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ماملُقد:  
 وجه ابتغاء كله وهدفه ا،مجيع به نتواصل الذي العاشر امللتقى هذا يف امجيع بكم نرحب

  .الصاحل العمل أسباب من ذلك يكون وأن النافع، علمال نشر يف -وتعاىل تبارك - اهللا
 ذا فرحون حنن اهللا واحلمد جهود، افروتض وتعاون، تواصٍ، إىل حيتاج السنة ونشر
 املنهج، يف اانتفاع يثمر أن –وجل عز– اهللا نسأل الذي؛ احلضور وهذا والتواصي، التواصل،

 أحد حيقر وال جهد، كل يف يبارك أن –لوج عز– اهللا ونسأل السنة، لزوم ويف العمل، ويف
إىل واإلرشاد اخلري، على بالداللة ولو حبضور، ولو يسرية، بكلمة ولو ،ة السنةنصر يف اجهد 
  .واجلماعة السنة أهل وعلماء اهلدى، أئمة

 طلبة وكلنا، أوهلم من وأنا كثرية، فوائد ينجنت اللقاء هذا يف أننا شك ال: اإلخوة أيها
 مشاخينا، حضر وإذا .عليم علم ذي كل وفوق رتب، فيه والناس درجات، والعلم علم،

  .هذا من امجيع انتفعنا أئمتنا وحضر
 اهلمم، شحذ هو –النافع العلم من معلوم هو ما سوى– االنتفاع من يكون ما أعظم ومن

 مع به ألتقي لقاء كل يف أجده خاصة، نفسي يف وأجده أنفسنا، يف جنده الذي النشاط وهذا
 يف اخصوص السنة، نصرة ويف نشره، ويف العلم، طلب يف باعه له شيخ أو مربز، إمام أو عامل،

 هلم فكانت ؛الشر وتأييد الوالة، على لتثبيطل عقريم ورفعوا البدع، أهل فيها قام اليت املقامات
 ورالشر عن والعباد البالد صيانة أسباب من كانت جهاد، هي بل اجلهاد؛ مبرتلة هي مقامات
 ديارنا ذهبت أن بعد والعافية والصحة واألمان األمن بنعمة نرفل - حقيقة– وكلنا والفنت،
 املتعاملني، ومواقف األهواء، أهل مواقف امجيع موعرفت العراقي، البعثي االحتالل بسبب

 إما: أساسها مجاعة كل والبد القطبيني، ومواقف التكفريية، املناهج أصحاب ومواقف
 من أعظم شهوة للتنظري فإن التنظري، يف غارقون أقوام وإما مني،متعلِّ أنصاف إماو متعاملون،
  .املال كطغيان اطغيان للعلم أن –تعاىل اهللا رمحه– منبه بن وهب قال لذلك ؛املال شهوة
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 وعلماؤنا، أئمتنا، هم فيهم املربزين أن العملية وبالتجربة القاطع، بالدليل ثبت الواقع وفقه
 ا؛أبد اواقعي حالً لألمة يقدموا مل جدة، ويف بريدة، يف ينظرون كانوا الذين لتنظريا أئمة وأن

 من األيام تلك يف عشناها اليت األجواء تشبه وحساسة خطرية إقليمية مبتغريات متر األمة ولذلك
-  الظن فيه وحنسن نرجو – اهللا شاء إن – ومثلكم نذكركم، أن حنتاج لذلك ؛ الوجوه بعض
 وإمنا ؛املعروفة بالنعوت نعتناهم الذين القوم بأولئك يغتر ولن ا،أبد اخلطأ يكرر لن أنه: 

 أَوِ الْأَمنِ من أَمر جاَءهم وإِذَا{ :- وتعاىل تبارك-  اهللا  قالكما عامله إىل األمر سيكيلون
فووا الْخأَذَاع بِه لَوو وهدولِ إِلَى رسإِلَى الري ورِالْأَ أُولم مهنم همللَع ينالَّذ هبِطُوننتسي 

مهن83: النساء[ }م[.  
 لبعض انشيطً احضور نرى اخصوص األيام هذه يف ، هذه بالدنا يف: اهللا يف اإلخوة أيها
 ال أنه الشك اإلقليمية املتغريات هذه مثل يف وحضورهم ،ذكرنا مبا نعتناهم الذين القوم أولئك
 مثل يف علينا جيب لذلك مناهجهم؛ وسرب سريم، وعرف ، جرم ملن ؛لطمأنينةا على يبعث
 يكرر ال حىت ؛للطريق اوقطع ،- وتعاىل تبارك– هللا وطاعةً ،ديانةً نشاطنا نكثف أن األيام هذه

  .قبل من فعلوها اليت فتنتهم هؤالء
 إىل وإبرازهم السنة، أهل أئمة حيث إىل البدار وجد أهلها أو البدع، ناجم جنم وإذا
 الشرور عن والعباد والبالد الديار وتصون الناس، نصون حىت الناس، إىل وتقدميهم الناس،
 شاء إن– وسيقام الغرض، هذا أجل من أقيم املخيم هذا - اهللا يف اإلخوة أيها- ولذلك والفنت؛

 تعاضد،وال والتناصر اجلهود، يف التكامل باب من وهو –اهللا شاء إن– هذا مثل خميم –اهللا
: خمتلفة ديار من أهل من آخرون ومعهم املشايخ، هم املشايخ بل ]التضاهي[ باب من وليس
 السلفي البنا حممد الشيخ شقيق البنا حسن الشيخ مصر ومن السعودية، العربية اململكة من

 من إخوة كذلك املعلومة، فرقته مذهب شرون مات، الذي البنا حسن وليس جبدة، املعروف
  .احملضة السنة على مشايخ املعلمي، عثمان الشيخ الصومال من وةإخ اليمن،
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 اهللا شاء وإن السحيمي؛ صاحل الشيخ الكرمي الفاضل وشيخنا الرمضاين، املالك عبد الشيخ
 وكربى أخرى أمساء –اأيض– وهناك الشيخ، آل حسني الشيخ فضيلة يف –اأيض– حناول

  .األمور ييسر أن –وجل عز– اهللا نسأل ،–اهللا شاء إن– مفآجات
 سنترال قبل الذي الرباح يف القرين، منطقة يف –اهللا شاء إن– امللتقى هذا وسيكون

  .عثيمني وابن باز ابن اإلمامني عن الذب ندوة فيها أقمنا الذي ،القرين
: يعين) 3) / (23 (إىل الشهر، هذا من) 3) / (21 (من امللتقى هذا تاريخ وسيكون

 من نرجو املخيم، نفس يف هذا، مثل خميم يف نصلي مباشرة، املغرب دبع ومجعة ومخيس أربعاء
  .باملشايخ لينتفعوا املغرب؛ صالة قبل يبكروا أن مباشرة، املخيم نفس يف الصالة اإلخوة

 نصرة، اوأيض (....) تبدأ احملاضرات مباشرة لثالثة أيام - إن شاء اهللا– الصالة وبعد
  .معلوم هو ما الكثرية دالفوائ من اللقاء ذا حيصل وأيضا

 السلفية الدعوة ناصر ممن - حقيقة– وهو ا،مجيع تعرفونه أنكم -شك ال- وضيفنا شيخنا
 كثري، خري ألقاها اليت حماضراته بسبب وحصل الكويت، إىل احضور وأكثرهم الكويت، يف
  .ومشاخينا وعلمائنا، إخواننا، سائر ومع شيخنا، مع امستمر التواصل زال وما

 مكان، كل يف السنة ألهل سرور به حيصل لقاء –اهللا شاء إن– أنه –الشك– اللقاء فهذا
– احلق على جتمعهم التوحيد كلمة ألن األوطان؛  بينهمباعدت ولو تتآلف،  السنةأهل فقلوب
  .-وتعاىل تبارك اهللا بإذن

 احلريب، السحيمي سعد بن صاحل :الدكتور العالمة الشيخ فضيلة هو احملاضر شيخنا
 اإلسالمية، باجلامعة العقيدة قسم ورئيس اإلسالمية، باجلامعة التدريس هيئة عضو هوو

 عز– اهللا فنسأل حاليا؛ النبوية املدينة مبنطقة الدعاة وموجه النبوي، باملسجد واملدرس
  .الشيخ فضيلة وليتفضل ا، مجيعا ينفعنا وأن حماضرته، يف يسدده أن -وجل
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  :-ظه اهللاحف–صاحل السحيمي : الشيخ
  جزاك اهللا خريا

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
 سيئَات ومن أَنفُِسنا شرورِ من بِاللَّه ونعوذُ ونستغفره، ونستعينه نحمده للَّه الْحمد إِنَّ
 لَا وحده اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَنْ وأَشهد لَه، هادي فَلَا للْيض ومن لَه مضلَّ فَلَا اللَّه يهده من أَعمالنا،
رِيكش ،لَه دهأَشا أَنَّ ودمحم هدبع ،ولُهسرلَى واُهللا ص لَمسو كاربو ،لَيهلَى ععو هآل ابِهحأَصو 

  .وأَتباعهِم إلَى يومِ الديِنِ
اأَم دعب:  

  .والعمل القول يف والصواب اإلخالص ولكم يل اهللا أسأل: -ٍءدب ذي بادئ- فأقول
 أويفَ لن أنين أعرف كنت وإن الصغري، بأخيكم ظنهم حسن على إخويت أشكر إنين مث

 الشيخ آل العزيز عبد بن حسني :الشيخ لةفضي الفاضل أخي أن وخباصة حقه، املوقف هذا مثل
 مزيد ال مبا عنها، أحتدث أن أردت اليت الوصايا أكثر يكن مل إن – اكثري طرق قد –اهللا وفقه–

 :العنوان ألن الصاحلني؛ عباده به جيزئ ما خري املسلمني وعن وعنكم عين اهللا فجزاه عليه؛


	���و�������
�����
��א �

 وال ،–اهللا وفقه– الشيخ هلا ضرع اليت العظيمة والتمكني العزة أسباب تضمنت وقد
 املسائل: نقول وإمنا احملاضرين، بعض فيها يقع لغوي خطأ تعرض كلمة فإن ؛تعرض : نقول
  .-اخري اهللا جزاه– عنها حتدث أو هلا، ضرع أو تكلم، اليت

  .أختصر سوف ولذلك فاعذروين؛ اتكرار جتدون وقد فيها، أطيل لن ولذلك
  .الصاحل والعمل النافع، العلم ولكم يل اهللا أسأل

  
  :خمتصرة نقاط يف أعرضها سوف الوصايا هذه
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   :واملهمة األوىل ]الوصية[ �

  .-وجل عز– اهللا تقوى: واآلخرين واألولني، ورسله، ألنبيائه، اهللا وصية وهي
}لَقَدا ونيصو ينوا الَّذأُوت ابتالْك نم كُملقَب اكُمإِيو قُوا أَنات 131: النساء[ }اللَّه.[  

 وأَنتم إِلَّا تموتن ولَا تقَاته حق اللَّه اتقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا{ :-وتعاىل تبارك- وقال
  .]102: آل عمران[ }مسلمونَ
 اللَّه واتقُوا{ :-الصاحل والعمل  النافع،بالعلم التزود يريد من ابطخما– وتعاىل تبارك وقال

لِّمعيوكُم 182: البقرة[ }اللَّه[  
 سبحانه– اهللا أوامر امتثال: وهو ؛خمتصر ضابط يف تنحصر –!إخوتاه يا– اهللا تقوى

 السلف هدي وعلى اهللا، من نور على –تعاىل– اهللا بكتاب العمل .نواهيه واجتناب -وتعاىل
 السلف هدي وعلى اهللا، من نور على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بسنة والعمل الصاحل،
  .التقوى حقيقة هذه؛ الصاحل

 التقوى، استكمل ذلك فعل فإذا ا؛واعتقاد ،وعمالً ،قوالً: اإلسالم تعاليم املسلم يطبق بأن
 والبعض بالكلية، يبطلها قد النقص بعض أن مع أعمال، من ينقص ما حبسب التقوى وتنقص
  .ينقصها

 واملنشط واليسر، العسر يف: اهللا بتقوى ونفسي أوصيكم؛ األوىل الوصية هي هذه
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أوصى كما –!اهللا عبد يا– عليك أثرة على وحىت واملكره،
  .خاصة واألنصار أصحابه،

  : الثانية الوصية �

   .الصاحل العمل أساس هو الذي النافع بالعلم التزود :العلم
ما اوكثري يتحوعيين كفائي، :نوعان وهو العلم؛ عن ثُد.  
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 على اهللا يعبد حىت عبادته؛ به تصح الذي القدر املسلم املرء يتعلم أن هو :العيين فالعلم
 سبِيلي هذه قُلْ{ :وسلم عليه اهللا صلى رسوله اخماطب –وتعاىل تبارك– اهللا قال كما ؛بصرية
  .]10: يوسف[ }اتبعنِي ومنِ أَنا بصرية علَى اللَّه إِلَى أَدعو

  .البدعة من والسنة الضالل، من واهلدى احلرام، من واحلالل الشرك، من التوحيد عرففي
  .لنفسه يكفيه فإنه القدر؛ هذا حصل إذا

 وإرشاد، توجيه، من املسلمون، إليه حيتاج الذي العلم وهو :الكفائي الثاين والقسم
  .الفنت نم وحتذير للحق، وبيان وتعليل وتعلم، وتعليم تيا،وفُ وقضاء، واجتهاد،

 كوجود: الكونية العلومأيضا و بل واملوجه؛ واملعلم، واملفيت، القاضي، يوجد وكون
 به قام إن اكفائي فرضا يعترب العلم من النوع هذا املسلمون؛ إليه حيتاج وما واملهندس، الطبيب،

 يقصده الذي العلم هو هذا؛ امجيع أمثوا ؛امجيع تركوه وإن اجلميع، عن اإلمث سقط ؛يكفي من
  .يتحدثون عندما العلم أهل

 على سأقتصر أنين غري حصرها؛ صدد يف لست كثريةً؛ فوائد ينال العلم يطلب والذي
  :أمرين ذكر

 حيث إال قدمه يضع ال بصرية؛ على اهللا يعبد ؛دينه أمور يتعلم من أن :األوىل الفائدة
 وال اهلوى، يتبع وال تعصب،ي وال اجتهاده، مبحض وال واه، عبادة يفعل ال توضع، أن جيب
 سبِيلي هذه قُلْ{ برهان على حجة، على دليل، على بصرية، على اهللا يعبد وإمنا ؛بالرأي ينفرد
  .]10: يوسف[ }اتبعنِي ومنِ أَنا بصرية علَى اللَّه إِلَى أَدعو

  .القيامة ميو إىل املؤمنني وأتباعه لرسوله –وتعاىل تبارك– اهللا من أمر فهذا
 ال بصرية، على اهللا يعبد ؛اهللا دين يف يتفقه ومن يتعلم، من أنَّ :األوىل الفائدة هذه

 كل خلف يطبل وال ناعق، كلّ خلف جيري وال املختلفة، اآلراُء ختلخله وال األهواُء، هعتزعز
  .الشرعي العلم تعلم ألنه راسخة؛ قدم على يثبت وإمنا مـزمـر؛
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 فيفيد لغريه؛ هداية مشعل يكون أنه: - العلم من الثانية الثمرة أو– الثانية الفائدة
 للشر، امغالقً للخري، امفتاح يكون السبيل، سواء إىل يهديهم األمة، به اهللا ينفع ويستفيد؛

 نبي وقد ؛-الطريق هذا سلك إذا– وأفعاله  أقواله يف به يقتدون للمؤمنني؛ صاحلة قدوة يكون
 ليتفَقَّهوا طَائفَةٌ منهم فرقَة كُلِّ من نفَر فَلَولَا{: قال حيث ؛كتابه يف ذلك –وتعاىل تبارك-  اهللا
  .]122: التوبة[ }يحذَرونَ لَعلَّهم إِلَيهِم رجعوا إِذَا قَومهم ولينذروا الدينِ في

أجر من  فله مثل هدى إىل عاد من((: املعىن هذا يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وقال
  .))تبعه من غري أن ينقص ذلك من أجورهم شيئًا

 اإلسالم يف سن من((: البجلي اهللا عبد  جرير بنحديث من وسلم عليه اهللا صلى وقال
  )).القيامة يوم إىل ا عمل من وأجر ،أجرها فله حسنة سنة

  .لموس عليه اهللا صلى املصطفى سنن من سنة أحيا من: واملقصود
 العلم لطلب عظيمتان مثرتان أو الشرعي، العلم طلب يف عظيم أساس الفائدتان هاتان
  :منها حصرها أستطيع ال مجة فوائد وهناك الشرعي؛

  .اجلنة إىل يؤدي طريق إنه اجلنة؛ أهل مسلك أنه �
  .درجاته يرفع اهللا وأن �
  .هللا خشية الناس أشد وأنه �
  .الكواكب سائر على درالب ليلة القمر كفضل ؛غريه على فضله وأن �
  .وسلم عليه اهللا صلى حممد نبينا وراث وأنه �
 العلم بنور ظالمها ويبدد يبددها غريه؛ على تنطلي اليت الشبه عليه تنطلي ال وأنه �

  .الشرعي
 وال تعد ال اليت الكثرية الفوائد من ذلك وغري ،اهللا بذكر - ادائم - يلهج وأنه �

  .حتصى
 : الثالثة الوصية �
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  .بيانه سبق الذي العلم على بىني أن البد وهذا والسنة، الكتابب االعتصام
 جميعا اللَّه بِحبلِ واعتصموا{ .فيه لإلطالة داعي فال ؛– اهللا وفقه -  أخي بينه ما وهو

  .]103: آل عمران[ }تفَرقُوا ولَا
 ابن قال؛ وسلم هعلي اهللا صلى رسوله وسنة –وجل عز– اهللا كتاب هو ؛واملالذ فاملعتصم

  ."القرآن هو اهللا حبل": وقال، "اإلسالم هو اهللا حبل": -عنهما اهللا رضي– عباس
  .-وتعاىل سبحانه– اهللا من وحي كليهما ألن السنة؛ مشل ذكر إذا والقرآن

 وحدة: يقول ممن لسنا الصف؛ ووحدة الكلمة، الجتماع سبب املتني اهللا حببل فاالعتصام
 األمة؛ جيمع الذي هو اهللا توحيد على الصف وحدة: نقول وإمنا ؛يالرأ اختلف ولو الصف
  .قليل بعد ستأيت وصية وهذه

 حىت يفترقا لن اللذين والسنة بالكتاب والتمسك –وعال جلَّ– اهللا حببل االعتصام إذن
  .احلوض وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على يردا

 إن: -يكرر ماكان كثريا - جةاحلا خطبة يف وسلم عليه اهللا صلى اهلدى رسول قال
 حمدثاا، األمور وشر وسلم، عليه اهللا صلى حممد هدي اهلدي وخري اهللا، كالم احلديث أصدق
  .ضاللة بدعة وكل ، بدعة حمدثة وكل

 }فَانتهوا عنه نهاكُم وما فَخذُوه الرسولُ َآتاكُم وما{ :-وتعاىل تبارك-  اهللا قال
  ].7: احلشر[

 لما دعاكُم إِذَا وللرسولِ للَّه استجِيبوا آمنوا الَّذين أَيها يا{: -تبارك وتعاىل–قال و
يِيكُمح24: األنفال [}ي[  

 الْأَمرِ وأُولي الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا َآمنوا الَّذين أَيها يا{ :-وعال جلَّ-  وقال
كُمنفَإِنْ م متعازني تٍء فيش وهدإِلَى فَر ولِ اللَّهسالرإِنْ و متونَ كُننمؤت مِ بِاللَّهوالْيرِ والَْآخ 
كذَل ريخ نسأَحأْوِيلًا و59: النساء[ }ت[.  

   .عليه مزيد ال مبا القضية هذه على -اهللا وفقه- أخي تكلم وقد
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  : الرابعة الوصية �

 يف - وتعاىل تبارك – اهللا قال الذين - اهللا وفقه –أخي ذكر كما– ؛بالصحابة القتداءا
 }بِإِحسان اتبعوهم والَّذين والْأَنصارِ الْمهاجِرِين من الْأَولُونَ والسابِقُونَ{ :- م االقتداء

  ]100: التوبة[
 احلشر سورة يف األنصار وصفات ، ريناملهاج صفات ذكر أن بعد – وتعاىل تبارك وقال

 سبقُونا الَّذين ولإِخوانِنا لَنا اغْفر ربنا يقُولُونَ بعدهم من جاُءوا والَّذين{ :– ذلك بعد قال –
انلَا بِالْإِميلْ وعجي تا فا قُلُوبِنلغ ينلَّذوا لنا َآمنبر كإِن ُءوفر يمح10: احلشر[ }ر.[  

 فال – اهللا وفقه – فالح الدكتور الشيخ فضيلة أخي أوردها اليت األحاديث مسعتم وقد
  .لتكرارها داعي

   :اخلامسة الوصية �

 الوصية يف ـنبـي كما- الصحابة رأسهم وعلى الصاحل، السلف هدي على السري
: –احلموية يف ذكر كما ؛تيمية ابن ماإلسال شيخ عبارة هذه– القرآن قام م الذين - الرابعة

  .نطقوا وبه القرآن، نطق وم قاموا، وبهم قام القرآن، 
 كان من": -عنه اهللا رضي- مسعود بن اهللا عبد فيهم قال الذين األول الرعيل أولئك

كان من أو – امستن اهللا صلى – اهللا رسول بأصحاب فليتأس – األخرى الرواية يف امتأسي 
 أو ،"اخلقً وأحسنها ،قيالً وأصدقها ا،تكلفً وأقلها ، اعلم األمة هذه أعمق فإم ؛وسلم عليه
 الصراط على فإم ديهم فاستمسكوا": قال أن إىل ؛-وأرضاه عنه اهللا رضي-  قال كما

  .املستقيم
 األمر ووالة ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سن: -اهللا رمحه- العزيز عبد بن عمر وقال

 ألحد ليس ؛اهللا دين على وقوةٌ اهللا، لطاعة واستكمالٌ اهللا، لكتاب تصديق ا األخذ ؛دهبع من
 فهو ا استنصر ومن مهتد، فهو ا اهتدى من خالفها؛ شيء يف النظر وال تبديلها، وال تغريها،
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 وساءت جهنم، وأصاله توىل، ما اهللا واله ؛املؤمنني سبيل غري واتبع خالفها ومن منصور،
  .اريمص

   :السادسة الوصية �

 الغالني حتريف – وعال جل – اهللا كتاب عن ينفون الذين الربانيني العلماء إىل الرجوع
  .يعدلون وبه باحلق يقضون الذين ،اجلاهلني وتأويل ،املبطلني وانتحال
}لَوو وهدولِ إِلَى رسإِلَى الري ورِ أُولالْأَم مهنم همللَع ينالَّذ هبِطُوننتسي مهنالنساء[ }م :
83[  

 واألخذ ،العلماء لزوم إىل دعوت ملا أنين ؛اململكة يف مدننا من مدينة يف وحنن مرة آملين مما
 تتلبس صوفية مجاعة: الساحة يف موجودة جبماعة متأثران اثنان قام ؛عندهم الركب وثين ،عنهم
 بتلك متأثرين الشابان هذان وكان األمر، ةحقيق يف التصوف إىل تدعو وهي ؛الدعوة بلباس

، تعاىل اهللا رمحه- يهِليالب صاحل :الشيخ شيخنا فضيلة مييين إىل وكان: معي فخرجا ؛اجلماعة
  .-تعاىل اهللا رمحه-  املرشد حممد :الشيخ شيخنا فضيلة يساري وعن

  :مشاخينا باملناسبة ذكرت أنا
 العثيمني، الشيخ وفضيلة الشيخ، آل عزيزال عبد الشيخ مساحة باز، ابن الشيخ مساحة

 ،سنة عشر مخسة قبل هذا وكان آنذاك، املشايخ من اعدد ذكرت وغريهم، األلباين، الشيخ
  !سنة عشرة سبعة اعفو ، هذا الكالم قدمي

  !هؤالء؟ عند إال يوجد ال العلم إن: تقول أنت: الشابان هذان فقال
  !!اتضيوفُ يأتيك والعلم ماعة،اجل هذه ومع اهللا سبيل يف اخرج! أخي يا
  !!اهللا إال إله ال

 :كلمة !ابين يا  -أربعة عشر أو مخسة عشر اصغري وكان- ! ابين يا: قلت التفت
  !التوحيد؟ بلد قلب يف !؟جند قلب يف !؟جاءتك أين من "اتضيوفُ"
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 ال األصحاب، من وغريهم األحزاب، من جاءتك ضات؟يوالفُ كلمة جاءتك أين من
  .باهللا إال قوة وال حول

  .سبيلي يف مضيت مث ناصحته
 كما– األيام هذه نشهد وحنن والسيما العلماء، إىل الرجوع هو :السادس األمر إذن

 قبل من األمة علماء على شرسة محلة نشهد -حسني الشيخ فضيلة–اهللا وفقه–أخي أشار
  . رنتتاإلن ومواقع املشبوهة، الفضائيات منظري

قوهلم ربع املعتزلة قال ما واهللا! املعتزلة فيها وافاق بأوصاف مويصفو.  
 منهج أعين- ؛عنه بعيد فهو وإال ؛منه ازعم! املنهج أهل من أنه على بعضهم بسحي وقد

  .-واجلماعة السنة أهل منهج ،احلق
-  الرب صفات منكري ويوايل الوجود، بوحدة القائلني ويوايل القبور، عباد يوايل لكنه
 حيرف من ويوايل وسلم، عليه اهللا صلى النيب على األحاديث يضع من ويوايل ،-وتعاىل سبحانه
  ! السلفي؟ املنهج سلوكب دعواه فأين إخوانه؛ على يواليه ؛ظاهره عن القرآن
  »أدعياء أصحاا بينات عليها تقيموا مل إن والدعاوى«

 عز– اهللا كتاب عن ينفون نالذي الربانيني العلماء لزوم ؛-!اهللا عبد يا- الوصية هلذه فانتبه
 –احلمد وهللا– موجودون وهم اجلاهلني؛ وتأويل املبطلني، وانتحال الغالني، حتريف: -وجل

 املطبلني؛ خلف وطبلت شبابنا، من فئة شذت: نقول لكن موجودون؛ –احلمد وهللا– وأتباعهم
  .الوحل هذا من ينقذهم أن اهللا فنسأل

  : السابعة الوصية �

 من إليه وصلوا ما إىل أوصلهم إمنا املتعاملني من كثري رفعه، هللا تواضع من أن إذ ؛التواضع
  .يسري علم من حصل مبا واالخنداع والغرور، والتكرب، التعامل، هو إمنا ؛الغرور

  ."جهل فقد عـلم أنه ظن فإذا ؛العلم طلب ما اعاملً الرجل يزال ال": السلف بعض يقول



  www.alsoheemy.netموقع املكتبة الصوتية لفضيلة الشيخ صاحل بن سعد السحيمي  

 13

 السلفية الدعوة مشايخ من وهو ،–تعاىل اهللا رمحه– محاد الشيخ شيخنا من استفدته ومما
  :أنواع ثالثة العلم إن: قال ؛- اوحديثً اقدمي– األفاضل أئمتنا ج على املباركة

  .التواضع يورث علم، اخلشية يورث علم، الكرب يورث علم
 ،الناس على به يتباهى أخذ مث ؛قليالً اعلم حصل من بعض أن وبني –اهللا رمحه– لفص مث
 ويتسرع فتاواه، يف وخيالف األمور، بغرائب ويأيت الغريب، الكالم وخيتار ويتفاصح، ويتقعر،

 العلم؛ من شيء عنده يكون قد ،الكرب ثورِي الذي العلم هو هذا ؛ذلك إىل وما الفتوى، يف
 قفليت ويتكرب؛ الناس، على يتعاظم جيعله العلم هذا أن بنفسه شعر إذا الكرب، ذا أضاعه لكنه
  .خطرية مرحلة إىل وصل أنه إىل هبنليتو اهللا،

 هذا من ؛الناس بعض يغتر الذين الفضائيات أرباب من وكثري الكرب، يورث العلم هذا
  .القبيل هذا من القبيل،

 كلما صاحبه به يعمل الذي العلم هو اخلشية يورث الذي العلم :اخلشية يورث وعلم
 العلماء على يتتلمذ أن وبعد والتحقق، منه، التثبت بعد إليه، ودعا به، عمل ا؛علم حصل

 إِنما{ :-وتعاىل تبارك– اهللا قال اخلشية؛ يورثه العلم فهذا عندهم؛ الركب ويثين الربانيني،
  ]2: فاطر[ }الْعلَماُء عباده من اللَّه يخشى

  هي؟ ما النتيجة اهللا؛ خشي إذا :التواضع يروث وعلم
 اهللا صلى اهللا رسول قول مصداق وهذا اهللا؛ لعباد تواضع اهللا خشي إذا ،اهللا لعباد تواضع

  )).رفعه هللا تواضع من(( :وسلم عليه
   هي؟ ما ؛السابعة الوصية يف حنن إذن

 القلب، صايفَ: املسلم جيعل ذلك فإن !مسلمون ويا !العلم طلبةَ يا هللا فتواضعوا التواضع؛
 يشعر اهللا، جنب يف مقصر بأنه يشعر ادائم احلق، رىيتح يعين املشرب؛ صايفَ النية، صايفَ
هللا ويستكني فيتواضع، الربانيني؛ العلماء من لغريه بالنسبة اشيئً حصل ما بأنه ادائم –عز 
  .له اهللا حد الذي حده يتجاوز وال ،-وتعاىل تبارك– اهللا أعطاه ما قدر على غويبلِّ ،-وجل
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  : الثامنة الوصية �

 السيما القلوب بعد إىل يؤدي قد البعد كثرة فإن والتقوى؛ الرب على والتعاون التواصل
 إما. خاصة واجلماعة السنة أهل بني والبغضاء العداوة املَوتورين بعض فيه يزرع الذي الوقت يف

   ...إما السمعة، بتشويه اإم باألكاذيب إما باإلشاعات إما بالوشايات
 االجتهاد والتقوى، الرب على التعاونو بينهم، مافي العلم وطلبة اإلخوة تواصل فالتواصل؛

 إذا به اتصل واصله، كلمه، رسالة، له أرسل أخاك، تذكر -وتعاىل سبحانه– اهللا يرضي فيما
 غاية ويف مهم ا،جد مهم فهذا عنه؛ سل أحواله، تفقد به، العهد جدد العهد، بينكما طال

 أو ، الفهم سوء من أو ، احلساد من إما : يهإل يرد اكالم يصدق جيعله البعد يكون قد األمهية،
   .... فهم من

 يف احملاضر حممد الشيخ يل املرافق أخي أخربين البارحة؛ األدىن أمس! إخوتاه يا واهللا
 كذا: يقول مسعته أنا: ويقول أقل؛ مل ما إيلّ نسب هحبوأُ درسته علم طالب أن ؛طيبة جامعة
  !وكذا

   ....فربا كلمة مسع أو ،فبترها كلمة فهم لعله أدري ال
 فيما العلم وطلبة باملشايخ، االتصال يف واالجتهاد والتقوى، الرب على والتعاون فالتواصل

 علَى تعاونوا ولَا والتقْوى الْبِر علَى وتعاونوا{ :يقول –وتعاىل تبارك – واهللا مهم، أمر ؛بينهم
  .]2 :املائدة[ }والْعدوان الْإِثْمِ

 له؛ تدعو املالئكة وأن اهللا، يف أخاه يزور من أجر وتعلمون والتزاور، التواصل من فالبد
  .مبثل ولك: وتقول

   .–وتعاىل تبارك– اهللا وفقه ملن ؛عظيم فضل -اهللا شاء ما- القضايا يعين
 املسلمني وبني خاصة، العلم طلبة بني مطلوب أمر والتقوى الرب على والتعاون فالتواصي

  .ةعام
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  : التاسعة الوصية �

  !!والتحري التثبت ما أدراك وما ؛والتحري التثبت
 املصدر يكون قد إنترنت، بعضها مصدر يكون قد ؛الكثرية اإلشاعات عصر يف حنن
 اشخص املصدر يكون قد وعالن، فالن وزعه اشريطً املصدر يكون قد وصحيفة، جريدة
يكون قد اإلعالم، وسائل من وسيلة املصدر نيكو قد الناس، بني العداوة يوقع أن يريد امغرض 
 يا{ :يقول – وتعاىل تبارك – واهللا ،"احلديث أكذب الظن فإن والظن، إياكم" ا؛ظن املصدر

 يكون قد ،]12: احلجرات[ }إِثْم الظَّن بعض إِنَّ الظَّن من كَثريا اجتنِبوا َآمنوا الَّذين أَيها
  !أريد ما أخي مأُفهِ أن استطعت ما ،أنا عندي اتقصري املصدر

 هذه يف والقال القيل كثر وقد تثار، اليت اإلشاعات تصديق يف املسلم يتسرع فال يعين
  .املسألة

 تصيبوا أَنْ فَتبينوا بِنبأ فَاسق جاَءكُم إِنْ َآمنوا الَّذين أَيها يا{ :يقول – وجل عز – اهللا
  ].6: احلجرات[ }نادمني فَعلْتم ما علَى فَتصبِحوا جهالَةبِ قَوما

 ولَا فَتبينوا اللَّه سبِيلِ في ضربتم إِذَا َآمنوا الَّذين أَيها يا{ : -الصحابة اخماطب– وقال
  ].94: النساء[ }الدنيا الْحياة عرض غونَتبت مؤمنا لَست السلَام إِلَيكُم أَلْقَى لمن تقُولُوا

 إذًا وكذا، كذا: قال فالن! إلزامات تكون قد إلزامات، تكون قد اإلشاعات من البعض
  .وكذا كذا يقصد هو

  !كذا كذا يقصد هو إذن كذا؛ كذا كتب فالن
 من كقاعدة كالم، على واقتصر الكالم ربت ،كالمٍ بتر عن ناجتة اإلشاعة تكون قد

  .بعدها ما يقرأ ومل) للمصلني فويل (على يـقـفُـون
 كما تصدأ والقلوب عالج، إىل حيتاج القلوب، يف مرض عن اناجتً السبب يكون قد
 صـلَحت إذا مضغة اجلسد يف وإن أال(( :يقول ؛وسلم عليه اهللا صلى والرسول .احلديد يصدأ

  .))كله اجلسد فسد فسدت وإذا كله، اجلسد صـلَح
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 ،–وجل عز – اهللا كتاب دي وعالجها القلوب، ذه بالعناية ونفسي أوصيكم وإين أال
: مشاخينا كتب أمثال من ؛الصاحل السلف سرية وقراءة ،وسلم عليه اهللا صلى رسوله وسنة
 كتبوا الذين املشايخ من وغريهم والسعدي، الوهاب، عبد وابن ة،يتيم وابن القيم، ابن كتب
  .الباب هذا يف

  .وقفة إىل حيتاج هذا األمر ذنفإ
  !منه نفر مسألة له وبـيـن أخوه ناصحه إذا البعض حىت
– فأنا أخيه، مرآة املؤمن أخي، أنت! فالن يا: له يقول! وبينه بينه النصيحة تكون قد

 فاحلمد واردة؛ النصيحة كانت إن وكذا، كذا ترى: يل وقال مسألة، يف نصحين أخي -واهللا
 وكيت، كيت نظري وجهة ترى !أخي يا: أقول عليها ملحوظة يل انك إن .. فهذا هللا،

 بدمتهعم ويسعى دماؤهم تتكافأ املسلمون(( ابعض بعضهم يكمل واملؤمنون وأسدده، يسددين
  .))أدناهم

 يعشأُ أو إيلّ، لَقن أو إيلّ، يشو أو قليب، يف أو نفسي، يف وقع شيء على أرتب أن أما
 وهي كبرية، تصبح حىت ؛ املسألةتتنامى مث بلة، الطن وأزيد أخي، لىع أمحل أبدأ مث عندي،
  .بسرعة ينم الشر -باهللا والعياذ– تنمو ولكن فقاعات، عن عبارة

 ولكن النكت، وقت يف ولسنا بالنكتة، يكون ما أشبه شيئا لكم أذكر – معليش – أنا
   ....يعين

 ال– واهللا أنا اليوم، أماه يا أتدرين : هلا فقال ؛أمه خيترب أن أراد أحدهم إن: يقال
  !ببيضة أتيت يعين –مؤاخذة
  ؟ ... كيف احلالل ابن يا

  .يل حصل الذي أدري ما اهللا يل فادعي .. أنين املهم
 أن إىل .. بعدها واليت بيضتان،: قالت بعدها اليت والعجوز جارا، وأخربت راحت

  !بيضة) 100 (أصبحت
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اليت احلكايات من هذه لكن هذا، مثل على نقر ال أمه، نامتحا يف احلق له ليس هو اطبع 
 خطورة إىل هنبتي -مثالً طرفة أا على أذكرها أنا لكن عنها، يغنينا ما عندنا أنه مع – تؤكد

  .اإلشاعات
 تلك على البعض رتب وقد السراب، وراء جريان يعترب اإلشاعات وراء فاجلريان

 قد شيء، ال تكون وقد ا،جد خطرية عظيمة مصائب! والرباء والوالء اهلجر،: اإلشاعات
 ونفسي أوصيك! اهللا عبد يا فانتبه ؛النفوس يف امرض أو القلوب، يف اومرض ا،ومهً تكون

  .األمور هذه عند طويالً بالوقوف
 شابيأتيه  –عندنا اخلطباء بعض حىت يفعله ا،خطيب يكون قد– مثالً يأتيه منهم البعض

 املنرب على يصعد الفالين، واخلرب الفالين، الشيء اجلريدة يف رشن واهللا ة،جريد بقصاصة! طائش
   !الصحيفة هذه يف رشن ما ضوء على وخيطب

 الظَّن بعض إِنَّ الظَّن من كَثريا اجتنِبوا َآمنوا الَّذين أَيها يا{ وقفة تتطلب القضية فيعين
12: احلجرات[ }إِثْم[  

   .أخاك تلزم ال -!اهللا عبد يا- انتبه
 مين وحصلت أنا، أخطأت ينأن هب ،شيء كل يف تعاتب ال أخي يا: آخر شيء هناك مث
  !هفوة

  »تعابه ال الذي تلقى فلن أخاك   **  معاتبا األمور كل يف كنت إذا«
  !تكظم؟ ال ملاذا
آل [ ؟}الناسِ عنِ الْعافنيو الْغيظَ والْكَاظمني{ :فيهم اهللا قال الذين من تكون ال ملاذا
  ]134: عمران

 به التقي قال، الذي فيك قال فالن الصفة، ذه تتصف أن حاول أخي يا! اهللا سبحان
 وانس ة،حفاملصا ذه الذنوب تتحات حىت وصافحه؛ وعانقه، قيل، ما كل وانس طلق، بوجه
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 أن ينبغي عامة، واملسلمني خاصة، والسلفيني العلم، طلبة أنتم السيما قيلت، اليت اإلشاعة هذه
  .القضايا هلذه يتنبهوا

  .وسلم عليه اهللا صلى النيب أخرب كما كما؟اخطاي حتاتت تصافحتما إذا أنكما تعلم هل
  .عينيك نصب اجعله له، انتبه احلديث املعىن؛ هذا من كم
 يكون قد ... و ربك قلبه ويف علينا، تكرب فيه، خري ال الذي هذا: لك قالت نفسك واهللا

  .نفسك يف اومهً يكون قد نفسك، يف وهم هذا ميكن شيء، وال تكرب، ال عنده ما
 طريقة اختذ قد البعض أن وخباصة السنة، اتبع بالسالم، ابدأه! أنت احلاجز كسرا! فانتبه

 اهلجر، مسائل! أخي يا واضح، سبب بدون فيهجر السلف؛ ضوابط عن ختتلف هلجرا يف
 يف يقع لئال جره؛ أن لك ينبغي وال مسألة، يف أخوك يقع قد العلماء، حددها اهلجر وقواعد

 ألف هناك األخرى، اجلماعات فتتلقفه ملن؟ تتركه! انتبه لألعداء، تسـلمه ال أعظم، هو ما
 من املكايل له وتكيل عليه، وجتول وتصول، وتعابته، تعنفه، مباشرة وأنت تتحرى، مجاعة
  تنفره؟ حىت ذلك؛ إىل وما الظنون

  !خطأً أحد يفهمين ال خطأ، أحد يفهمين ال! انتبهوا
 على ترد أن أردت إذا: يقول البدع؛ دعاة إليها يدعو اليت ؛باملوزانات العمل أقصد ال أنا

 القاعدة أقصد وال فاسد، مبدأ هذا مرفوض، هذا ! واهللا ،ال ،أوالً حسنام فأذكر البدع؛ أهل
 أم السيما "فيه اختلفنا فيما ابعض بعضنا ويعذر ،عليه اتفقنا فيما جنتمع" :تقول اليت الفاسدة
  هي؟ ما القضية وإمنا .-!ولألسف– الدين أصول حىت حتتها طبقوا

   .....أنين القضية
 ال ملاذا له؟ أبني ال ملاذا إليه؟ أذهب ال ملاذا كلمة؛ منه وصدرت أخطأ، أخي أن افرض

  ؟واجلماعة السنة أهل منهج أعداء نسلمه ال حىت له نيويب اخلري، إىل يدعوه من إليه أرسل
 حديث: -الصحفيون يقول كما- ألا ؛-إخواين يا– املسألة هذه عند وقفت أنا
  .الساعة شؤون حديث أو الساعة،
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  .املسألة هذه نعاجل أن البد فنحن
بط،ضوا هلا هذه! إخواين يا والتعديل، اجلرح مسألة يف التسرع إىل جتر قد هذه اأيض 
 إىل الربانيني، العلماء إىل فيها عرجي لكن – هنا – اآلن – أعيدها لن أنا العلم، أهل يعرفها
  .الكبار العلم أهل

  !عنك اتركه! مبتدع هذا: قال فالن مع مشى فالن مبتدع، هو كذا؛ يف وقع فالن
 خليه ال منو، اقصروك ( :-العامية اللغة يف قالوا ما على– فالين املكان إىل ذهب فالن

  !)مبتدع هو املبتدع مع راح أنو دام ما بس، يروح
 إخوانه أحد عن قال ؛–الناس من زيد– العلم طلب على احمسوب اشخص وجدت إين واهللا
 فأحضر األمر؛ يف حققنا القالة انتشرت فلما وكيت؛ كيت: فالن يف يقول فالنا أن لنقَ كلمة،
  وكذا؟ كذا أخيك عن تنقل ملاذا: له فقيل ؛الرجل

  !افالن يعين أنه أجاب عندما أنه -!إخواين انتبهوا– وعرفت مسألة عن سألته أنا: قال
  !اهللا إال إله ال أن أشهد
  ا؟فالن أعين أنين من استنتجت كيف !أخي يا ظلمتين عرفت؟ كيف
  !إليه أشرت الذي الرجل ذلك قليب يف خطر ما! وواهللا
  .تركيز إىل حتتاج –!وانإخ يا– وقفة إىل حتتاج مسائل !كثري هذه
 بسماحة شخص يتصل مشاخينا؛ ومن العلم، طلبة من إخواننا من وبغرينا بنا يتصل اآلن

 صاحل الشيخ الغديان، الشيخ الفوازن، صاحل الشيخ اآلخرين مبشاخينا أو -اهللا وفقه– املفيت
 ليس الذكر ،مشاخينا من وغريهم العباد، احملسن عبد الشيخ مشاخينا، من وغريهم اللحيدان،

  .–فيكم اهللا بارك– احلصر سبيل على
  كذا؟ يف رأيك ما! شيخ يا: يقول مسألة ويطرح يأيت
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 سأل؛ الذي املسكني هذا يأيت قليل بعد ا،موفقً كامالً امسدد اجواب الشيخ فيجيب
 :اعنوان فيجعل عنها؛ سأل اليت املسألة يف فصلٌ هو الذي احلكيم الشيخ جواب إىل فيضيف

  !)الناس من فالن على فالن الشيخ رد(
  !يكذب وهو
  .الشيخ على فافترى الناس؛ من افالن يقصد مل الشيخ أن: أوالً
أنه يزعم الذي هذا على املسألة تنطبق ال: اثاني عليه ردي.  
  .وتلبيس وسفه وتزوير كذب فيها: اثالثً
للباطل إشاعة فيها: ارابع.  

للقلوب إفساد فيها : اخامس.  
 وبالتتلمذ م نعتز الذين الكبار مشاخينا من– فالن الشيخ رد رأى إذا اجلاهل! طيب

 مواقع يف العنوان هذا يقرأ الذي العامي يتصور ماذا فالن؛ على فالن الشيخ رد –عليهم
  اإلنترنت؟

  !اهللا سبحان يا !اختلفوا املشايخ خالص
 األمة؛ وظلم نفسه، وظلم ،-عليه مردود أنه يزعم الذي– عليه اين وظلم الشيخ، ظلم

  !اهللا عبد يا فانتبه .الفاسد الطرح ذا
  !اخلزعبالت هذه من مآلنة ! املوضو هذا من الساحة مآلنة اآلن

  .اآلن منه نعاين حنن ألمر املسألة؛ هذه يف أطلت أن يل امسحوا! إخواين
 فالن، على فالن الشيخ رد فالن، على فالن الشيخ رد: ئةيمل –اآلن– األشرطة عشرات

  .القبيل هذا من أا لوجدت –حققت لو-  وكلها
  .اخلصوم جتتمع اهللا وعند اهللا، يدي بني الوقوف تذكر! اَهللا واتق! اهللا عبد يا فانتبه
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 بني الطرح ذا ظلمتها اليت واألمة املظلوم، والشيخ ،ىتستفاملُ الشيخ أمامك وقف إذا
 كان إذا جوابك؛ ما قدمت؛ ما إال أمامك ليس ا،همب غرالً اهللا يدي بني نقف يوم اهللا، يدي
  حجتك؟ هي ما تقول؟ ماذا لك؟ اخصوم كلهم هؤالء

  :ثالثة الدواوين

o الشرك وهو اهللا يغفره ال ظلم.   
o ربه وبني بينه فيما العبد ظلم وهو اهللا، مشيئة حتت وظلم.  
o بينهم فيما العباد ظلم وهو ا،شيئً منه اهللا يترك ال وظلم.  

 املفلس! اهللا رسول يا : قالوا؛ - وسلم عليه اهللا صلى النيب يقول-  فلس؟امل من أتدرون
 وأعمال، وصوم بصالة القيامة يوم يأيت من املفلس ؛ال((: قال؛ متاع وال له درهم ال من عندنا

 ولذاك ته،ناحس من هلذا فيؤخذ هذا؛ وضرب هذا، وسب هذا، وشتم هذا، ظلم وقد يأيت مث
  .))النار يف فطرح ؛ عليه فطرح سيئام من أخذت ناتهحس فنيت فإذا حسناته؛ من

 فيما ا؛فرد ليس أمة، ستخاصمك أنه تذكر؛ املوقف هذا! اإلشاعة صاحب يا تذكر
  .الفضائيات بعض عرب أو اإلنترنت عرب نشرت وفيما طرحت،
 وفالن كبار، وأمساء مزيفة، وأمساء مزورة، بأمساء يتسمون اآلن إىل أم املشكل من مث

   .الكذا فالن الكذا، فالن لكذا،ا
  ومعتمد فيها معتضد أمساء   **   أندلس أرض يف يزهدين مما«
  »األسد صولة اانتفاخ حيكي كاهلر **    موضعها غري يف مملكة أمساء

  !اهللا عبد يا اهللا فاتق
 غاية ويف خطرية، مسألة هذه املسألة؛ هذه يف باإلطالة عليكم أثقلت أكون قد – لعلي

  .طورةاخل
  .باختصار الوصايا بقية إىل ننتقل
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   :العاشرة الوصية �

 اهللا رضي– عائشة تقول وسلم؛ عليه اهللا صلى اهللا رسول أخالق: الطيبة األخالق
  .إخواين القرآن بأخالق فتخلقوا ؛"القرآن خلقه كان" :–عنها

  .))حسن خبلق الناس وخالق((
  .))اأخالقً اسنكمأح القيامة يوم مرتالً مين بأقربكم أنبئكم أال((
  .وسلم عليه اهللا صلى قال كما أو) )اأخالقً أحسنهم اإميان املؤمنني أكمل((
 غري مع املسلمني، غري مع عامة، املسلمني مع العلم، طلبة مع أهلك، مع إخوانك، مع
  .املسلمني

   :عشرة احلادية الوصية �

 اهللا وفقه– لشيخا فضيلة عنها حتدث قد أمور وهذه ؛شيء كل يف واالعتدال التوسط
  :تيارين بني نعيش اآلن حنن ؛أمر إىل أشري أن أود لكين ؛- تعاىل

o الشهوات تيار.  
o الشبهات تيار.  

 اإلنسان، حبقوق املناداة يف يتمثل تدعمه، جهات وله يه،تغذِّ قنوات له :الشهوات تيار
 وبالء ت،ومسرحيا ومتثيليات، وخزعبالت، أفالم، من وهناك هنا ينشر وما املرأة، وحقوق

 }الْكَافرونَ كَرِه ولَو نوره يتم أَنْ إِلَّا اللَّه ويأْبى بِأَفْواههِم اللَّه نور يطْفئُوا أَنْ يرِيدونَ{
  .]32: التوبة[

 فيها ينفع الشهوات ألن الشبهات؛ من اشأن أهون أا –نظري يف– الشهوات لكن
 أن أريد لكن شأا، من ون ال الكفر، بريد املعاصي خطرية، أا شك ال والترهيب، الترغيب
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 أذكرمها والشبهات، بالشهوات يتعلق فيما وسلم عليه اهللا صلى النيب عن حديثني بني تقارنوا
  .الكلمة اية يف

  !اإلسالم وباسم الدين، باسم يدعون دعاا ألن أعظم؛ فخطورا ؛الشبهات أما
 دماَء يستحلون إفساد، وهو اهللا، سبيل يف جهاد هذا أن نويرو املسلمني يقـتـلون

  !اهللا سبيل يف اجهاد هذا ويعتربون واملعاهدين والذميني، واملستأمنني، وأموالَهم، املسلمني،
 يف بعضهم يعيش ممن اخلارج، يف املفتني أو الداخل، يف القاعدة من منظروهم أعطاهم قد

 رجل تقتل أن إال اجلنة وبني بينك ليس اجلنة؛ فاتيحم أعطوهم الكهوف يف أو الكفر، بالد
 تنسف أن إال اجلنة وبني بينك ليس الفالنية، املنشأة تنسف أن إال اجلنة وبني بينك ليس األمن،
 البابوات يعطي ما مثل الفالين؛ اجلسر تفجر أن إال اجلنة وبني بينك ليس الفالين، السوق

  !الغفران صكوك النصارى
 نفسيهما فجر اللذَين املسكينني مسعت – احمليا يف فجروا الذين– أحدهم عتممس إين واهللا

 هو –الشريط يف نشر كما –يلحنانه الذي اللحن ولكن اجلنة، يطلبان– يغنيان املكان ذلك يف
  !املغنيات من فاجرة المرأة حلن

 يف الصائمني املسلمني وقتلوا! فعلوا ما وفعلوا كبروا أن إىل وصلوا أن إىل اجلنة، يطلبون
  .باهللا إال قوة وال حول فال. رمضان ليايل من ليلة

  .النصوص أعناق ي، لَالنصوص حتريف؛ خطرية الشبهات – اجد خطرية القضية فإذن
 -اخلوراج وخباصة– العصر هذا يف الشبهات أهل إن: وباملناسبة العلماء؛ على الكذب

 حلق جبواز يفتوم بدأواف يتلونون، ما افكثري "الرافضة تقية"؛ القدامى اخلوارج منهج إىل ضموا
 تربر الغاية عندهم ألن ذلك؛ إىل وما الضيقة، املالبس ولبس النسائية، املالبس ولبس حلاهم،
  .الوسيلة

 قال سنة؛ عشرة ست حنو قبل رنش الداخل من املنظرين ألحد شريط على وقفت وأنا
  "!ميكافيلي" نظرية تطبيق إىل اهللا إىل الدعوة يف نضطر قد اإن: فيه
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  !الوسيلة تربر الغاية ؟ "ميكافيلي" نظرية هي ما
 ما البس شئت، ما افعل خرب، فجر، ، اقتل: شئت ما افعل اهللا إىل الدعوة تريد دمت ما
 اهللا نسأل بعضها؛ مع اخلمس الصلوات تصلِّي ،الليل نصف بعد كلها الصلوات جتمع شئت،
  !فيه ابعض بعضهم يفيت كان مما هذا. والسالمة العافية

 – اهللا قول تفسري يف – وسلم عليه اهللا صلى النيب يقول ؛خطرية شبهات الشبهات؛ فهذه
 وابتغاَء الْفتنة ابتغاَء منه تشابه ما فَيتبِعونَ زيغٌ قُلُوبِهِم في الَّذين فَأَما{ :–وتعاىل سبحانه
هأْوِيلرأيتم فإذا: عائشة حديث يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال ؛]7: رانآل عم[ }ت 
  .فاحذرهم اهللا مسى الذين فأولئك منه؛ تشابه ما يتبعون الذين

 مداخل أن ذكر الفائدة؛ هذه اقرأوا "وائدالف" :كتاب إىل وارجعوا -اهللا رمحه– القيم ابن
  .والغضب، والشبهات، الشهوات :ثالثة الشيطان
 املعىن هذا ويف اهللا؛ إىل يقربوهم ادين حيسبوا أصحاا ألن الشبهات؛ أخطرها أن رذك مث
 زعم فقد ؛حسنة أا يرى بدعة الدين يف ابتدع من": - تعاىل اهللا رمحه – مالك اإلمام يقول
 الْيوم{: يقول –وتعاىل تبارك– اهللا ألن ؛الرسالة خان قد وسلم عليه اهللا صلى احممد أن
 مل فما ؛]3: املائدة[ }دينا الْإِسلَام لَكُم ورضيت نِعمتي علَيكُم وأَتممت دينكُم لَكُم ملْتأَكْ

  ."ادين اليوم يكون ال ا،دين يومئذ يكن
 فاستعينوا غلبه إال أحد الدين هذا يشاد ولن ،يسر الدين هذا إن(( وسط؛ أمة وحنن
  !اهللا سبحان ))الدجلة من وشيء والروحة، بالغدوة

  .قليل بعد إليه سنتطرق أمر وهذا ؛بالعبادة استعينوا يعين
  ]143: البقرة[ }وسطًا أُمةً جعلْناكُم وكَذَلك { فانتبهوا

 اولَ علَيهِم الْمغضوبِ غَيرِ علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ * الْمستقيم الصراطَ اهدنا{
الِّني7-6: الفاحتة[ }الض.[  
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 الَّذين مع فَأُولَئك والرسولَ اللَّه يطعِ ومن{ :النساء سورة يف وفصله ذلك وضح وقد
معأَن اللَّه هِملَيع نم نيبِيالن نييقدالصاِء ودهالشو نيحالالصو نسحو كيقًا أُولَئفلنساءا[ }ر :
  .منهم وإياكم اهللا جعلين ]69

  .شطط وال وكس ال: وسط دين فاإلسالم
  .الشهوات من أكثر الشبهات خطورة يف احلديثني ذكر من به وعدتكم ما إىل أعود
 النيب إىل به فجئ جيلد، كان ما اوكثري اهللا، عبد وامسه) امحار (يلقب كان الذي الرجل

 اهللا حيب فإنه تلعنوه؛ ال((: -جلده أن بعد– فقال اضرين؛احل أحد فلعنه وسلم عليه اهللا صلى
  .))ورسوله

 أنت: اجلماعات لتلك املنظرين أحد فقال مكان؛ يف تكلمت: لكم أقول أن يل امسحوا
  ! املعاصيشأن من ون ذا

 بريد املعاصي ،ةخطري املعاصي واهللا وسلم؛ عليه اهللا صلى اهللا رسول كالم هذا! أخي يا
 سوداء؛ نكتة قلبه يف نكت اذنب أذنب إذا العبد إن((: يقول ؛وسلم عليه اهللا صلى لنيبوا الكفر،
 ما قُلُوبِهِم علَى رانَ بلْ كَلَّا{ قلبه تعلو حىت زادت زاد فإن قلبه، لَقص واستغفر تاب فإذا

  ].14: املطففني[ }يكِْسبونَ كَانوا
 مبا مقتنع وغري ،بذنبه معترف وهو يفعلها الذي فإن خطورا، مع لكن خطرية، املعاصي

 فإن لذلك البدع؛ أصحاب من األهواء، أصحاب من اخطر أقل يعصمه أن اهللا ويسأل يفعل،
 اهللا إن((: وسلم عليه اهللا صلى النيب يقول –اهللا رحم من إال- يرجعون ال البدع أصحاب
  )).بدعته يدع حىت بدعة صاحب كل عن التوبة احتجر

: قال ؛وسلم عليه اهللا صلى فالنيب األمور؛ بعض على عزموا الذين الثالثة قصة وتعرفون
 فليس سنيت عن رغب منف ، النساءوأتزوج وأنام، وأصلي وأقوم وأفطر، أصوم فإين أنا أما
  .))مين
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 اهللا مسى الذين فأولئك منه تشابه ما يتبعون الذين رأيت فإذا( (:لنا تقدم الذي واحلديث
  )).فاحذروهم
 من إبليس إىل أحب البدعة إن" :-اهللا رمحه- بن عيينة انسفي املعىن هذا يف يقول
  ".منها يتاب ال والبدعة منها، يتاب املعصية ألن املعصية؛
 هذا يف السبيل، هذا يف مقارنة عشر احلادي اجلزء يف الفتاوى يف اإلسالم شيخ عقد وقد
  .إليه فارجعوا الباب؛

  : عشرة الثانية الوصية �

 بالقيل الناس واشتغل العبادة، أمر ضعف ، بالعبادة العناية -!إخوان يا- بالعبادة العناية
  . عظيمة-!إخوان يا-  العبادة... و ... و.... و ، السهر ويف ينفع، ال فيما حىت والقال،
 يف يعرفك الرخاء؛ يف اهللا إىل تعرف ،جتاهك جتده اهللا احفظ حيفظك، اهللا احفظ((
  .))الشدة

 سدت عندما طويلة؛ القصة الغار، أصحاب– الصخرة أصحاب قصة تعرفون ولعلكم
  :الغار باب الصخرة

  .لوالديه بربه: األول توسل
  .احلرام عن وبعده بعفته،: الثاين وتوسل
  .-وتعاىل تبارك– اهللا فأجناهم ؛) (...و بعهده، بوفائه: الثالث وتوسل
  .السرى القوم حيمد الصباح عند

 بعد ذلك مثل له يكتب اهللا فإن قوته؛ ويف شبابه، رعيان يف يينبغ كما اهللا يعبد والذي
 عليه اهللا صلى النيب عن الصحيح احلديث يف ثبت كما ؛مرض أو العبد، سافر إذا ؛يعجز أن

 صلى قال كما أو ا،صحيح امقيم يعمل كان ما مثل له كتب سافر أو العبد، ضرِم إذا: وسلم
  .وسلم عليه اهللا
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  !العبادةَ فالعبادةَ
 ولو ،قليالً ولو الليل، من اقسطً لنفسك اجعل! اهللا عبد يا الليل من اقسطً لنفسك اجعل

 لنفحات تعرض القرآن، من تيسر ما فيها تقرأ التهجد، من تيسر ما فيها تصلي ساعة، نصف
-  ربـنا يرتل عندما .ذكرها تقدم اليت األمراض من اكثري يعاجل هذا - وتعاىل سبحانه- اهللا

 فأستجيب يدعوين من فأعطيه؟ يسألين من :عباده فينادي ؛الدنيا السماء إىل - وتعاىل نهسبحا
  له؟ فأغفر يستغفرين من له؟

  : عشرة الثالثة الوصية �

 اهللا، طاعة يف تسري نفسك جتد محيدة، عواقبه جتد الذكر؛ الزم !اهللا عبد يا الذكر مالزمة
 األذكار من -ما تيسر- حتفظ أن وعليك نفسك، يف امطمئن البال، مرتاح القلب، مطمئن
: ذلك رأس وعلى ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سنة ويف –وجل عز– اهللا كتاب يف الثابتة
  .الكرمي القرآن تالوة

   :عشرة الرابعة الوصية �

 ؛تعدي األشرار مصاحبة فإن ؛األشرار عن والبعد األخيار، مصاحبة: الكرمي أخي يا
 حتى عنهم فَأَعرِض َآياتنا في يخوضونَ الَّذين رأَيت وإِذَا{ :-تعاىلو تبارك– اهللا يقول

 }الظَّالمني الْقَومِ مع الذِّكْرى بعد تقْعد فَلَا الشيطَانُ ينِسينك وإِما غَيرِه حديث في يخوضوا
  ].6: األنعام[

 كحامل والسوء واجلليس الصاحل اجلليس مثل(: (وسلم يهعل اهللا صلى النيب ويقول
 ارحي منه جتد وإما منه، تبتاع أن وإما حيذيك، أن فإما: املسك فحامل الكري؛ ونافخ املسك،

منه جتد أن وإما ثيابك، حيرق أن إما: الكري ونافخ ا،طيب خبيثة ارحي((.  
  .األخيار مصاحبة يف! اهللا عبد ياَ  اهللا فاَهللا
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 ؛وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل جاء الذي الرجل بقصة ايوم –عنه اهللا رضي– أنس فرح
: قال .ورسوله اهللا حب: قال هلا؟ أعدت ماذا: قال الساعة؟ عن أخربين! اهللا يارسول : فقال
  ))أحب من مع املرء((

 ورسوله، اهللا أحب إنين حيث يومئذ؛ فرحنا مثل بشيء فرحنا ما اهللا فو: أنس يقول
  .-عنه اهللا رضي – قال كما أو وعمر، بكر أبا حبوأ

 أهل حتب التقوى؟ أهل حتب السنة؟ أهل حتب حتب؟ من احملبة؛ يف نفسك ربتفاخ
 أن أم والسنة؟ الكتاب دي يعملون الذين االستقامة أهل حتب الطاعة؟ أهل حتبالتوحيد؟ 

  عليهم؟ اشيئً قلبك يف
 هذا أحب؛ من مع املرء واهللا .قلبه خيترب امن كل قلبك، اخترب -!اهللا عبد يا-  نفسك اخترب

  !شيخ يا عظيم كالم
 إال ظل ال يوم ظله يف اهللا يظلهم الذين السبعة من وسلم عليه اهللا صلى النيب ذكر ولذلك

 املرء حيب وأن: اإلميان حالوة من وذكر، عليه وافترقا عليه اجتمعا اهللا، يف حتابا رجالن: ظله
  .هللا إال حيبه ال

  !اهللا عبد يا حتب من فانظر
 ويفضلوم ، القبور عباد حيبون معهم، ويتعاطفون األهواء، أهل حيبون لقوم ألعجب إنين

  .العالنية أو الفالنية اجلماعة يف هلم ينظِّـر ألنه إخوام؛ على
  .وكذا كذا عنده هذا! شيخ يا: له تقول
 ما ! جبناء وأنتم اإلسالمية، ولةالد إقامة إىل يدعو هو دام ما ... هذا! ال: لك يقول

  !اإلسالمية الدولة إقامة تعرفون
  !كتاب؟ بأي !اإلسالمية؟ الدولة يقيم أن يريد كتاب بأي
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 أم فلو "بالدكم يف لكم تقم نفوسكم يف اإلسالم دولة أقيموا": يقول نفسه هلم املؤسس
 مع لكن –!ولألسف– الصوفية الطرق أصحاب من وهو مؤسسهم، قاله الذي الكالم طبقوا
 وتشربوه، التوحيد، ودرسوا التوحيد، بالد يف ترعرعوا الذين التوحيد، أهل بعض جند كله هذا

 ملن ويتنكرون للتوحيد، يتنكرون م إذا والروضات؛ احملاضن يف كانوا أن منذ عليه ونشأوا
   .األقوام هذه ويوالون التوحيد، إىل يدعو

– توزع أشرطة له شخص الشرك، إىل يدعو خصبش يشيد -األيام من ايوم- أحدهم
 إىل يدعو هاتني بأذني مسعته! اجلفري وهو بامسه؛ أصرح أن يل امسحوا ، أشرطة له -اآلن

 فتسبب األماكن؛ بعض يف إخواننا بعض على ضحك هذا ومع كثرية، أشرطة يف املعلن الشرك
 }بِأَنفُِسهِم ما يغيروا حتى بِقَومٍ ما يغير لَا هاللَّ إِنَّ{ ثوابتهم بعض روغي البالد، تلك يف بلبلة يف
  ].11: الرعد[

  ! انتبهوا! إخوان يا فانتبهوا ؛الشرك إىل علنا يدعو -  اآلن – الشرك دعاة من هذا
 يل يقول للشرك؛ دعوم – مثال – يقرأ البعض ؛ صموي عميي الشيء حبك أن املشكلة

و  واإلخوة، واحملبة، التآلف، إىل تدعو كلها آخرها إىل أوهلا من رطتهأش مسعت أنا: - واهللا-
  ..و

 -تعاىل اهللا وفقه- الشيخ آل حسني الشيخ وأخونا شيخنا ذكرها اليت القاعدة مسعتم كما
 دينكم؛ تأخذون عمن فاعرفوا (دين دين، قضية القضية بالعواطف، حمبة قضية ليست القضية
  .تستفتون من اعرفوا شرعي،ال العلم تأخذون عمن اعرفوا

 – كلها احملاضرة - مسألة على اجلواب بالذات توزع أن أقترح أنا -!إخوان يا- واهللا
 شاء إن– كافة اإلسالمي العامل أرجاء يف وتوزع باملاليني، تطبع أن أقترح الفتوى مسألة ولكن
  .- تعاىل اهللا

 حييل منهم كل الفتوى، عونيتداف الصحابة ا؛جد خطرية الفتوى -!إخوان يا- فانتبهوا
  !إليها نتسابق وحنن علماُء، وهم لآلخر،
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 وأباحوا الربا، أباحوا أم يكفي! الفضائيات يف يظهرون الذين املفتني وبعض إياكم
 وحدة وأباحوا والعكس، املسلم، غري من املسلم توريث وأباحوا االختالط، وأباحوا الغناء،

  تعد؟ ماذا .. واوأباح وأباحوا، وأباحوا، األديان،
  .- باهللا والعياذ-! الكبار العلماء من -الناس بعض نظر يف– يعدون هذا مع
  .دينك تأخذ عمن واعرف! اهللا عبد يا انتبه
  ! انتبه .األخيار مصاحبة: األخرية الوصية من إليها انطلقنا هذه

 كُنتم إِنْ الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُوا{ ؛العلم أهل سؤال ؛األخيار سؤال -اأيض-  عليها ويترتب
  ]43: النحل[ }تعلَمونَ لَا

 يوم -اآلن– املفيت مساحة شيخنا هذا للفتوى، بيوم أشرعوا  قدعلماؤنا إخواننا يا واهللا
 ويف، الدرب، على نور ويف اإلفتاء، دار يف استقباله عن فضالً بأكمله، العلم لطلبة كله اخلميس

   ...ويف
 إىل يرتلون ال الساحة، يف األمة إىل يرتلون ال إم: يقولون الذين الناعقني كالم نسمع ال
  !الساحة يف الشباب
  .ظلم! اهللا عبد يا انتبه ظلم، ظلم، ظلم، هذا
! واهللا لكن -والسالم الصالة عليهم– للرسل العصمة ألحد؛ الكمال ندعي ال حنن
  .عنهم ذواألخ مالزمتهم، يف فاجتهدوا يستطيعون؛ ما كل بذلوا علماؤنا

  :وهي أخرية بوصية أختم لعلي

  : عشرة اخلامسة الوصية �

  متعدد؟ أو واحد احلق
 أو فاسد، قاعدة يتعدد احلق إن: تقول اليت فالقاعدة ؛اتبعه املسلم وجده ىأن واحد

  .فاسدة قاعدة هذه مصيب، جمتهد كل: يقول
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 أجران، فله فأصاب اجتهد إن -املسألة نعيد أن حنتاج ما أخي ذكر كما– فعالً اتهد
 على املتطفلون أما ، يف هذامؤهالً كان إذا ،مؤهالً كونه مع أجر، فله فأخطأ اجتهد وإن

 من بينة على نكون وأن ، منهمحنذر أن جيب هؤالء والرويبضة االجتهاد، وأدعياء االجتهاد،
 الدليل إىل تنديس الذي احلق جللج، والباطل أبلج، احلق نور، عليه احلق احلق؛ نعرف وأن أمرنا،

  ]37: ق[ }شهِيد وهو السمع أَلْقَى أَو قَلْب لَه كَانَ لمن{ ؛اهللا من نور عليه واهللا الشرعي،
 أطلت قد أنين أشعر ولكين ذهين؛ يف -!واهللا– تتزاحم الوصايا! اهللا يف وأحبيت إخويت

  .هذا يف فتحملوين التاسعة؛ الوصية عند السيما عليكم،
 العلم طلب يف واالجتهاد واجلد ،-وعال جلَّ – اهللا بتقوى اخلتام يف ونفسي وأصيكم

  .الصاحل والعمل النافع،
 وإياكم يرزقين أن العلى وصفاته احلسىن، بأمسائه العظيم العرش رب الكرمي اهللا أسأل
  .حلالصا والعمل النافع، العلم وإياكم يرزقنا وأن ، يرضيه مبا والعمل طاعته، على االستقامة

  .العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر
  .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى
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  .ذلك شابه وما هلم وللمرافقني للمشايخ شكره: فيه املقدم من كالم
  
 على سنةال أهل أحب": أمحد اإلمام قول على تعليقكم أرجو: الشيخ فضيلة يقول: قال مث

  ؟"منهم كان ما
 السنة صاحب فاملسلم ؛والسالم الصالة عليهم اهللا لرسل والعصمة هللا الكمال :اجلواب

ـحا رمبا اليت  القاعدةومن تقصري، منه وجد وإن يعين ؛منه كان ما على بيإن- تسمعو 
 ذا تتعلق مسألة نيسأب والرباء الوالء مسألة -اجميئً يل اهللا يسر إن- اآلخر املخيم يف -اهللا شاء

 صفة فيه توجد قد أو آخر، جانب من ويكره جانب من واىلي قد املسلم أن وهي السؤال،
 فيه كرهوي عليه، تؤخذ يعين قد أخرى، صفة فيه توجد بينما والنصرة، والتأييد الوالء، تستحق

 اإلسالم ولشيخ- العلم أهل قال كما- ما بقدر فيحب ؛ ...جانب من فالوالء ؛اجلانب هذا
 ما قدر على ويكره خري، من فيه ما قدر على حيب: - املسائل هذه يف مجيل كالم تيمية ابن
  .شر من فيه

 اهللا شاء إن- انهبي سيأيت وهذا األزمنة، هذه يف معانيه بغري الوالء يفسرون الذين خبالف
   .-وتعاىل تبارك

 سنة، من عنده ما قدر على حتبه - التقصري من شيء عنده كان ولو- السنة يلتزم فالذي
 وتعاهده، ناصحه وإمنا وكيت، كيت منه صدر ألنه لألعداء؛ تـسـلـمـه وال ختذله، وال

  .املقصود هذا. غريك إىل هتسلم وال تقصريه، له وبني احلق، له وبني به واتصل
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  :السؤال
 بالد يف املقيمني للسلفيني وصية منكم نريد! الشيخ فضيلة: يقول اإلنترنت من سؤال هذا
  ؟ اخري اهللا وجزاكم ) واضحتني غري كلمتان ( هذه ومع الكفر،

 يف املوجودة اإلسالمية األقليات يف اإلخوة بعض بشيء، ذكرين السؤال هذا :اجلواب
 على والتصارع اخلالف بينهم دب - الكل: أقول ال البعض،: أقول أنا– الكفار بالد

  .األشخاص
ما افكثري يوعلى معينة رموز على التصارع إال هلم هم وال ،الدول تلك من بنا لتص 
 خري؛ فيه وكالمها املشايخ، بعض بني التفاهم سوء من شيء مثة يكون وقد معينني، أشخاص
 وإشاعات، وأباطيل إثارات: من حيويه وما ،-!ولألسف- اإلنترنت بسبب اسلب فتنعكس
 غري البالد يف نيماملسل على حىت اسلب نعكسوت األمور، ضخمفت ذلك؛ إىل وما وتضخيم،
  .املسلمة

 قلت كما– الذي الشرعي العلم يف واالجتهاد اجلد مث ؛أوالً اهللا بتقوى ونفسي أوصيهم
  :عظيمني أمرين إىل يوصلك: -احملاضرة أول يف

o بصرية على اهللا تعبد أن.  
o هداية مشعل تكون وأن.  

  .آخره إىل .. والشرك التوحيد بني رام،واحل احلالل بني: األمور بني تفرق فبالعلم
 أن فعليك أمر؛ على يتصارعون من وجدت أو أمر، عليك أشكل إذا: اثالثً أوصيك مث
 إن- احلق معه الذي هو أنه فاعلم الربانيون؛ العلماء يؤيده جتده فالذي الكبار؛ للعلماء ترجع
  .هدى غري الذي فهو ورأيهم؛ منهجهم خيالف والذي ،- اهللا شاء

 العلماء أشرطة وخذ واجتهد، اخلري، إىل تصل أن تستطيع –اهللا بإذن– املقياس فبهذا
   .العظام املسائل من أشكل فيما كتابة هلم واكتب وادرسها، وكتبهم، الكبار،
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 الفتاوى" :كتاب واخلارج الداخل يف يقتنوه أن العلم لطلبة ينبغي إخواين يا كتاب هناك
 حفظهم– علمائنا مسلك بيان ففيه ؛الكتاب هذا يقتىن أن ينبغي "املدهلمة املسائل يف املهمة
  .األمة قضايا يف –اهللا

 علماء وليس علماؤنا، يعلمه الذي! واهللا الواقع، فقه قضية بأن: الشيخ فضيلة أشار وكما
  .واالت واألشرطة القصاصات

  

  : عشرة السادسة الوصية �

- أكثرها الساحة يف اليت األشرطةو الكتب ،- !إخوان يا- فاتتين وصية تذكرت لعلي
  . واجلماعة السنة أهل منهج غري على -جلها بل

 أو رذيلة، إىل يدعو إما جتده الرذائل، بعض إىل أو والتهييج، اخلروج إىل يدعو أن إما
  .الرذيلة هذه خطورا يف تفوق شبهة إىل يدعو

 بعض يف وهناك، اهن توزيع اليت والكتب األشرطة، من: سليم الساحة يف ما كل ليس
  .وتنشر مكتباتنا، يف وتباع األماكن،

 -البعض أو- كثري به فسد فاسد، ملنهجٍ تقعيد على أو ،تأسيس على حيتوى منها الكثري
  .األمة شباب من

  .الوصايا إحدى يف إليها أشرت اليت التثبت مسألة يف يدخل هو اخلطر، هلذا فانتبهوا
 رمزان بن حممد الشيخ ألخي لعل ا،عذر كموأستميح خري، لكل وإياكم اهللا وفقين
 يف مباركة جهود له: وإياه يوفقين أن - وتعاىل تبارك- اهللا نسأل الذي -اهللا وفقه-  اهلاجري
 داخل يف رافقته فقد مكان، كل يف إخوانه وتبصري العلم، طالب زيارة يف واخلارج، الداخل
 ومن ألهله، يذكر احلق ولكن كالم،ال ذا أبوح أن يريد ال أنه وأعرف وخارجها، اململكة
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 وعلمائنا مشاخينا منهج على دعوته يف موفق ألنه ؛ والتوفيقبالتسديد له تدعوا أن باب
  .األفاضل
 وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى .رضاه فيه ملا اجلميع اهللا وفق
  .أمجعني
  

   احملاضرة انتهت
   .الشيخ رةحماض على أحدهم من ثناء فيه مث

**********************  
  : تنبيه

   .الشيخ ذكرها اليت اآلية ورقم السورة اسم بوضع قمت •
 أمام "الوصية" :لفظة وضعت لذا يذكرها؛ ال وقد "الوصية" :لفظة الشيخ يذكر قد •

  .الشيخ ذكرها وصية كل

********************  
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 :الوصايا التي ذكرها الشيخ

: وهي وصية اهللا ألنبيائه، ورسله، واألولني، واآلخرين :األوىل ]الوصية[ �
  .-عز وجل–تقوى اهللا 

  .  التزود بالعلم النافع الذي هو أساس العمل الصاحل:العلم : الوصية الثانية �
 االعتصام بالكتاب والسنة: الوصية الثالثة �
 االقتداء بالصحابة: الوصية الرابعة �
  السري على هدي السلف الصاحل،  :الوصية اخلامسة  �
  الرجوع إىل العلماء الربانيني :الوصية السادسة �
  التواضع: الوصية السابعة �
  .التواصل والتعاون على الرب والتقوى: الوصية الثامنة �
  التثبت والتحري: الوصية التاسعة �
  .األخالق الطيبة :الوصية العاشرة �
  التوسط واالعتدال يف كل شيء :احلادية عشرةالوصية  �
  .العناية بالعبادة: الوصية الثانية عشرة �
  .مالزمة الذكر: الوصية الثالثة عشرة �
  .مصاحبة األخيار، والبعد عن األشرار :الوصية الرابعة عشرة �
ى وجده املسلم أن ؛واحد احلق واحد أو متعدد؟: الوصية اخلامسة عشرة �

 .اتبعه
من األشرطة، : ليس كل ما يف الساحة سليم: ة عشرةالوصية السادس �

  .والكتب اليت توزيع هنا وهناك، يف بعض األماكن، وتباع يف مكتباتنا، وتنشر

 


