
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ِبْسِم ِاِ ِالرَّْْحَِن ِالرَِّحيمِ 

َئاِت َأْعَمالَِنا َمْن ِإْن احلََمَد ِ َنْسَتِعيُنُو َوَنْستَ ْغِفُرُه َونَ ُعوُذ ِِبِ ِمْن ُشُروِر  أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ْ
ْلل َفالَ َىاِدَي َلو َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلِو ِإالَّ هللِا َوْحَدُه الَ َشرِي َك يَ ْهِدِه هللَا َفالَ ُمِضَل َلُو َوَمْن ُيضِّ

 َلُو َوَأْشَهُد َأْن زُلَْمدا َعْبَدُه َوَرُسولُُو .

ُُ َها َوَُلَّ زُلَْدَ ٍٍَ َأالَ َوِإْن َأْصَدَق اْلَكاَل  ََ ُُموِر زُلَْد ِْْ اذلَْد ََّّ َىْد َّ  زُلمٍَّد َوَشَر اْْ ََ اَلُم هللِا َو م ََ
 ِبْدَع ٍٍ َوَُلَّ ِبْدَع ٍٍ َضاَلَل ٍٍ َوَُلَّ َضاَلَل ٍٍ ِف النَّاِر.

 َأمَّا بَ ْعُد : 

 

صول الست ٍ"  ِف بداي ٍ ىذا اللقاء أود احلديث عن بعض اْمور قبل أن أُكلم عن "اْ
 فمن اْمور اليت أوّد أن أُكلم فيها ما سبق من اإلجازة ِف "اْصول الثالَ ٍ".

تابو أو أن اإلجازة عند ادَني معناىا:   ذن لو أي"أن أيذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنوَ 
 ِف الرواي ٍ عنو مطلقا". 

َامل ٍ  من أوذلا إىل آَرىا  علينا أننا قرأان "اْصول الثالَ ٍ"   -عز وجل–ومن فضل هللا 
 مع مدارستها.

كم   رت من أىل  -ِبرك هللا فيكم-فأان أجُز فهي  العلمأن ُنقلوىا رواي ٍ عين عن من َذ
إجازة حصل فيها السماع للمنت وال يلزم من اإلجازة أو السماع من ادلنت أن الطالب 

  وإمنا طالب  واي ٍيتصدر للتدريس أو يقوم بتدريس ىذه اْصول مبجرد اإلجازة أو الر 



 

 

ان متأىال وحصل لو الفهم ذلذه "اْصول الثالَ ٍ" فال مانع أن  العلم أو طالب ٍ العلم إذاَ 
ْه بشرط أن يكون قد فهمها   وبشرط أن ال خيرج من  يتدارس هبا وأن يعلمها لغ
ان متأىاًل متعلماً ذلا فيما    فال مانع من اإلفادة اْصول الثالَ ٍ إىل علوم أَر َّ إال إذاَ 

؛ ولكن إذا مل يتقنها طالب العلم أو    ال مانع من ىذا ُعلمت وأن ُنقل ما ُعلمت
 ُكلم ِف غْ ما ُعلم فهذا ال شك أنو ال ينبغي لو أن يتصدر قبل أن يتعلم. 

 
  فبعض طلب ٍ العلم يظن أنو  ولذا أنبو على ىذه القضي ٍ اليت نبو عليها أىل العلم

ي ٍ  ْه ؛ ْن العامل قد جييز السلفي لفالن وىذا َطأِبإلجازة حتصل التَز  ُعين   فال وغ
يو لذا صل وإايىم للصواب يقول: "فالن لو  - ىداان هللا–بعض الناس  داإلجازة أنو يَز

يو أو أنو يعرفو معرف ٍ اتم ٍ إال إذا  أالفالين" وىذه اإلجازة ال ُعين  إجازة من العامل نو يَز
و أن فال فيا َق ٍَان ىذا العامل ال جييز إال سل انً   ومع ذلك فالعامل نفسو ال يَلزم من إجاُز

قد يكون طالب علم سلفي فيجيزه  لكن ال يعين أنو ُصدر    متصدرًا أو متأىاًل للتعليم
صدر لذلك.  للناس إال إذا أتىل ُو

  وىذه    أريد أن أنبو إال مسأل ٍ عام ٍ مهم ٍ وقبل أن أَوض ِف قضي ٍ اإلجازة والرواي ٍ
 :  ل ٍ ىيادلسأ

يكون طالب العلم متأىال ذلذا  أن   فهذه البد س واإلفادةيأن نفرق بني التصدر للتدر 
وقني بو ؛ وأما نقل العلم وإفادة اآلَرين مبا  التصدر وأن يكون أَذ العلم عن أىلو ادلَو

   فهذا أمٌر ال مانع منو. مسعنا أو ُدارسنا
 
روا دلن حولكم من اْقرِبء واْصدقاء أن اْصول الثالَ ٍ ىي  :  فمثال  ال مانع أن َُذ



 

 

ذا َذا ذا َو   وأنو جيب علينا أن نتعلم أربع مسائل )العلم  والعمل  والدعوة    َو
 ؛ فهذا النقل لكالم أىل العلم ال مانع منو.  والصرب(

َالفها ِف رلتمعو وال   أن بعض الناس يعلم بعض اْمور وير َّ  وقد نبهنا ِف ما سبق
 ؟ دلاذا مل ُنكرىا  فإذا قيل لو:  ينكرىا

   لست عادلا. قال: ال -

  أنت مسلم قد ُعلمت ىذه اْمور  فيجب عليك أن ُبلغ ما ُعلمتو على حسب  ال
 قدُرك واستطاعتك.

ونك ُعلمت بعض ادلسائل  : ضلن ال نقول  َن معلما مدرساً للناس؛ وِف نفس الوقت َ 
ونِك اي أم ٍ هللا ُعلمت بعض ادلسائل ال يعين أنك صرِت مفتي ًٍ أو شيخ ًٍ متصدرًة  أوَ 

نت متأىل ًٍ لذلك.   إال إذاَ 
فلذلك جيب أن ُكون اْمور ُسْ على ادلنهج السلفي بتوسط وإحكام؛ وأما ما يتعلق 

ما قال ابن ادلبارك: ِبإلجازة وال "اإلسناد من رواي ٍ فهذا من ِبب اُصال االسناد َ 
ما قال بعض أىل العلم: الدين  ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء"  "اإلسناد َو

أحد  أو إىل -صلى هللا عليو وسلم-َصيص ٍ ذلذه اْم ٍ حيصل بو االُصال إىل النيب 
مهم  والزال العلماء يتدارسون العلم ولذلك ِبب الرواي ٍ ِبب عظيم وِبب العلماء" 

؛ ولكن ال  ويتناقلونو وجييزون الطالب  فال مانع أن حيرص طالب العلم على اإلجازة
 يعين حصولو على اإلجازة أنو صار معلما وشيخا أو متصدرا للتدريس. 

ان متأىال أو عنده القدر  وأان أَرر وأعيد المي ىذا ادلنع من التدريس دلنَ  ة    ال يعينَ 
   وفالن وفالن.  : ال يتصدر إال فالن ْننا مسعنا من بعض الناس يقول

ذ من    وفالن وفالن وىذا َطأ ْن العلم ليس حكرا على فالن ؛ وإمنا العلم الذي يَؤ



 

 

ْاث النبوي عن نبينا  ْاث النبوة وادل ان أىال  -صلى هللا عليو وسلم-م من حتمَّلو َو
ور   مانع من ذلكليدرِّس على قدر ما حتملو فال  رة وِبلشرط ادلَذ أن  ؛مدارس ٍ ومذَا

   فينبغي معرف ٍ ىذا اْمر. ال يتكلم ِف أمر مل يتعلمو وال حيسنو

 على ىذه اْم ٍ. -عز وجل–َما سبق  نعم ٍ وفضل من هللا  والرواي ٍ 
رة   ر لكم بعض اْمور ادلتعلق ٍ ِبلرواي ٍ من ِبب ادلذَا وىذه اْصول الثالَ ٍ... أان أَذ

ر أمور ُُستطاب إبذن هللا   .-ُعاىل–ومن ِبب الًتويح على النفس بَذ

ر أننا قرأان "اْصول الثالَ ٍ" على الشيخ إبراىيم احلديثي  ان  -و هللا ُعاىلرْح–فأَذ َو
ان ِف أهبا جاوزىا أومئ ٍ أو  ئذٍ عمره حين م عسْ  قارهبا َو ان رئيس زلَا رْح ٍ هللا –َو

نا منسك ادلنت ونقرأ -رْحو هللا ُعاىل–  ومن عجائب ىذا الشيخ -عليو  َ   ويقرأ  أننا
تاب  َ ن وليس ِف يده بْ ِف السِّ  َ   فكان جالسا  أحدان على الشيخ والشيخ رجل

-فأَطأ القارئ فرده الشيخ   فكان اْخ يقرأ  واْخ يقرأ عليو وضلن ِف يدان الكتب
  و أبيدينا الكتب ضلن و ننتبو مل ضلن  يعين من حفظو فتعجبنا لذلك -رْحو هللا ُعاىل

 الشيخ  و القراءة على حريصني يعين َنا حينها ضلن  و بيده الكتاب و ينتبو مل القارئ
ْا رجال َان  على فردَّ  للخطأ ُنبَّو -ُعاىل هللا رْحو- حفظو شدَّة من ذلك مع و َب

 .-ُعاىل هللا رْحو- الشيخ قال َما َان  و القارئ

 العمل الرواي ٍ و اإلجازة من ادلقصود أن هبا وإَواين نفسي أنصح اليت أيضا اْمور ومن
ر التفاَر أو التكثر ادلقصود  ليس  على العلم طلب ٍ من رلموع ٍ مع دَلت أنين  وأَذ
ان الشنقيطي آد و بن هللا عبد امسو َان -ُعاىل هللا رْحو- ُوِف ِبدلدين ٍ َان قاض   َو
 انتهى فلما ادلتون بعض عليو فقرأان   بثقل يتكلم السن َبْ مريضا الفراش طريح
 اإلجازة هبذه سر وا و الطالب  ففرح عام ٍ وإجازة قراءة الشيخ أجازان القراءة من القارئ



 

 

 َلم ٍ قال الطلب ٍ من والسرور الفرح ىذا الشيخ رأ َّ  فلما معهم َنت و فرحنا َلنا و
رىا أن لنا ينبغي عظيم ٍ  . أيدينا بني نستحضرىا  وأن نتَذ

 !؟ الكلم ٍ ىذه ىي ما-
 على حتصل أن فقط ليس العمل  ادلهم العمل ادلهم أبنائي اي:"  -ُعاىل هللا ورْح -قال 

رة -ُعاىل هللا رْحو- َلمتو فكانت"  العمل على و العلم على  فاحرصوا اإلجازة  مَؤ
 قد فأنت الناس ُبلغ اليت واحلج ٍ العمل اإلجازات ىذه من ادلقصود:" يقول َان  و

 و -جل و عز- هللا وختشى ُتواضع بل هبا ُتفاَر و ُفرح فال اإلجازة على حصلت
 ."  دين العلم و العلم مسؤوليات من مسؤولي ٍ حتملت قد أنك ُعلم
 ما إىل الطلب ٍ  وأرشد السن ٍ أىل صدر أَلج قد الكلم ٍ هبذه -ُعاىل هللا رْحو- فكان

 رويت  وأنك الرواي ٍ ِف  والشره الرواي ٍ ِف التكثْ اإلجازة من ادلقصود  ليس نفعهمي
 . فالن و فالن و فالن عن

 !؟ ىذا ينفعك ماذا-
 .الصاحل ِبلعمل ُتمثل مل و النافع ِبلعلم ُعمل ُكن مل إذا -

ر و  : سبق دلا التطبيق و ادلثال سبيل على أيضا أَذ

 اْعلى القضاء رللس رئيس -ُعاىل هللا رْحو -عقيل بن هللا عبد الشيخ شيخنا َان
 سكنو ِف  ينزل البيض اْايم هبا جياور مك ٍ إىل أييت  َان الرايض أىل من  وىو سابقا
ان لظرف إال غالبا عشر واخلامس عشر والرابع عشر الثالث اليوم  قارب قد رجال  َو

 و عليو  فسلمت قابلتو حني الثمانني جاوز  أو قابلتو حني -ُعاىل هللا رْحو- التسعني
 -فيك يبارك هللا- شيخ اي عنك اإلجازة ِف أرغب و علم طالب أبين بنفسي عرفتو

ْا هللا جزاه- الشيخ  فتبسم عليك والقراءة ْا هللا شاء إن:" قال و -َ ْا َ  أجيزك  َ



 

 

 يبارك هللا شيخ اي:"  لو  فقلت اجمللس نفس ِف جييزين أن يرض  فلم" اآلن ليس لكن و
 ِف ُكثرا ال عنك الرواي ٍ ِف أرغب  وأان السن ٍ أصحاب السلفيني العلماء من أنت فيك

 أن من إيل أحب السلفيني ادلشايخ عن  فأروي سن ٍ صاحب ْنك  ولكن الرواايت
ْىم عن أروي ْين عن أروي أبين شيخ اي  علما غ   و لإلجازة متصدر ىو شلن جدًّا َث
 أن فيو ُشًتط ال الرواي ٍ ِبب أن معلوم ىو  َما"  سلفي منهج غْ على يكون قد

ذ سلفيا اجمليز الشيخ أو اجملاز الشيخ يكون  من ال الرواي ٍ ِبب من ادلخالفني عن فيَؤ
ان الرواي ٍ ِبب من فقط عنهم العلم أَذ ِبب - يقول ادلدَلي ربيع اإلمام شيخنا  َو
 هللا بفضل َنت وأان هبم يتأَر ال حىت ىؤالء عن يبتعد السلفي أن ير َّ -ُعاىل هللا حفظو

 منهم العلم أَذ أو عندىم اجللوس على أحرص  وال عنهم اإلجازة آَذ -وجل عز–
 شيخ اي:" -عليو هللا رْح ٍ- ىذا عقيل ابن للشيخ  فقلت عليّ  -وجل عز- هللا بفضل

َْم عن أروي أن شئت ولو سن ٍ أىل  أنتم حيفظك هللا  عندي هللا فو ادلخالفني من غ
ْين  من وأمثالك أنت ولكن الرواي ٍ عنهم حتملت أان شيخ ادلئ ٍ جاوزوا رمّبا جدا َث
 من أربع ٍ أو َالَ ٍ أو اَنني عن أروي  فلو شيئا بكم أعدل ال وهللا السلفيني ادلشايخ
ْا هللا جزاه- الشيخ  فتبسم"  َلهم ىؤالء ادلئ ٍ من وهللا يل َْ أمثالكم :" وقال -َ

 " . أجُزك  قد أجُزك قد

 بفضل َُثر ىم اليوم  واحلمد السلفيني ادلشايخ من اإلجازة أَذ على أيضا فاحلرص
  ومشايخ السلفيني ادلشايخ عن العلم أَذ على العلم طالب فيحرص -وجل عز– هللا

ْىم عن أَذه من أَثر السن ٍ  الذين ىؤالء أنَّ  الحظت ؛ بصراح ٍ وأقوذلا  ْنين غ
 الكلمات ببعض السلفيني إيذاء يتعمدون شرعي ٍ سلالفات وعندىم إجازات عندىم

 السلفيني من يعين َان وإن إَواننا بعض رأيت  وقد اُْمور بعض يفعلوا أن  ويتعمدون
 . عندىم وخيضع خينع قد إنو إال



 

 

ًَ  ىذا وأقول -وجل عز– هللا بفضل وأان  وال أَنع َنت ما -وجل عز– هللا بنعم ٍ حتد
 مثالً  أو أمدحهم ما يعين ؛ وجو أعطيهم  وال وأمشي الرواي ٍ آَذ  َنت ذلم أَضع
 مشيت أجازين  ما أجازين أجازين  إن مورىمأ من شيء على يرغموين مثالً   أو هبم أدتسح
تو َر  .أمره ِف مهين ما ُو

 العمل  أعين عليها حيرصوا  وأن العلم طالب ذلا يتفطن أن ينبغي اليت اُْمور من فهذه
 السلفيني العلماء من اَْذ على حيرصوا وأن أيَذوا أن أيضا  وأعين ُعلموا مبا

 . السن ٍ  وأصحاب

ر ِبلشيء والشيء   ىذا ِف العلم وطالبات طالب وإَواين بو نفسي أوصي فمما يَذ
 للمشوشني؛ االلتفات من حيذروا  وأن بو يشتغلوا  وأن الشرعي ِبلعلم يهتموا ؛أن ادلعهد
 اجملموعات بعض ِف صلد  فإننا ينفعهم ال  وما ِبلفنت الناس اشغال إال ذلم ىمَّ  ال الذين

 واالشتغال  وفالن بفالن االشتغال االنًتنت؛ ِف ادلنتدايت بعض  وِف آب الواُس ِف
 ِف الطعن  وإىل السلفيني من التحذير إىل رأيت فيما اْمر جتاوز  بل الفنت هبذه

 .السلفيني ادلشايخ بعض عن ينقلون ْهنم السلفيني؛ بعض طرد  وإىل السلفيني

 حيمد ال أمر ِف  وأوقعتهم ان ذلذه جرهتم الفنت ىذه أنَّ   َيف فيكم هللا ِبرك انظروا
 سلفي متأىل علم طالب أو عامل عن نقل ْنو لسلفيتو اجملموع ٍ من يُطرد  سلفي عقباه

 . السلفيني بني والتفريق والفنت ِبلتشويش اْمر وصل الدرج ٍ ذلذه -هللا سبحان- 

 السلفيني يوصي ؛-ُعاىل هللا حفظو- ادلدَلي ربيع اإلمام َشيخنا العلم أىل أبن علماً 
  وىؤالء حبجَّ ٍ إالَّ  السلفي ِف الطعن  وعدم الكالم هبذا االشتغال  وعدم الفنت بًتك

 إال عندىم دليل فال ِبلدليل طولِبوا  وإذا ويفرقوهنم اْم ٍ  ويفتنون حجَّ ٍ بال يطعنون
  ويناِف العلم يناِف ىذا أنَّ  شك  وال لألشخاص التعصب  وإال اجلهل  وإال اذلو َّ



 

 

  وال اجملروحني عن ندافع ال  ضلن النفس ِف ىو ًَّ  على  ويدل -َمالو يناِف- اإلَالص
 عنده َان ولو الصادق السلفي عن ندافع إمنا ؛ حبج ٍ العلماء منهم حذر من عن ندافع
 َطأه أنَّ  فمادام علم من عنده ما بقدر بو يُنتفع  فإنو عليو ُيصر ومل متعمد غْ َطأ
 . بو يُنتفع فهذا يتعمد مل  وأنو قليل

 اجملروحني عن ويدافعون  السلفيني من حيذرون الذين ىؤالء حالِ  من لَتعجب وإنَّك
 .ومقاذلم حاذلم سوء على يدل  شلا لألسف وادلميع ٍ احلدادي ٍ ويناصرىم

 ىذه وعن   الفنت ىذه عن ِبالبتعاد ونفسي أوصيكم -فيكم هللا ِبرك -إَواين اي فأان
 . اْمور ذلذه يُروجون الذين ىؤالء  وعن السبل

 ال  ولكن العلماء إىل ِبلرجوع نوصي فنحن   احلج ٍ على ادلبين العلماء بكالم ونكتفي
 !ذلم التعصب للعلماء الرجوع يعين

 َان من َائناً  قولو يُقبل ال حج ٍ بال سلفياً  جرح لو علم طالب أو عاملٌ  جرح فإذا 
 ذلم التعصب للعلماء الرجوع يعين  فال اْشخاص نتبع وال واحلق احلج ٍ نتبع إمنا ؛ْننا
 احلق أَذ للعلماء الرجوع يعين إمنا  بل يقولونو ما َل أَذ للعلماء الرجوع يعين  وال
 الطعن يعين ال السن ٍ أىل من أَطأ من َطأ ردَّ  أن نعلم أن البد أيضاً   مث عندىم الذي
 العلم طالب ىذا من أو العاملِ  ىذا من اجلرح ىذا أَي اي: لو ُقول الناس  فبعض فيهم
طعن فالن ِف ُطعن ؛أنت ىا:  فيقول يُقبل ال جرحٌ  ىو ؛بل حبق ليس  الشيخ ِف  ُو

 ! الفالين

 من وجهل ىو ًَّ  على ُدل  اليت العصبي ٍ ادلقيت ٍ احلزبي ٍ اإللزامات ىذه من ِب أعوذ
 . ىذا القائل



 

 

  فالشيخ السلفيني بني فرق ٍ وعدم وزلب ٍ ألف ٍ مع بعض على بعضهم العلم أىل ردَّ  َم
  فيها أَطأ مسائل ِف اْلباين على يرد   َان إمامتو على -عليو هللا رْح ٍ -ِبز ابن

 . اْلباين

 احلق لو يتبني مسائل ِف ِبز ابن على يرد   َان إمامتو على -عليو هللا رْح ٍ -واْلباين
 . فيها

 ِبز ابن على  أو اْلباين على يرد َان -عليو هللا رْح ٍ -إمامتو على العثيمني والشيخ
 -هللا بفضل يتفرق  ومل للحق مبيناً   ويرد   أبدب  يرد   َان من َائناً  أَطأ من على  أو
 .بعض على بعضهم حيمل  ومل طالهبم -وجل عز

 اجلهل بسبب فقط ليس السلفيني بني احلاصل التفرق ىذا إن: بصراح ٍ أقوذلا أان لذلك
وجيهات أوامر بعض بسبب ىذا أيضاً   وإمنا السلفيني من  ىم الذين العلم طلب ٍ بعض ُو

 النقاء نفوسهم ُتنقَ  ومل السلفي ادلنهج ِف ودَلوا احلزبيني من حثال ٍ َانوا  يعين حثال ٍ
 . واَْر احلثال ٍ ُلك فيهم الزالت  بل الكامل

 هللا رْحو-الوىاب عبد بن زلمد اإلسالم شيخ َالم من التوحيد درس ِف معنا مرَّ  وقد
 شلا شيءٌ  نفوسهم ِف يكون ؛قد اذلو َّ من أو البدع من التائبني بعض أن نبو حني -ُعاىل
 ىذه ومثل اْساليب ىذه مثل على ادلتبوعني ىؤالء أو الطلب ٍ ىؤالء يُرب ون  فهؤالء سبق

 .الردود

 :  ذلؤالء فأق    ول

 السلفي الشباب ِف هللا  اُقوا السلفي ٍ ِف هللا  اُقوا أنفسكم ِف -وجل عز -هللا اُقوا
 . بعضهم يشتكي َم وهللا  و بعضهم حتَّْ  لقد  وهللا



 

 

لهم يرد وىذا يطعن ىذا ندري ال أصبحنا: يقول  من احلق أين ندري وال   سلفيون َو
 !؟ الباطل

 .التصرفات هبذه -وسلم عليو هللا صلى- زلمد أم ٍ  وآذيتم الناس على فشوشتم 

 فال ادلسلك ىذا يسلك ُصدر شلن رأيتموه ومن فبارك هللا فيكم انتبهوا ذلذه ادلسالك
 . واحدة َلم ٍ لو  وقولوا اْمر ىذا ِف ُتبعوه

  ؟ ُقول فيما احلج ٍ ما - 

 ! فَاْسُكتْ  وإال-
يف السلفيني ِف ُطعن  َيف احلج ٍ عليو ُقم مل إن ِبطل َالمك فإن  مبثل ُؤذيهم  َو
 ! الكالم ىذا

 متوافرون نو موجود السلفيون ادلشائخ   نعم ٍ ِف اْايم ىذه ِف  واحلمد وضلن 
- العلماء حىت إليو  ويرجع الطلب ٍ  ويفيد موجود ادلدَلي ربيع الشيخ اإلمام  فشيخنا

ْاً  هللا جزاه ر ِبلشيء الشيء  وأيضاً  -َ ر يَُذ  ادلعروفني العلماء من رلموع ٍ ؛أَذ
وقني وق ادلَو  . ودينهم بعلمهم  ادلَو

 زلمد والشيخ السبيعي أْحد والشيخ -ُعاىل هللا حفظو- السبيعي طارق الشيخ فهناك
 عادل والشيخ العوضي فواز والشيخ ادلصري الرْحان عبد َالد والشيخ العنجري
- البنا حسن الشيخ وأيًضا السامل علي والشيخ الدوسري حليس زيد والشيخ منصور
 هللا حفظو- البنا حسن الشيخ ادلشهورين ادلشائخ من وىو مصر ِف -ُعاىل هللا حفظو
 الشيخ طلب ٍ من مقبل الشيخ طلب ٍ من اللييب عمر بن زلمد الفضل أبو وأَوان -ُعاىل
ْىم ادلعروفني السلفيني ادلشائخ من فهذا ربيع  . ادلعروفني ادلشائخ من وغ



 

 

ر ْىم ينفي ال ىؤالء ادلشايخ فَذ ر أان وإمنا السلفيني من غ  الذين ادلشهورين البارزين أَذ
يهم ال والذين مشهورة دعوة ذلم والذين السلفي ٍ الدعوة ِف جهد ذلم  عز- هللا على أَز

 . ذلم الناصحني ومن السلفيني َيار من ىم َذلك أحسبهم -وجل

 الواضح النهج إذاع ٍ ولعل ادلشائخ ىؤالء من ِبالستفادة وإَواين نفسي أوصي فأان 
رىا  الدروس من وفيها؛ الناقي الصاِف السلفي ِبدلنهج هتتم سلفي ٍ إذاع ٍ وىي اآلن أَذ

ًْا هللا فجزاىم ادلفيد الكثْ الشيء والندوات َ . 

 احلذر َل واحلذر ادلعروفني السلفيني ادلشائخ حول ِباللتفاف وإَواين نفسي أوصي فأان
ْه أن يزعم لشخص وأعجب والقالقل الفنت يثْ شلن ل يسبب غ  ان ويسبب ادلشَا
 . فيها رأس وىو
 اليت اْمور بعض ىذه إًذا؛ منها حيذر أنو نفسو ويظن الفنت ِف يقع شلن العجب هللا فيا

 . عليها وإَواين نفسي أنبو أن أردت
 ىذه عرب وإَواين نفسي أنبو العلم أىل عليو ينبو دائًما مهم أمر على أنبو أيًضا ولعلي
ْاث معهد إذاع ٍ وعرب اإلذاع ٍ  . النبوي ادل

 ؟ اْمر ىذا ىو ما-
طْ مهم أمر وىو -  . عظيم شأنٌ  لو منو واحلذر منو والسالم ٍ َو

ها فيها الكالم وعدم الفنت ِف اخلوض عدم َر  أىل  فإن العلم ْىل ُو
 احلق ُنصر أنك نفسك ُظن قد منها وسلم الفنت ِف دَل من قلَّ  أنو على نصوا العلم
رد لو فتتعصب الفالين الشيخ مع وأنك تكلم ىذا ِف ُو شغل ىذا ِف ُو فعل نفسك ُو  ُو

 ادلسائل ىذه ِف لك دَل أيًضا وال متأىل علم طالب حىت وال بعامل لست وأنت ُفعل و



 

 

و ادلرء إسالم حسن من" : يقول -وسلم عليو هللا صلى-  فالنيب  ىذه " يعنيو ال ما َُر
 . للعلماء مسائل

 يزيلها ما بقدر الفنت ِف الكالم جييدون الذين للعلماء وإمنا العلماء لكل ليست وأيًضا 
 والشيخ- هللا حفظو- ربيع َالشيخ العلماء أن ُلحظون ولذلك الناس ينفع ما وبقدر

 واْلباين ِبز ابن والشيخ -عليو هللا رْح ٍ- زيد والشيخ -عليو هللا رْح ٍ- النجمي
 . اذلد َّ أئم ٍ مجيعا -عليهم هللا رْح ٍ- ومقبل والعثيمني

 بعدم فيها الكالم بعدم اخلوض بعدم اْم ٍ يوصون طالهبم يوصون الفنت ِف دائما
وا القولني ْحد االنتصار  الكبار والكبار لذلك أىل ىم الذين الكبار للعلماء الكالم اَُر

ْا عادلا يكون فعال أنو أعين  على القدرة وعنده الفنت إزال ٍ على القدرة عنده َق ٍ َب
 . الشبهات عن اجلواب
 العلم طلب ٍ من أو العلماء من الناس عند يكونوا قد ادلتصدرين بعض حىت رأينا فكم

ْاان وأشعلها فتن ٍ الفتن ٍ وزاد السلفيني ففرق الفنت ىذه ِف دَل شلن الكبار  ال وىو ن
ْه يرمي منو عجبوأ إليو عجبوأ مسيء وىو حيسن نفسو يظن يشعر  أو فتان أبنو غ
 . مهيجها وىو الفنت مهيج أنو

 ىلك َم هللا إال إلو وال فيها واخلوض الفنت عن البعد ِف السالم ٍ ِف َم هللا إال إلو فال
 نصب ضعوه فيكم هللا ِبرك اْمر فهذا منها يسلم فلم الفنت ِف دَل شلن ىلك من

روه أعينكم َذ  . الفنت ِف ختوضوا ال ُو
 الفنت ؟ ِف ُتكلم اآلن أنت:  قائل يقول قد
 َما فرق وبينهما منها حتذيرا وإمنا فيها الَوضا الفنت ِف أُكلم اآلن أان نعم: أقول -
 . واْرض السماء بني



 

 

 ال قد فنت فإهنا فيها الدَول وأما  ُعاىل هللا إبذن وسالم ٍ صلاة الفنت من التحذير فإن 
 . منها ادلرء يسلم
 اشتبو وما واضح احلق ادلسائل ىذه مثل ِف ُتدَل أن أو ُنتصر أن هللا عبد اي فإايك
 . للعلماء فدعو اْمور من عليك
 بينكم حيصل أال ادلعهد ىذا ِف علم وطالبات طالِب منكم آمل أان فيكم هللا ِبرك لذا
 ُلك ِف ادلعهد إىل الفنت ُنقلوا وأال ادلهاُرات وىذه الفنت ىذه بينكم حتصل وأال

ذا َذا فتنقلوا "اجلروِبت" أو اجملموعات  . َذا و َو

 اْرض مشارق ِف ادلسلمني إَواننا وإفادة النافع العلم ُدريس منو ادلقصود ادلعهد ىذا
   العلم أىل بكالم ونستنْ الصحاب ٍ قال رسولو قال هللا بقال العلم أىل بكالم ومغارهبا

 . أبدا نرضاىا ال وهللا فال ادلعهد إىل الفنت نقل وأما

 ِف -وجل عز- هللا يتقوا أن ادلعهد ِف معنا ىم الذين وأَوايت وإَواين نفسي أوصي لذا
 ما الفنت من ويثْ ادلعهد رلموعات إىل الفنت نقل ِف منهم الواحد يقع فقد اْمر ىذا
 . الطلب ٍ على يبلبل

 ِف واقعا يكون قد بعضهم القرآن يقرأ يعرف ال بعضهم زلمد أم ٍ ِف هللا اُقوا إَواين اي 
 من ُنفرىم أو وحتذرىم أتيت مث فيستفيد الكلمات بعض فيسمع يدري ال وىو الشرك
ل ىذه مبثل ادلعهد  أن والشك الشيطان سبيل من ىذا أن الشك والفنت وان ادلشَا
 . السلفي للمنهج معاداة ىذا أن والشك واْىواء البدع أىل يفرح ىذا

نبهوا حذرواا فيكم هللا فبارك فطنوا ُو رت دلا ُو  ىذا من ادلقصود ليس وهللا و لكم َذ
 . أبدا سلفي ِف أطعن ال وهللا ال فأان السلفيني من فالن أو فالن الكالم



 

 

 عن غافل أو متأَر سلفي أو ِبلسلفي ٍ يتظاىر أصال منحرف ادلتكلم يكون أن إما ولكن
ر فأان ادلعاين ىذه  منها ظهر ما الفنت واجتناب - وجل عز - هللا بتقو َّ وإايه نفسي أَذ
 - النيب سن ٍ َدم ٍ وِف السلفي ادلنهج َدم ٍ وِف اإلسالم َدم ٍ ِف نكون وأن بطن وما

  - وسلم عليو هللا صلى

 وجل عز - هللا إىل الدعوة ادلقصود إمنا النفس وانتصار النفس إىل الدعوة ادلقصود ليس
َْةٍ  َعَلىٰ ۚ   اللَّ وِ  ِإىَل  َأْدُعو َسِبيِلي َىٰ ِذهِ  ُقلْ  ﴿ -  قال ما ( ٔ)﴾١ٓٔ﴿ اُ َّبَ َعيِن  َوَمنِ  َأانَ  َبِص

 ِإىَل  َأْدُعو ﴿:  قال وإمنا الناس ليتبعين أدعو قال ما لرفعيت أدعو قال ما لنفسي أدعو
 عليو هللا صلى - النيب لسن ٍ متبعا َان فمن ﴾ اُ َّبَ َعيِن  َوَمنِ  َأانَ  ﴿ - وجل عز - ﴾ اللَّ وِ 
و - وسلم  ال - وجل عز - هللا إىل يدعو ومن - وجل عز - هللا إىل فليدعو؛ ودعُو
 على يشوش وال السلفيني ِف يطعن وال حلزبو ينتصر وال لشيخو ينتصر وال لنفسو ينتصر
 ىذه وإمنا - وجل عز - هللا إىل دعوة ليست ىذه فإن الناس بني الفنت ينقل وال العوام
 فيكم هللا ِبرك - رأيتموه فمن ُشعر مل أو شعرت السلفي لصفل ودتزيق واَتالف فرق ٍ
 الصاحل سلفكم سبيل واسلكوا لتنجوا منو واحذروا لتسلموا عنو فابتعدوا؛ ىذا يفعل -

 ىذه عن وابتعدوا النافع العلم على حرصوا والذين احلق على َلمتهم اجتمعت الذين
 . والقالقل الفنت
 

 حج ٍ ال لنا حج ٍ يكون وأن مسعنا قد مبا وإايَم ينفعين أن - وجل عز - هللا أسأل
عريف الست ٍ اْصول َتاب ُعاىل هللا إبذن نتدارس - فيكم هللا ِبرك - إَواين  علينا  ُو
 . الثالَ ٍ اْصول شرح ِف ِبَتصار معنا سبق قد مؤلفو
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 صاحب - ُعاىل هللا رْحو - الوىاب عبد بن زلمد حبق اإلسالم شيخ فهو -
 ِبلعلم العلماء ذلا شهد واليت وادلتوسط ٍ وادلطول ٍ ادلختصرة النافع ٍ ادلؤلفات
 عبد بن زلمد اإلسالم شيخ مؤلفات  والضالالت البدع من والسالم ٍ النافع

 وغْ والفقو والتفسْ واحلديث العقيدة ِف علمي ٍ منهجي ٍ سلفي ٍ مؤلفات الوىاب
 . - مجيعا عليهم هللا رْح ٍ - العلماء ذلا شهد نقي ٍ سلفي ٍ مؤلفات ذلك

 فممن  متعددة شروح ذلا الوىاب عبد بن زلمد اإلسالم لشيخ ىذه الست ٍ واْصول
 زلمد الشيخ شرحها شلن وأيضا - ُعاىل هللا رْحو - عثيمني بن زلمد اإلمام شيخ شرحها
 رْحهم -  ادلدَلي زيد الشيخ وأيضا النجمي حيىي بن زلمد الشيخ وأيضا اجلامي أمان
 . - ُعاىل هللا حفظو - الفوزان صاحل الشيخ أيضا شرحها وشلن - ُعاىل هللا
 

يات أيضا وىناك تور للشيخ الست ٍ اْصول ؛َشرح الست ٍ اْصول ىذه لشرح صُو  الَد
 هللا حفظهم - منصور عادل الفاضل لشيخل الست ٍ اْصول شرح وأيضا العوضي فواز
ْىم - ُعاىل  ُالميذ من وىو النجمي هللا عبد الفاضل الشيخ َأَينا العلم أىل من وغ

 صاحب جيزان ِف وىو ادلدَلي زيد الشيخ ُالميذ ومن النجمي حيىي بن أْحد الشيخ
 مسعت فقد وسدده ووفقو - ُعاىل هللا حفظو - أعرفو فيما سلفي ومنهج سلفي ٍ دعوة
 هللا عبد الشيخ  شخصي ٍ معرف ٍ أعرفو الرجل وأعرف زلاضراُو وبعض دروسو بعض

ْا هللا جزاه التدريس ِف متمكن علم طالب رجل النجمي َ  

ي وال َذلك أحسبو  . أحدا هللا على أَز

رىا اليت الست ٍ اْصول ىذه رىا الوىاب عبد بن زلمد اإلسالم شيخ َذ  سبيل على نَذ
 . االَتصار



 

 

ر قد - ُعاىل هللا رْحو - فهو   .أصول ست ٍ َذ

 
 يهتمون السلفيون العلماء وىكذا"  لو شريك ال وحده ُعاىل  الدين إَالص": فهو 

 عظيم شأنو التوحيد اْمر ذلذا الناس ويدعون وينبذونو الشرك وحياربون وبتقريره ِبلتوحيد
 . ِبلتوحيد يهتمون دائما لذا عظيم ظلم؛ ظلم وىو؛ جدا َطْ والشرك
 إَالص ىو - ُعاىل هللا رْحو - الوىاب عبد بن زلمد اإلسالم شيخ أصلو أصل فأول
 . ِب الشرك ىو الذي ضده وبيان لو شريك ال وحده ُعاىل  الدين
ين رت وأن سبق دلا موافق وىو مهم أمر وىو - ُعاىل هللا رْحو - أصلو أصل َو  ِف َذ

 . السابق الكالم

 

 الذي ىو السلفي والعامل فالسلفيون"  فيو التفرق عن وهنى الدين ِف االجتماع:" قال
 اجتماع وإمنا لألبرايء ظلم إىل وال ِبطل إىل وال نفسو إىل ال احلق ِف الجتماعا إىل يدعو
 ظلم احلق عن التفرق ومن احلق عن التفرق عن ينهى فيو التفرق عن وينهى احلق ِف

 من ىذا فإن الناس بني الكالم ىذا ونشر برىان و حج ٍ بال فيهم والطعن وأذيتهم الناس
 . والفنت التفرق سبيل

 ُبني وقف ٍ - ُعاىل هللا شاء إن- معو وسنقف مهم أصل وىو الثاين اْصل فهذا
 .  العظيم اْصل هبذا يتعلق وما وواجباُو مستلزماُو

 

 

 نقتدي الذين السلفيون فنحن"  اْمر لوالة والطاع ٍ السمع"  االجتماع دتام من أن وىو



 

 

 وأرضاىم عنهم هللا رضي - اْم ٍ سلف عليو َان وما - وسلم عليو هللا صلى - ِبلنيب
 ىو وىذا الدين ىذا وإمنا ذلم مداىن ٍ وال للمناصب طلبا ال أمران لوالة ونطيع نسمع -

 السلفيني يرمون ْانس عجبا االضلراف ِف ووقع الضالل ِف وقع َالفو من الذي احلق
 والطاع ٍ ِبلسمع ينادون ْهنم السلفيني ِف يطعنون ْانس عجبا  للسلطان عمالء أبهنم
 اْمر والة حيًتمون ْهنم السلفيني ِف يطعن مسعنا فيما الناس بعض فإن؛ اْمر لوالة
هنم  أو للحكام عبيد أهنم أو احلكام مع غالة أبهنم فينبذىم والطاع ٍ ِبلسمع ينادون ْو
 .  احلكام من خيافون أهنم

 عليو َان وما والسن ٍ الكتاب ِف الشرعي ٍ النصوص ىذه نفسك ِف هللا اُق أَي اي
 ِف اْمر لوالة والطاع ٍ ِبلسمع اْمر ِف بين ٍ واضح ٍ متضافرة متواُرة واردة اْم ٍ سلف
 ِف الغلو ِبب من أو منهم اخلوف ِبب من جتعلو فكيف - وجل عز - هللا معصي ٍ غْ

 . السلطان

 يتظاىر َان ولو الباطل الكالم هبذا يتفوه و يتكلم من الناس بعض يوجد قد لألسف
 . ِبلسلفي ٍ

 .  - ُعاىل هللا إبذن - عليهم وأرد َالمهم سأورد - هللا شاء إن - فإنين

 

 بيان"  الفنت لوقوع وسبب لالضلراف سبب عنو والغفل ٍ جدا أيضا َطْ و مهم وىو 
 نعم وهللا نعم - نعم -"  منهم وليس هبم ُشبو من وبيان والفقهاء والفقو والعلماء العلم
 والفقهاء ِبلعلماء ُشبو من بعض الفنت ِف ووقوعهم الشباب بعض اضلراف سبب إن

 .  منهم وليس
 ال رأيو َالف ومن الثق ٍ وىو السلفي فهو معو َان ومن وحيزهبم اْم ٍ يفرق عامل ىل



 

 

 الباطل ىذا ومع احلق ادلخالف مع أن والعجب رأيو َالف إمنا والسن ٍ الكتاب َالف
قوم ساقط وىو منو يقبل ال وىو رلروح فهو الباطل رأيو َالف فمن  القيام ٍ عليو ُو

 !!!  فالن من حذروا فالن من حذروا
  ؟ امل                                 ع ىذا ىل -
 الصورة هبذه الرْحن أولياء من ليس ىذا منهم وليس ِبلعلماء ُشبو ىذا فتان ىذا -

 احلق يفرق الذي العلم أما والباطل احلق بني يفرق العلم ؛نعم الشرعي العلم من وليس
 . جدا ومهم َطْ اْصل ىذا ولذلك بعلم ليس فهو الباطل وينصر

ر اْصل اخلامس   : مث َذ
   -وجل عز- هللا أبولياء ليسوا الذين ىم ومن -وجل عز- هللا أولياء ىم من بيان وىو

 .  أيضا مهم أصل وىو الشيطان وأولياء الرْحن أولياء بني والفرق

 : السادس اْصل وأما 
 عبد بن زلمد اإلسالم شيخ َشف أنو وذلك مهم أيضاً  أصل فهو اَْْ اْصل وىو

ْة شبه ٍ وأبطل-ُعاىل هللا رْحو- الوىاب  دالالت يًتك الناس بعض أن ىي و َط
 ذلا يرجع وال فيها يتفقو وال هبا يعمل فال اْم ٍ سلف عليو َان وما والسن ٍ القرآن
 القرآن وأن واْىواء اآلراء يتبع وإمنا شيء على ُدل ال   جامدة نصوص وجيعلها
  ِف ُوجد ال قد وشروط أبوصاف يتصف الذي ادلطلق اجملتهد إال يعرفهما ال والسن ٍ

 من يستفيدوا ال الناس أن منها ادلقصود شبه ٍ ىذه أن شك فال   وعمر بكر أيب
 . والسن ٍ الكتاب دالالت

ر ِبلشيء والشيء ر يَذ  دلا الناس بعض حال أشبو ما -ُعاىل هللا إبذن- حينها ِف وسيَذ
قول احلق لو ُبني ذا َذا دليلو احلق لو ُو ذا َذا بدليل ِبطل ُقولو الذي والكالم َو  َو



 

 

 وىو ادلشايخ اسأل أَي اي يعلم وىو أعلم ال أان أَي اي أفهم ما أان أَي اي لك فيقول
 فهم ويلغي قلبو وجيمد عقلو جيمد ولكن َالفو ِف احلق وأن ِبطل َالمو أن يعلم

 زلمد اإلسالم شيخ ذمهم الذين أولئك حبال ىؤالء حال أشبو فما وأىواء آلراء النصوص
 . -ُعاىل هللا رْحو- الوىاب عبد بن
 العرِبض حديث من منتزع ٍ وىي الست ٍ اْصول ىي فهذه   الست ٍ اْصول ىي فهذه 
 رْحو- الوىاب عبد بن زلمد اإلسالم شيخ أي؛ فإنو- وأرضاه عنو هللا رضي- ساري ٍ بن
 . النصوص من واالستنباط االنتزاع ِف دقيق - هللا

 ؟؟ وأرضاه عنو هللا رضي ساري ٍ بن العرِبض يقول ماذا ساري ٍ بن العرِبض حديث
 العيون منها ذرفت بليغ ٍ موعظ ٍ - وسلم عليو هللا صلى- هللا رسول وعظنا يقول -

 صلى- فقال فأوصنا مودع موعظ ٍ َأهنا هللا رسول اي قائل فقال   القلوب منها ووجلت
 من فإنو عبد عليكم أتمر وإن والطاع ٍ والسمع هللا بتقو َّ أوصيكم) -وسلم عليو هللا

ْا اَتالفا فس َّ بعدي منكم يعش  دتسكوا الراشدين اخللفاء وسن ٍ بسنيت فعليكم   َث
  احلديث هذاف(  بدع ٍ زلدَ ٍ َل فإن اْمور وزلدَت وإايَم ِبلنواجذ عليها َوَعُضوا هبا

 . الست ٍ اْصول فيو العظيم
  - وجل عز- هللا بتقو َّ اْمر من يظهر فإنو  اإلَالص اْول اْصل أما 
 هللا ُقو َّ من فهو ِبالجتماع واْمر واالَتالف الفرق ٍ عن النهي الثاين اْصل وأما 

 اَتالفا فس َّ بعدي منكم يعش من )فإنو -والسالم الصالة عليو- قولو من وأيضا
ْا  .عليها ِبالجتماع أي بسنيت ( فعليكم َث

 والسمع قولو من ظاىر فهو اْمور لوالة والطاع ٍ السمع وىو الثالث اْصل وأما
 .والطاع ٍ والسمع هللا بتقو َّ عليكم والطاع ٍ



 

 

 وليس منهم ُشبو ومن والفقهاء والفقو والعلماء العلم معرف ٍ وىو الرابع اْصل وأما
 ُقو َّ من أيضا وىو هبا والتمسك -وسلم عليو هللا صلى- النيب سن ٍ مبعرف ٍ فهو منهم
     -وجل عز- هللا

 من وأيضا هللا بتقو َّ عليكم قولو من فهذا هللا أولياء معرف ٍ وىو اخلامس اْصل وأما
 .ِبلنواجذ عليها وعضوا هبا دتسكوا الراشدين اخللفاء وسن ٍ بسنيت فعليكم قولو

 إىل  العلم عدم إىل ُدعو اليت الشيطاني ٍ الشبه ٍ من احلذر وىو السادس اْصل وأما
 فإنو) -والسالم الصالة عليو- قولو ِف فهذا النافع والعلم والسن ٍ ِبلقرآن العمل عدم
ْا اَتالفا فس َّ بعدي منكم يعش من  -والسالم الصالة عليو- قولو ِف وأيضا ( َث
 .(  بدع ٍ زلدَ ٍ َل فإن اْمور وزلدَت وإايَم)

 . ساري ٍ ابن العرِبض حلديث مرجعها الست ٍ اْصول ىذه فإذاً  
  فهمها على واحرصوا فيها ندَل أن قبل واحفظوىا فأفهموىا اَْر َّ اْدل ٍ وأيضا 

 وهتديو الفنت من صاحبها -ُعاىل هللا إبذن- ُقي جامع ٍ انفع ٍ أصول فإهنا التام الفهم
رشده  ُدلو هللا إبذن  .  الرشاد وإىل احلق إىل ُو

 اَتالفا فس َّ بعدي منكم يعش من فإنو)  -وسلم عليو هللا صلى- النيب قول وأتملوا
ْا  .واالَتالف للفرق ٍ والذم النهي ففيو(  َث

 دتسكوا الراشدين اخللفاء وسن ٍ بسنيت فعليكم)  -وسلم عليو هللا صلى- قولو وأتملوا
  ولزوم ُلتزموا أن عليكم وجيب الزموا أي؛ فعليكم فقولو ( ِبلنواجذ عليها وعضوا هبا
 وفيو واالَتالف الفرق ٍ ونبذ احلق على االجتماع فيو -وسلم عليو هللا صلى- النيب سن ٍ

 . احلق وِف احلق على السلفي الصف وحدة



 

 

 اْم ٍ سلف عليو َان وما السن ٍ ولزوم الصاحل والعمل النافع العلم ِف هللا  هللا هللا فا
 من فيكم هللا ِبرك وابتعدوا واْىواء الفنت أىل ُسبل واحذروا الشيطان ُسبل  واحذروا

 ُتعصبوا وال لآلراء ُتعصبوا ال احلق  الزموا احلج ٍ والزموا بطن وما منها ظهر ما الفنت
 أىلو لغْ اْمر يوسَّد أن الساع ٍ عالمات من فإن منزلتهم فوق ُأانساً  ُرفعوا وال للرجال
 نر َّ وهللا  إي الصادق فيها وُيكذب الكذوب فيها ُيصدق َداعات سنوات  وىناك

 ادلدح  ونر َّ اُْقياء السلفيني لبعض  واجلرح الطعن فنر َّ اْمور ىذه بعض  نر َّ ىذا
 .اْشقياء ادلخالفني لبعض والثناء

 َفاي ٍ القدر ىذا وِف بطن وما منها ظهر ما الفنت من حيفظنا أن -وجل عز- هللا فنسأل
 هللا أسأل الست ٍ اْصول من اْول اْصل ِف القادم اللقاء ِف ُعاىل هللا إبذن وسندَل

 أنعم الذين ؛صراط ادلستقيم الصراط إىل يهدينا وأن مسعنا مبا ينفعنا أن -وجل عز-
 .العادلني رب  واحلمد الضالني وال عليهم ادلغضوب غْ عليهم

 . أمجعني وصحبو آلو وعلى زلمد نبينا على وسلم هللا وصلى
 

 

 

 

 

 

 

 


