اهلل  - يف ذلك جاُّ

وسنة رسول  اجة إىل علعاء بكتاب اهلليف أشا احلوإياكم والعجز والكسل، فاألنة  ...،-فيكم

 كتاب أن يعودوا إىلبإال  ...والّضالالت وكثرة الفت ،الهاع  ...، اهلل، وننهج الّسلف الّصالح

ت م  » :-علي  وسلمحىل اهلل –قال  -حىل اهلل علي  وسّلم- اهلل، وإىل سنة رسول اهلل إَِذا َبهَاَيع 

الا  م  ذ  َط اهلل  َعَلي ك  َهاَد َسل  ِ ت م  اجل  ِع َوَبَرك  ر  َةِر َوَرِضيت م  بِالز  هَ َناَب ال  م  َأذ  ب  اَل َين ِزع    بِال ِعينَِةَوَأَخذ 

م   ينِك 
وا إىَِل دِ ِجع   «َحت ى َبر 

وقعوا يف الضالالت، وقعوا يف ...... ة وفةال وقعت األنة، كثري ننهم وقعوا يف دذ  الضالل

وجّاوا ..........ة احلقالةهور، فيبتاجون إىل ن  يعود هبم إىل جاد ةدوعهاالغلو يف األولياء 

عاة ون  ال -إن شاء اهلل -واعزنوا العزم األكيا عىل أن بكونوا العلعاء ا 

 .ركاب وحىل اهلل وسلم، والسالم عليكم ورمحة اهلل وب.........الربانيون
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  .اجزاك اهلل يا شيخ، جزاك اهلل خري  

ا عىل دذ  النصيبة النافعة املهمة فيعا بعانون ن  الفت  –فةا أوضح الشيخ  ،جزى اهلل شيخنا خري 

ننةل بعض عهاراب ، عهارات العلعاء بكفي ع  عهارابنا كلها، يعني ذكر الشيخ يف  -بعاىلاهلل حفظ  

  .لتفسري والعةائا الصبيبة واحلايثن  كتب ا :بااية الكلمة، احلرص عىل التعّلم ن  الكتب قال

ذكر الشيخ أن  عىل طالب العلم التشمري ع  ساعا اجلا حتى يصلوا إىل ننازل العلعاء، وذكر 

 هااج  األنة، األنة بباجة إىل أبنائاالدتعام بكتب احلايث والتفسري والعةياة والفة  مما حتتالشيخ 

  .لكي ينةلودا ن  اجلهل إىل العلم

ا قال إياكم والعجز والكسل، فإن العجز والكسل يعني ضا العلم، فنرتك  وذكر الشيخ أيض 

  . العلمألن األنة حمتاجة إىل -قال الشيخ -؛ ألن األنةالعجز والكسل

نة، قال  ا نةطة نهمة ودي قول  أن عالج الفت  دو الرجوع للكتاب والسُّ عالج وذكر الشيخ أيض 

نة، واستال ببايث النهي الفت   ت م  » : -حىل اهلل علي  وسلم–دو الرجوع إىل الكتاب والسُّ إَِذا َبَهاَيع 

َناَب ال َهَةِر َوَرِضيت م   ب م  َأذ  ِع َوَبرَ بِال ِعينَِة  َوَأَخذ  ر  َط اهلل بِالز  َهاَد َسل  ِ ت م  اجل  الا اَل َين ِزع    َحت ىك  م  ذ   « َعَلي ك 

م  » ناذا؟ وا إىَِل ِدينِك  ِجع    .«َحت ى َبر 

ا ذكر العالج، عالج الفت  دو ا وذكر -حىل اهلل علي  وسلم–لعودة إىل الكتاب وإىل سنة النهيفإذ 

ّا لطالب    .اقع  ونا يعيش  مما حتتاج  األنةالعلم أن ينظر إىل وأن األنة يعني ال ب 
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األنة وقعت يف الهاليا ن  الرشك، وبعطيل األسعاء والصفات، والغلو يف الشيخ قال أن ذكر 

في  األنة  نا وق  عاجلوااألولياء والةهور وغري ذلك ن  األنور الرشكية، فتعّلموا دذ  األنور حتى ب  

 .ن  األخطاء

ا إ قال  األنة حتتاج إىل ن  يعود هبا إىل احلق، ودذا ال يكون إال بتعلمكم واجتهادكم يف  نأيض 

 .العلم

ثم ذكر الشيخ يف األخري قال فجّاوا واعزنوا العزم األكيا عىل أن بكونوا ن  الّاعاة العلعاء  

 .بانينيالر  

ا فل  فضل  علينا وعىل السلفيني-عّز وجل –فنسأل اهلل   يف كل نكان، دو  أن جيزي شيخنا خري 

ا أن نربطكم ن  وإخوان  ا إذا يرّس اهلل ذلك ببسب -إن شاء اهلل-لخر عامللعلعاء، ونباول أيض 

الةارة، إنا ن  الشيخ حمما ب  دادي، وإنا ن  الشيخ عهيا أو ن  غريدم ن  العلعاء، وإن شاء اهلل 

اد النشاط، نستةهال  نباول أن ن جاد أنثال دذ  الا   ا ورات حتى جت  وحتى يكون سهب ذلك أيض 

 .لةاءنا بكم، ودذ  أعظم الغنائم التي حزنادا يف دذ  الزيارة

 .نصائح العلعاء بكفي ع  نصائبنا، ففيها الكالم املهم والكالم النفيس افإذ  

-نا شاء اهلل-ذ  الكلمة لعلمنا بأننا اليومثم نختم د ،كنت  قا وقفت عىل نةطة أ نّه  عليها 

 .فاناكمأ
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التي كنت قا وقفت عنادا قضية النظر يف كتب أدل الهاع، أليس كذلك؟ نعم، رددنا عىل  النةطة

 . -رمح  اهلل بعاىل–اعاة، أريا  أن اذكر لكم أبيات الب  الةيمدذ  الة

 دذ  األبيات فيها رضب نثل مل  يةرأ يف كتب أدل الهاع، أبيات طويلة نا أدري بكتهوهنا وال أل

مّلا ذكر أقوال املعتزلة واجلهمية واألشاعرة املعّطلة يف الصفات يف كتاب  -اهللرمح  –يةول اب  الةيم 

 .(ممك  إذا يرّس اهلل ذلك) أو قصياب  النفيسة النونية الكافية الشافية

 ةمخسبصل بةريه ا إىل  "الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية": طيب، دذ  الةصياة اسمها

 .الّرد عىل أدل الهاع وأدل األدواءبيت يف لالف وستعائة 

ا دذ  الةصياة اقض   ،يعني ليست ألفية بل ألفيات  ت نضاج  أدل التعطيل، حاولوا أن يرّدوا طهع 

الةصائا يف  ن  أنفسفهةيت دذ  الةصياة إىل اآلن  ،ال يعال بيشء دزيال   اي رد  هكرد السُّ  ،عليها

 : -رمح  اهلل–الّرد عىل أدل الهاع، يةول 

يعني انظر  فانظر ترى لكن نرى لك تركها نانثل نا ذكر، يعني بعا نا ذكر أقواَلم نظر ترىفا

انظر ترى  :إىل نا قلنا  وحكينا ، نوجود يف كتههم انظر كتههم جتا دذ  الهاليا التي حكينادا قال

 برك النظر يف كتب أدل الهاع  أي تركهالكن نرى لك 

 حذًرا عليك مصائد الشيطان *** انظر ترى لكن نرى لك تركها

 من ذي جناح قاصر الطريان *** فشباكهـا واهلل مل َيْعَلق بها

 يبكي له نوٌح على األغصان *** إال رأيت الطري يف قفص الّردى
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 فيضيق عنه فرجة العيدان *** فيظّل خيبط طالًبا خلالصه

 :قال مّلا ذكر الطري نثال  نكمل األبيات يعني الطريوالذنب ذنب  :قال  

 يف عاٍل من األفنان *** خّلى أطيب الثمــراتالطري  ذنب والذنب

 احلشرات والفضالت والديدان *** وأتى إىل تلك املزابل يبتغي

 من مشفق وأٍخ لكم معوان *** يا قوم واهلل العظيم نصيحة

   :، يةوليةول دذا املثل   

 حذًرا عليك مصائد الشيطان *** لك تركها انظر ترى لكن نرى

  حذًرا عليك مصائد الشيطان أي شهاك الهاع واملباثات التي يف كتب أدل الهاع – فشباكهـا

 من ذي جناح قاصر الطريان *** فشباكهـا واهلل مل َيْعَلق بها

يسم  املبارضة يعني يأت طالب علم ليس نتمكن ا يف العلم وحياول أن يأخذ احلق ويرتك الهاطل، 

دذ  ويأخذ احلق ويرتك الهاطل، ثم ية  يف الشهاك ألن  طائر  بجناحني قصريي  غري نتمك ، بل 

ودو ن  دو إذا جاء  نهتاع يض   «أيوب السختياين» ،علعاء نتمكنني كانوا خيافون عىل أنفسهم

فأخاف أن يةرأ لية " :القال وال بةرأ لية، ق! وال نصف كلمة، قال اقرأ لية؟ :أحابع  يف لذان ، يةول

دؤالء أئمة فكيف بالطائر قصري  ،"والةلب ضعيف، فيؤوَلا عىل غري بأويلها فتة  يف قلهي

 .اجلناحني

 :قال

 من ذي جناح قاصر الطريان *** فشباكهـا واهلل مل َيْعَلق بها
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 يبكي له نوٌح على األغصان *** إال رأيت الطري يف قفص الّردى

 عرف أن  دالك باأ بالنام وباأ الّتبرس وال يفيا  ذلك إال بالتوبة النصوحيعني أن  مّلا دلك 

يعني ذنهك أنت الذي سمبت لنفسك بالوقوع حني فتبت –الذنب ذنب ن ؟ ذنب الطري : قال

 باب خذ احلق وابرك الهاطل ن  أدل الهاع

نة – خّلى أطيب الثمــراتالطري  ذنب والذنب: قال  كتب أدل السُّ

العالية قال دذ  كتب أدل السنة عالية نربفعة، بركت األنر الصايف النةي  : ناألفنايف عاٍل من 

الذي ليس في  شائهة ثم جئت إىل الفضالت كتب أدل الهاع املليئة بالهاع بهتغي بهبث بني 

  .والايااناحلرشات، يعني شّه  الهاع واملباثات واألنور الهاطلة هبذ  الفضالت واحلرشات 

نة واجلعاعة وسعات السلفيني كثرية، كنت أعادت  دذ  يعني بعض النصائح وإال فسعات أدل السُّ

  .فأحههت أن أنّه  إىل دذ  األنور ننها لك  الوقت قصريجمموعة 

س   -نا شاء اهلل -وكلمة الشيخ ا عىل ح  اليوم أغنتنا ع  دذ  املبارضة، وجزاكم اهلل خري 

  .بارك اهلل فيكم –االستعاع 
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 .-بارك اهلل فيكم –عطونا بس مخس دقائق يا شهاب اسرتحيوا أخوة دذا أخ يسأل طيب يا إ

 :دذا: يةول

  :السؤال

 .يعني دذا فبوى السؤال نالءات أو أية رشوط؟عية أو ديئة نا لك  ال أقهل أي إدل أدخل ن  مج

 :اجلواب

وأدل السنة  ،حيل نعروفة ، دم يف بااية األنر يظهرون لك السنة، دذ ذكرنا دذا يا إخوة

 ن  غري رشوط، ن  غري إنالء، : يف بااية األنر يةول لك ،جربودم يف أناك  كثرية

 دم،  !لك  ن  الذي بنى املسجا؟

 برج  إليهم،  !ن  الذي حيتاج إىل نصاحف؟

 برج  إليهم،  !؟ن  أي  بأت بكذا

فتصهح نربهط هبم، لذلك يا إخوة فرتبهط هبم، ودذا الذي يرياون ، يصهح ال خالص لك ننهم 

لو أن طاليب حتت : قال –رمح  اهلل –نوال، دعوبنا كعا قال الشيخ نةهلليس املةصا دو مج  األ

فالسني  ،ن  فةردم وحاجتهم يكتب كتاب يف ذم املسألة ،الشجرة نتعلم، وكتب كتاب ذم املسألة

ا بالسنة وال يفتح ال عىل نفس  وال عىل إخوان   ياخل يف ن  س  اإلسالم  رش فهذاباب يكون عزيز 

علي  وزردا ووزر ن  عمل هبا، ياخل دؤالء األحزاب عىل أدل السنة يف الهااية ن  غري  ،سنة سيئة

 ،احلياء يأخذك ع  خمالفتهم ،عليك وكفلوك ورابهك عليهم ثم بعا ذلكأنفةوا رشوط وَلم املنة و
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ذلك نصيبة العلعاء دي احلذر ن  دذ  اجلمعيات لواملنة بأخذك ع  خمالفتهم فيهاأ االنبراف، 

 . برشوط أو بغري رشوط

 

  :السؤال

 .اذكر لنا بعض أسعاء أدل الهاع ن  خمالفاهتم

 :اجلواب

ن   وس أدل الهاع املوجودي  دم نثال  سيا قطبلك  رء ،نا شاء اهلل حيتاج إىل جملااتدذا   

يةول -حفظ  اهلل –الشيخ ربي   ،يا شيخناون  دذا دو رأس عنادم، يعني خمالفاب  الكثرية، 

يش بسمون  عناكم؟، نزراب، اليل إبعرفون امليزاب، ). املخالفات عنا السيا قطب نثل امليزاب

 (يش؟ جيم  كل يشءإيكب ناي، دذا اليل يكب ناي جيم  

 الصبابة، األنهياء هيني   يسبقال دذا مج  كل الهاع، إذا جئت للتعطيل فهو نعطل، الصبابة  

 يعني أقول لكم نثال  عهارة ن  عهاراب  يف حاة الوجود، احتاد،األنهياء، املصبف الةرلن خملوق و

املؤننني وكابب  خال-عن ريض اهلل –نعاوية : -وسل محىل اهلل علي   –حبابة النهي ،الصبابة

ونعاوية وعمرو نا وحال إىل نا وحل إلي  ": يةول –ريض اهلل عن   –الوحي، وعمرو ب  العاص 
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ع  إبليس، واال يتكلم ع  يتكلم ، دذا "شوةنم والر  عيل ن  الكذب والغش واخلايعة ورشاء الذ  

 .-وسل محىل اهلل علي  –يتكلم ع  حبابة النهي الصبابة؟

اإلسالم  ذدهت روح" "خالفة اخللفاء الر اشاي  خالفت  فجوة بني": قال –عثعان ريض اهلل عن  

وغري ذلك ن  الهاليا ون  دذا دو اإلنام  ،ثوار الذي  قانوا علي  اخلوارجالويماح  "يف عها عثعان

  ، ملاذا؟ماملةاس املعظ  

نيا،ألن األحل عنادم دو اخلروج ع  احلاكم، خرجت ع  احلاكم فأنت إنام  ر،فةط ك الاُّ أنت  ف 

ا لك  يف حةيةة ئن أدل السنة نرجدم يسمو ،إنام الانيا، ودذا دو اإلرجاء الغالب ا وزور  ة كذب 

 مجعوا بني اخلروج وبني اإلرجاء، : األنر دم مجعوا بني أنري 

 ويةتلون األبرياء، ،فهم يف جهة احلكام خوارج، يف جهة املسلمني خوارج يكفروهنم ويةتلوهنم

املسائل الكفرية ال نرجئة نهعا أطاع نهعا سب نهعا قال ن  وس أدل الهاع والضالل، ويف جهة رء

ودذا نثل نا يةال قا ، س عىل ذلكفهذا نثال ن  األنثلة وقِ  ،يُض ن  الوقوف عىل احلاكم ذنب

  ،يكون فاحل بني كثري ن  املخالفني

رصي ، قلت دعنا ن  دذا، نا رأيك يعني جاء أحادم يريا أن يناقش حول بعض املخالفني املعا

ب أنا أناقشك فيعا بةي، ألن نا بةي كلهم يثنون عىل سيا قطيف نعي ، إذا سلمت ؟سيا قطبيف 

ن  الهاليا، أنا أقول لك نا رأيك  يطع  يف الصبابة، وكذا وكذاسيا قطب عىل ، إذا سلمت سيا

 ؟ فيم  يماح 
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 .غري  ن  باب سيا قطبيف فلعا مل يسلم ، دؤالء الذي  بةول عنهم كذا وكذايماح  

 

  :السؤال

ا   ؟ضوابط دو؟ ونا ةضية دجر أدل الهاع نا ب نا يسمىطهع 

 :اجلواب

ألن  قا يرج  وبنظر املهجور؛ قا بنظر إلي  ن  ناحية إفادة : دجر أدل الهاع انظر إلي  ن  ناحيتني

ا ن  ناحية عام وقوع الُضر عليك فإذا كان نا ينتصح يعني بعضهم يةول دذا املهتاع نا  ،إلي  أيض 

 . ال، هتجر  ألن  خطر عليك أنت: ، أقول؟ملاذا أدجر  ،ينتصح

ملاذا نسأل أدلنا  ا، إذ  وكعا قلنا يا إخوة كل بلا يف سوريا أو يف غريدا في  طائفة ن  أدل السنة

دؤالء وهنجر دؤالء ونا هنجردم ابركودم، فليك  خاحتك أدل السنة واجلعاعة قا برجت  يف 

ا عىل نفسك أو غري ا أو رضر   ذلك، لك  ال با أن يكون األحل عنانا دو نوقف ن  املواقف خوف 

السائل قا يأبيك يناقشك وبعرف  ،برك دؤالء، قا يكون أحادم جادال  نثل نا ذكرنا يف املبارضة

دذا بنصب  وبناقش  وحتاول أن هتاي ، لك  ليس نعنا  أنك بصاحه  نا دام  ،أن  جادل بنصب 

ا، جتالس  وبؤاكل  وبضبك نع   . يكون للسنة عناك ننزلة وقيمة البا أن ، ال،ننبرف 



 

[21] 
 

وحاحب السوء بعض الناس ال يظ  إال أهنم أدل املعايص بل  ،فصاحب السوء نثل نافخ الكري

 . أعظم ننهم أدل الهاع

 . "الهاعة أحب إىل إبليس ن  املعصية": قال سفيان

ا نكتفي هبذ  األسئلة  .-بارك اهلل فيكم- إذ 

 

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

www.miraath.net 

   

 
 

.جزاكم اهلل خرياو   
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