
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

ُذ ابهلل ِمنح ُشُروِر أَن حُفِسَنا َوِمنح َسيَِِّئاتِ  تَ غحِفُرُه ، َونَ ُعوح ُنُه َوَنسح َتِعي ح َد هلل ََنحَمُدُه َوَنسح َمح  َأعحَماِلَنا ، َمنح ِإنَّ اْلح
ِدِه هللا َفََل ُمِضلَّ َلُه َوَمنح ُيضحِللح َفََل َهاِدَي  َدُه ََل َشرِيحَك َلُه ، يَ هح َهُد َأنح ََل إله إَل هللا َوحح َلُه ، وَأشح

ُلُه . َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسوح  َوَأشح

َُدى ُهَدى ُُمَمٍَّد أََل وإنَّ َأصحَدَق الحكَلِم َكَلُم هللا ، َوخَ  ُُموحِر  -صلى هللا عليه وسلم  -ْيحَ اْلح ، َوَشرَّ اْلح
َعٍة َضََلَلٌة ، وَُكلَّ َضََلَلٍة ِف النَّار . ُُمحَدََثُُتَا َعٌة ، وَُكلَّ ِبدح  ، وَُكلَّ ُُمحَدثٍَة ِبدح

 : ا بعدأمَّ 

واملبتدأ  ، املبتدأ واخلربمن املرفوعات ، وتوقفنا عند  مدارسة الفاعل وانئب الفاعلفقد انتهينا من 
 مرفوعان . واخلرب

 ." ُممٌد جمتهٌد "،  "ُممٌد جمتهٌد "مثل قولك :  واملبتدأ واخلرب

 وع وعَلمة رفعه الضمة .مبتدأ مرف : فمحمد

 خرب املبتدأ مرفوع وعَلمة رفعه الضمة . وجمتهٌد :

  - طيب -

 م            ا معىن املبتدأ ؟ 
ابَلسم ، فاَلسم إذا ابتدئ به ابلكَلم ؛ البدء ابلشيء ، فمحمٌد ابتدأان مبحمد  من يعين: املبتدأ 
وخَل من العوامل فإنه  -ا ر عليه رفًعا أو نصًبا أو جر  ثِِّ ؤ العوامل مبعين اليت تُ  -  من العواملوخَل

 . " ُممٌد " :  يكون مبتدأً 

  أيش اخلرب ؟ طيب



 

  اه : أنك أخربت عن املبتدأ بشيءمعن اخلرب

  " ُممٌد جمتهٌد "كأن تقول :   ؛ا شيء تضيفه إليه وتنسبه إليه إمَّ  -

 .مثًَل جمتهٍد "  " زيٌد غْيُ ،  زيٌد غْي جمتهٍد " " ؛ا بشيء تنفيه عنه وإمَّ  -

ما ابن املعىن ، لكن  وسكتَّ  ُممد : كما قالوا : هو اجلزء الذي تتم به الفائدة ، لو قلتفاخلرب  
وَنو ذلك ، فأنت  -هللا عليه وسلم صلى  -هللا  رسولُ ، صائٌم ، انئٌم ،  حاضرٌ ،  هدٌ جمت،  قائمٌ 

صلى هللا  - ُممدٍ أسندان اَلجتهاد إىل  " ُممٌد جمتهٌد "، ولذلك أسندان مثًَل :  ُممدأخربت عن 
 نسبناه إليه .و أضفناه  - عليه وسلم

 - رمحه هللا تعاىل - ابن آجروم، قال  للمبتدأ واخلربإذا عرفنا هذا فندخل اآلن ..  ابن آجرومقال 
 " ابُب املبتدأ واخلرب " . : 

 ابن آجروما ِف النحو وسهلة ويسْية ، ولكن اختار واختصر له أحكام كثْية جد   واملبتدأ واخلرب
 أو ما يتناسب مع الطالب املبتدئ .،  -رمحه هللا تعاىل  -أمهها ِف نظره 

املرفوع خرج  - هو اَلسم املرفوع -خرج الفعل واْلرف  - َلسمهو ا"  :  املبتدأ ًفاعرِِّ فقال مُ 
: بكان وأخواُتا ، العاري :  مثًَل  قسبَ ؛ يعين مل يُ  العاري عن العوامل اللفظية " -املنصوب واجملرور 

"مررُت ومتصلة مثًَل : ،  ُممًدا إنَّ ق كقولك : يعين ما ُسبِ  ؛ق ومل تتصل به ما ُسبِ ، عين اخلايل ي
 عن العوامل . مثًَل ؛ فهو عارٍ  مبحمٍد أخرجنا هللا من الظلمات إىل النور " "أو   مبحمٍد "

"  ؛ثْي ابء اجلر على اَلسم اجملرور الكلمات اليت تؤثر على غْيها كتأ د هبا :قصَ مل ِف النحو يُ العوا
 . العوامل اللفظية حمٍد "مررُت مبِ 

 اَلبتداء: ، عامل املبتدأ  اَلبتداء: عامل املبتدأ ع بسبب اَلبتداء به ، إًذا فِ رُ  طيب ؛ فإًذا املبتدأ
 .مع خلوه من العوامل اللفظية م ابَلس



 

 . "د إليه سنَ د إليه ، هو اَلسم املرفوع املُ سنَ هو اَلسم املرفوع املُ :  واخلرب" : مث قال  

 د إليه :سنَ واملُ ،  خرج املنصوب واجملرور املرفوع :، خرج الفعل واْلرف  ابخلرب اَلسم :: يعين 
 خرج املبتدأ .

 ." الزيدون قائمون " و " الزيدان قائمان "و " قائمٌ  " زيدٌ : قال : َنو قولك 

 مبتدأ . : زيدٌ 

 خرب . : قائمٌ 

 مفرد . : مبتدأ مرفوع وعَلمة رفعه الضمة ْلنه اسمٌ  زيدٌ 

 مفرد . : خرب مرفوع وعَلمة رفعه الضمة ْلنه اسمٌ  قائمٌ و 

 . " الزيدان قائمان "

 : مبتدأ مرفوع وعَلمة رفعه اْللف ْلنه مثىن . الزيدان

 ه مثىن .: خرب مرفوع وعَلمة رفعه اْللف ْلنقائمان 

 . " الزيدون قائمون "

 : مبتدأ مرفوع وعَلمة رفعه الواو ْلنه مجع مذكر سامل .الزيدون 

 . بتدأ مرفوع وعَلمة رفعه الواوامل: خرب  قائمون

 يريد أن يقول لك : ابن آجروم

 ." زيد قائم " ك      ا ابلضمة قد يكون املبتدأ مرفوعً 

 ." الزيدان قائمان "ا ابْللف كاملثىن وقد يكون مرفوعً 



 

 " الزيدون قائمون " .ا ابلواو كجمع املذكر السامل وقد يكون مرفوعً 

وأهنما مرفوعان من جهة اإلعراب ،  املبتدأ واخلرب  –ه هللا تعاىل رمح – ابن آجروم لنا ّيَّ فبهذا بَ 
 .لنا ما هو املبتدأ وما هو اخلرب  ّيَّ وبَ 

 ا مَلحظة أخرى :ونلحظ أيضً  

 قائمٌ  زيدٌ 

 قائمانِ  الزيدانِ 

 قائمونَ  الزيدونَ 

 " زيدٌ :  فَل تقل " ؛رب ِف اإلفراد والتثنية واجلمع بد أن يتوافق املبتدأ مع اخل َل: " ماء قال العل
 قائمون " . " زيدٌ وَل  قائمان "

 " الزيدان قائمون " .، وَل  " الزيدان قائم " تقل : وَل

 " . " الزيدون قائمٌ ،  " الزيدون قائمان "وَل تقل : 

 ، ومثىن مع مثىن ، ومجع مع مجع . مع مفردٍ  اوإمنا توافق مفردً 

 . زيدونَ   ، زيدانِ ،  زيدٌ 

 .ومضمر "  " واملبتدأ قسمان : ظاهرٌ :  -رمحه هللا تعاىل  - ابن آجروممث قال 

 - ! خَلص - " قائمٌ  " زيدٌ تقول :  ،لتعيينه  ا َل حيتاج إىل قرينةٍ ا ظاهرً ين أن املبتدأ قد يكون اسً يع
 م ؛ هذا الظاهر .لَ عَ  " زيد "

 وَنو ذلك . " أنتما " و " أنِت "و" أنَت "مثل  ؛يعين الضمائر  :ا املضمر وأمَّ 

  " فالظاهر ما تقدم ذكره "قال : 



 

 أين تقدم ذكره ؟ 

 ا .ا وقد يكون مضمرً  لنا أن الفاعل قد يكون ظاهرً ّيَّ ا بَ ملَّ   الفاعل ، تقدم ذكره ِف الفاعلِف

 إىل قرينة . فقلنا : الظاهر هناك ما يدل على معناه بدون حاجةٍ 

"  وهي :" : قال  ، " اثنا عشر"  : قال " -ا يعين املبتدأ الذي يكون ضمْيً  -واملضمر  " مث قال :
" مها " و" و" أننت " و" هو " و"هي " و تم "أان "و" َنن" و" أنَت " و" أنِت " و" أنتما " و" وأن

 هم " و" هن " ، َنو قولك :

 " و" َنن قائمون ". " أان قائمٌ 

 " .وما أشبه ذلك 

 ها ، حىت حتفظها أخي طالب العلمهذه الضمائر حىت حتفظها وَنفظ:   -ابرك هللا فيكم  -أقول 
 ثَلثة أقسام :إىل  وحىت حتفظيها أخيت طالبة العلم قسميها

 ضمائر للمتكلم .

 ضمائر للمخاطب .

 ضمائر للغائب .

 منهما إىل : مث كل واحدةٍ 

  املتكلم : مفرد ومجع .إَلَّ ، ومثىن ومجع  مفردٍ 

 قلنا فقط مفرد ومجع :: ؛ للمتكلم يَل 



 

امللك سلمان بن عبد   ًَل مث م نفسه ؛ كقولِ عظِِّ أو للمفرد املُ  للجمع: " َنن " مفرد ، :  " أان "
  وبَلغةً  ؛ هذا يصح لغةً  " أمران َنن ملك اململكة العربية السعودية: "   -حفظه هللا تعاىل  -العزيز 

 فيقولون :، 

 م نفسه .عظِِّ تكون للجمع وتكون للمفرد املُ  َنن :

 للمخاطب : ،هذه للمتكلم ؛ طيب 

 للمؤنث . : أنِت" "للمذكر ، و:  أنَت " "؛  " أنِت"و " أنَت ": مفرد 

 للمثىن املخاطب . ،للمذكر واملؤنث  أنتما " ": ب ؛ للمثىن طي

 . " أننتِّ " : ، املؤنث " أنتم ":  املذكر؛ للجمع املخاطب 

 طيب ؛ انتهينا اآلن من املتكلم ومن املخاطب ، يبقى معنا الغائب :

 .  " هو ": مذكر ، مفرد مذكر  " هو ": للمفرد 

 " هي " ، للمفرد املؤنثة :  "هي" للمفرد املؤنثة : 

 " مها" للمثىن ؛ مذكر أو مؤنث الغائبان أو الغائبتان : 

 .مذكران ؛  تهدان "مها جم " تقول :

 .مؤنثتان  ؛ مها جمتهداتن "" 

 ."  هم" للجمع املذكر الغائب : 

 َنو قولك :؛   " هنِّ "  للجمع املؤنث الغائب :

 .مفرد مذكر  " أان قائمٌ  "



 

مذكر أو مؤنث يدخل فيه ، لكن إذا كان  –نعم  –أو  ، متكلم مذكر مجعٌ :   وَنن قائمون "" 
  " أان قائمةٌ " مؤنث : 

 وما أشبه ذلك ؛ يعين وقس على ذلك . " َنن قائمات" ومؤنثة : 

، َل َل  هي،  هو،  : أانا نستطيع من خَلل ما سبق أن َنفظ هذه الضمائر ؛ ْلن بعضهم يقول إذً 
 احفظ : ..لخبط نفسك وَل تدخل على نفسك َل ت نقول !

 . أان ، َنن متكلم : -

 أنَت ، أنِت ، أنتما ، أننت ، أنتم . خماطب : -

 .  هو ، هي ، مها ، هم ، هن للغائب : -

 بكل سهولة .ا تكون ذواضح كانتهينا ، و 

 نُعرب : -طيب  -

 الضمائر من املبنيات الضمائر من املبنيات فنقول :

 ِف ُمل رفع مبتدأ . مبيني  منفصلٌ  ْيٌ ضم أان :

 : خرب .قائٌم : خرب ، و قائٌم و 

 مبين ِف ُمل رفع مبتدأ . منفصلٌ  : ضمْيٌ  َنن

 : خرب مرفوع وعَلمة رفعه الواو ْلنه مجع مذكر سامل .قائمون 

 ما يتعلق ابملبتدأ واخلرب  -اىل رمحه هللا تع - ابن آجروم لنا ّيَّ بعد أن بَ  ؛  -طيب  -
املضمر وهو وقد سبق معنا أن ؛  لنا املضمر ّيَّ ومضمر ، وبَ  ظاهرٌ  املبتدأ قسمان : لنا أن ّيَّ مث بَ  

 . -طيب  -أو خطاٍب أو غيبة  راد منه إَل بقرينة تكلمٍ ما َل يدل على امل الضمْي :



 

 : " " واخلرب قسمان:  -رمحه هللا تعاىل  -قال ف،  أقسام اخلرب لنا بّيِّ مث اآلن يُ 

 . " زيٌد قائمٌ "  وغْي مفرٍد  ؛ فاملفرد َنو : مفردٌ 

"  َنو قولك : اجلار واجملرور والظرف والفعل مع فاعله واملبتدأ مع خربه" وغْي املفرد أربعة أشياء : 
 ."  " زيٌد جاريته ذاهبة" و "  قام أبوهُ زيدٌ  "و " زيٌد قائمٌ " و " عندك زيدٌ " و " زيٌد ِف الدار

وغْي  مفردٌ  املبتدأ قسمان :أن  -رمحه هللا تعاىل  - ابن آجروم ّيَّ : بَ  -ابرك هللا فيكم  -أقول 
 ! انتبهوا اآلن معي مفرد ،

  م    ا معىن كلمة مفرد ؟

 وغْي مفرد : أي غْي كلمةٍ ، واحدة  ليس معناها ما دل على واحد ؛ َل ، إمنا معىن مفرد : أي كلمةٌ 
،  " الزيدون قائمون" ،  " الزيدان قائمان" :  مجلة أو شبه مجلة ؛ فمثًَل  يعين مجلة ، يعين ؛ واحدة 

  " الزيدون قائمون" ،  " الزيدان قائمان" ،  " قائمون" ، "  قائمان" ،   "قائمٌ  زيدٌ  "،  " زيٌد قائمٌ " 

 .مفرد  كلها تعترب خربٌ   قائمان،  قائمون،  قائمٌ ف

" وِف  " ابب املبتدأ "مراده ِف املفرد ِف  ! أقولك أه انتبه ، مثىن:  قائمانمجع ، و : قائمون  ؛ طيب
الكلمة الواحدة ، وغْي املفرد مراده  : اجلملة وشبه  -كما سيأتينا إن شاء هللا    - ابب املنادي "

 .  -وسيأيت إن شاء هللا ِف املنادى  -اجلملة 

 فنقول :إذا عرفنا هذا 

  " الزيدون قائمون "، ائمان " " الزيدان ق،   " قائمٌ  " زيدٌ : إذا كان اخلرب مفرد قد مر معنا ؛ فنقول 
 : كلها نقول

 . قائمون، والواو :  قائمان، واْللف ِف :  قائمٌ الضمة ِف :  خرب املبتدأ مرفوع وعَلمة رفعه

 .مجلة وشبه مجلة يشمل أمرين : وغْي املفرد  ، إذا كان اخلرب مجلة أو غْي مفرد؛ طيب 



 

 .فعلية  ا مجلةٌ سية وإمَّ اا اجلملة إمَّ 

ينبغي أن نفرق بينها ِف   لكن؛ ا جار وجمرور وإمَّ ، ا جار وجمرور وإمَّ ، ا ظرف إمَّ :  وشبه مجلة
 اْلمثلة .

 ."  ه ذاهبةٌ جاريتُ  " زيدٌ بقوله : ابن آجروم له ثَّ ن مجلة اسية مَ ، اخلرب إذا كا اجلملة اَلسيةطيب ؛ 

 مفرد . مبتدأ مرفوع وعَلمة رفعه الضمة ْلنه اسمٌ  : زيدٌ 

 : ضمْيٌ  جاريتهِف  " هاء "رفوع وعَلمة رفعه الضمة ، وهو مضاف ، و َثين م مبتدأٌ  ه :جاريتُ 
 متصل ِف ُمل جر ابإلضافة .

 للمبتدأ اْلول . اين مرفوع وعَلمة رفعه الضمة ، واملبتدأ الثاين وخربه خربٌ خرب املبتدأ الث : ذاهبةٌ 

 أعيد مرة أخرى

 مبتدأ مرفوع وعَلمة رفعه الضمة . : زيدٌ 

 إليه . : مضافٌ  جاريتهِف  اْلاءو ، َثين مرفوع وعَلمة رفع الضمة وهو مضاف  مبتدأٌ  ه :جاريتُ 

ه " جاريتُ مرفوع وعَلمة رفع الضمة ، واملبتدأ الثاين  -خرب جارية  -الثاين املبتدأ  خرب ذاهبٌة :
 ذاهبة . خرب املبتدأ اْلول ؛ فنحن أخربان أبن جارية زيدٍ  ذاهبة وخربه : " ذاهبةٌ 

 يش نلحظ ؟أ
 " اْلاء "؛  جاريتهُ  

 هذه الضمْي تعود على من ؟ 

 . " زيد "على 

 . أبوه " مَ قا " زيدٌ بقوله :  ابن آجرومها لَ ث َّ واجلملة الفعلية مَ ، اجلملة اَلسية  ؛طيب  



 

 مفرد . ة رفعه الضمة ْلنه اسمٌ مبتدأ مرفوع وعَلم : زيدٌ 

 فعل ماضي مبين على الفتح . : قامَ 

 إليه . ، واْلاء مضافٌ  وعَلمة رفعه الواو ْلنه من اْلساء اخلمسة وهو مضاف مرفوعٌ  فاعلٌ  أبوه :

 قام أبوه  " ا" زيدً ، فنحن أخربان أبن  " " زيدٌ الفعل وفاعله خرب املبتدأ  " قام أبوه " :

  فإًذا هنا اخلرب مفرد وَلِّ غْي مفرد ؟

 غْي مفرد .

 وَلِّ شبه مجلة ؟  مجلة طيب ؛

 مجلة فعلية .مجلة ، 

 بوه أ:  قام أبوهأيضا نلحظ أن 
 أبو من ؟

 أبو زيٍد . 

 زيدٌ "  :  يربطه ابملبتدأ " ؛ فما تقل  شيءٌ  بد أن يكون ِف اخلرب إذا كان مجلةً  قال العلماء : " َل
 بد أن يكون ِف املبتدأ الثاين وخربه رابطٌ  ؛ هنا ما ِف رابط ، فَل" علي  قامَ  زيدٌ  "  ، " قامَ  ُممدٌ 

 ابملبتدأ اْلول .

 في ن الرابط ؟ 

 أبوه ؛ هو 

 أبو م    ن ؟ 
 أبو زيد  ؛أبوه 



 

 جارية من ؟ ه "" جاريتُ 
  زيدٌ  

ليس ؛ هذا ليس  انجحٌ  ُممدٌ  زيدٌ  : ، فَل تقل مثًَل  افإنه َل يكون خرب  فأما إذا كان الكَلم منفصَل
 انجح . حمدٍ مب زيدٌ خرب َثين أبًدا ، ما عَلقة 

ل له ثَّ اجلار واجملرور مَ  ،به : اجلار واجملرور أو الظرف  إذا كان شبه مجلة املرادغْي املفرد و ؛ طيب 
 ."  ِف الدارِ  " زيدٌ بقوله :  ابن آجروم

 مفرد . مبتدأ مرفوع وعَلمة رفعه الضمة ْلنه اسمٌ  : زيدٌ 

 حرف جر . ِف :

أو  اسم جمرور وعَلمة جره الكسرة ، واجلار واجملرور ِف ُمل رفع خرب لزيد تقديره كائنٌ  : الدارِ 
 . استقر

 . " ِف الدارِ  " زيدٌ ، لكن هنا ما َنتاج إىل ضمْي  ِف البيت مستقرٌ  زيدٌ أو  ِف البيت موجودٌ  زيدٌ يعين 

 . عندك " " زيدٌ ه ابن آجروم بقوله : ل لَ ثَّ ا مَ إذا كان ظرفً  شبه مجلةو 

 مفرد . وعَلمة رفعه الضمة ْلنه اسمٌ  مرفوعٌ  مبتدأٌ  : زيدٌ 

: ضمْي متصل ِف ُمل جر ابإلضافة الكاف على الفتح وهو مضاف و  : ظرف مبيني  عندَ ،  عندكو 
 . أو كائنٌ  أو موجودٌ  ؛ أي مستقرٌ  "  زيد عندك "أي ؛ 

 ِف ُمل رفع خرب املبتدأ ، ِف ُمل رفع خرب املبتدأ . : ظرفٌ عندك ف

َ بَ ابن آجروم ابملبتدأ واخلرب ابختصار ، و ا يتعلق ِمَّ  انتهيناوهبذا نكون قد  اخلرب و  لنا أن املبتدأ ّيَّ
 .مرفوعان وأهنما اسان 



 

َ وبَ   اع بكونه خربً رفَ يُ اخلرب عن العوامل اللفظية ، وأن  عارٍ املبتدأ أن  - رمحه هللا تعاىل -لنا  ّيَّ
 .ابلواو أو ابْللف  ن مرفوعان ابلضمة أوقد يكوان املبتدأ واخلربللمبتدأ ، وأن 

َ مث بَ  مفرد ؛ وهو  : خربٌ  قسمانا  لنا أن اخلرب أيضً ّيَّ مضمر ، مث بَ : ظاهر و  املبتدأ قسمانأن لنا  ّيَّ
 .وهو ما كان مجلة وشبه مجلة ؛ غْي مفرد  وخربٌ ،  َل شبه مجلةو ما ليس جبملة 

 . أبوه " قامَ  " زيدٌ : فعلية ، أو  ه ذاهبة "جاريتُ  " زيدٌ :  اسية ا أن  تكون لنا أن اجلملة إمَّ ّيَّ مث بَ  

َ وبَ   .ابملبتدأ  كانت أو فعلية َل بد أن يكون فيها رابطٌ   اجلملة اسيةً أن لنا  ّيَّ

َ وبَ   أو أو جار وجمرور وَل حتتاج إىل رابط ؛ ْلن الرابط تقديره كائنٌ  ظرفٌ :  شبه اجلملةلنا أن  ّيَّ
 الكَلم . منم فهَ ا يُ ِف اخلرب موجود ِمَّ ستقر ا

 لنا ما سيؤثر على املبتدأ بّيِّ ، مث سيُ  هنى لنا ما يتعلق ابملبتدأ واخلربأقد  ابن آجروموهبذا يكون 
ا أن جيعل اخلرب خربه ؛ اسه املرفوع ، وإمَّ  " " كان وأخواُتاا أن جيعل املبتدأ اسه  ِف إمَّ  ، واخلرب

 وأخواُتا ". إنَّ  "املرفوع ِف 

ا يتبع ِف ، من النعت والبدل والعطف وَنو ذلك ِمَّ  مث أييت لنا ابلتابع من النعت والبدل والعطف
 -إن شاء هللا  -كما سيأيت   املبتدأ واخلرب وجيعله مفعولّي لنا أيًضا ما سيؤثر على بّيِّ اإلعراب ، مث يُ 

 ِف أبوابه .

ة املنت ، نكمل بقيِّ  ِف اللقاء القادم -وإن شاء هللا  -ا يتعلق ابآلجرومية ، هبذا القدر أكتفي ِمَّ و 
حفظه هللا  -الشيخ رزيق القرشي ورمبا كما سيتم اإلعَلن عنه حسب ما يتيسر ، رمبا آخذ مكان 

 -إن شاء هللا  - من اَلثنّي ، فسأرى رمبا آخذ اْلحد بدًَل  ْلنه أهنى املقرر املتعلق به -تعاىل 
 . - جزاهم هللا  خْيا -ب اإلعَلن من خَلل إدارة املعهد حس



 

ات أريد أن وقبل أن أدخل إىل التنبيه، سأخلص إىل بعض التنبيهات جرومية ت من اآلبعد أن انتهي
والبحث وما ا من كيفية الكتابة نتدارس ما كنا قد بدأان به سابقً أننا س- إبذن هللا تعاىل -أقول أننا 

 ا .يتعلق بذلك لنستفيد مجيعً 

 ا على بعض اْلمور :وأما التنبيهات فأريد أن أنبه سريعً 

ابلعلم والتعلم ، واحذروا تمام على اَله !أيتها املسلمة  ياحرص ! احرص أيها املسلم اْلمر اْلول :
قال وفنت كم وكم ضاعت اْلوقات ِف قيل و   ! من الفنت الصارفة عن العلم - ابرك هللا فيكم -

" مكانك راوح " يتحرك مكانه : حىت مضت اْلايم واْلسابيع والشهور والسنون والواحد كما يقال 
وتصرفكم ع فإهنا تضيِّ  ! َنو ذلك ، فلذلك احذروا الفنتا و تعلق بدينه تعلمً مل يتقدم خطوة فيما ي

أن يصرفوا املسلم عن تعلم أمور دينه  عن طلب العلم ، وقد يكون هذا مقصود أهل الفنت بفتنهم ؛
 شيطاين . وهو مقصدٌ ؛ 

وب منكم ْلن املطل؛ إذا عرفتم الشر فاحذروه وَل تكثروا اَلشتغال ابلشر  -فيكم فبارك هللا  -
مبثل هذه اْلمور  اشتغالٌ أن يكون الديدن دائما ا أمَّ  ومعرفة الشر واجتنابه فقط ، تعلم اخلْي وفعله 

فهذا كما نبه عليه أهل العلم قد يكون من مصائد الشيطان ِف صرف اإلنسان عن طلب ؛ الفنت و 
 العلم .

 النقطة الثانية :

نسمع  ! اء السلفيّي وِف طلبة العلم السلفيّيإخواين املسلمّي من الطعن ِف العلمر نفسي و حذِِّ أُ 
 احذروا فَلن ! ، وَنن نعرفه بسلفيته من العلماء أو من طَلب العلم . : ونسمع ونسمع

 !ر منه ؟ذِِّ طيب ل    ماذا حتُ 

  !!ه   ل وقع ِف ضَللة ؟

  !!ه   ل اَنرف ؟



 

فهذا حيتاج إىل نظر ؛ رافه وا العلماء ما الدليل على اَنينروا منه ومل يبفقط العلماء حذِّ  ا أن تقولأمَّ 
ا من قرره تقريًرا مجيًَل شيخنا هذا كَلم السلف ، وأيضً  ! ِف السلفي ، وهذا ليس كَلمي خاصةً 

" إن الطعن ِف املسلم حيتاُج حيُث قال لفاحل اْلريب :   -حفظه هللا تعاىل  -الشيخ ربيع املدخلي 
اج إىل أمره بّي السلفيّي حيت ، والطعن ِف السلفي الذي هو طالب علم ومعلم واشتهر إىل دليل"

 أكرب وأكرب ؛ ْلنك تطعن ِف إنسان قد اشتهر بسلفيته ، وهللا حذر منه الشيخ الفَلين أو دليلٍ 
الشيخ الفَلين والشيخ الفَلين على عيين ورأسي َنبهم ؛ ولكن  ! نقول : نعم ! الشيخ الفَلين

املتعاملّي وبعض قولك طعن فيه الشيخ الفَلين والشيخ الفَلين ليس دليًَل ، وما يفعله بعض 
 ، فإذا مل تقبل التحذير م الناس ابلتحذيرلزِ ر الشيخ من فَلن يُ ذِِّ املتجرئّي ِف الدعوة أنه مبجرد أن حيُ 
بل وخيالف ، وخيالف املنهج السلفي  ! منك أيًضا ؛ هذا خطأ رٌ فأنت تطعن ِف الشيخ وأنت ُُمذَّ 

 القرآن والسنة .

ع فاحذروا من الوقو  ! اليب املريضة وْلذه اْلغراض الفاشلةْلستنبهوا ْلذه ا -فبارك هللا فيكم  -
  !ِف الطعن ِف العلماء السلفيّي 

ِمَناِت ِبَغْيحِ  ﴿: إخواين وأخوايت بقول هللا تعاىل  مركُ ذكِِّ وأُ ر نفسي ذكِِّ أُ و  ِمِنَّي َوالحُمؤح ُذوَن الحُمؤح َوالَِّذيَن يُ ؤح
ًا مُِّبيًنا  َتَمُلوا هُبحَتااًن َوِإْثح َتَسُبوا فَ َقِد احح كانوا طَلب   كل من يؤذي املؤمن واملؤمنة سواءٌ   ؛ (1) ﴾َما اكح

َتَسُبوا  ﴿ ! انتبهوا حىت العامي حىت العامي أو كانوا عواًما ؛ علمٍ  يعين تطعن فيه بغْي ؛  ﴾ِبَغْيحِ َما اكح
َتَسُبوا  ﴿بغْي ذنٍب ،  ؛ بغْي جرمٍ ، بغْي جرٍم ، دليٍل  ِمَناِت ِبَغْيحِ َما اكح ِمِنَّي َوالحُمؤح ُذوَن الحُمؤح َوالَِّذيَن يُ ؤح

ًا مُِّبيًنا  َتَمُلوا هُبحَتااًن َوِإْثح ُذوَن  ﴿،  ﴾فَ َقِد احح َتَسُبواَوالَِّذيَن يُ ؤح ِمَناِت ِبَغْيحِ َما اكح ِمِنَّي َوالحُمؤح  . ﴾ الحُمؤح

َتَسُبوا ﴾ ﴿ا معىن                 م   ؟ ِبَغْيحِ َما اكح
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احذروه فاسق  بغْي معصيٍة ، وهللا فَلن  ،اَنرافٍ بغْي ، بغْي بدعٍة ، بغْي جرٍم ، ذنٍب  بغْي :معناها 
 ! منحرف

 طيب أيش الدليل ؟
 ! ما ِف دليل 

  عشان ما عجبك !!

  كَلم من تعظمه !  عشان ما سع كَلمك أوو 

" بل يقول شيخ اإلسَلم ابن تيمية :  هذا خطأ ! !! خَلص حتذر منه أو كَلم من جتعله من اْلكابر
 .ل " ََل ضَ  لح بَ  ةٌ عَ دح ا بِ ذَ هَ 

  -ه هللا تعاىل رمح -كما يقول شيخ اإلسَلم ابن تيمية   " وضَلل إلزام الناس ابجتهاد اجملتهد بدعةٌ " 

لألسف جتد إنسان سلفي حافظ القرآن بعيد عن  ! ْلذه املزالق فانتبهوا اي إخواين َل تقعوا فريسةً 
وا ، فأنت تشتغل مع سلفيّي لكن ظُِلمُ وهؤَلء الذين يطعنون فيهم املشاكل يطعن ِف فَلن وفَلن 

 .املظلومّي  م ِف ظُلملَ من ظَ 
َتَمُلوا  ﴿:  يقول  -عز وجل  -اهلل ف َتَسُبوا فَ َقِد احح ِمَناِت ِبَغْيحِ َما اكح ِمِنَّي َوالحُمؤح ُذوَن الحُمؤح َوالَِّذيَن يُ ؤح

ًا مُِّبيًنا    ﴾هُبحَتااًن َوِإْثح
لِ   ):يقول  - صلى هللا عليه وسلم -والرسول  لِم َحَراٌم ، دَ كلُّ املُسح  اُلُه ، َوِعرحُضهُ مَ ُمُه ، وَ ِم َعَلى املُسح

()2) 
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يقول هللا ِف اْلديث  -صلى هللا عليه وسلم  -، ويقول  ِف سعتهِف عرضه  فيه طعنٌ طعنك 
ُتُه اِبْلَرحبِ  ِإنَّ هللَا َقالَ )  :القدسي  ؛ فإذا كان العلماء السلفيون  (3)(  : َمنح َعاَدى يل َوِلي ا فَ َقدح آَذن ح

 أولياء هللا وطَلب العلم السلفيون أولياء هللا

 !ف تؤذيهم ؟                     كي

 لو إنسان مثلك أراد أن يقاتلكأنت ضعيف َل قدرة لك ، أنت اآلن قد آذنك هللا ابْلرب 

 !ربُّ العاملّي وخالق الناس أمجعّي ؟ - سبحانه وتعاىل -ف إذا كان هللا                   فكي

فجرحته  اي أخي أان العلماء جرحوه ! أان اتبعت العلماء اي أخي : قد تقول ! مث انظر إىل قول هللا  
!  

َع َوالحَبَصَر  ﴿واسع إىل قوله تعاىل :  ! اي أخي تعال: أقول  َوََل تَ قحُف َما َليحَس َلَك ِبِه ِعلحٌم ۚ ِإنَّ السَّمح
ُئوًَل    !يعين َل تتكلم ِف شيء ؛  (4) ﴾َوالحُفَؤاَد ُكلُّ ُأولََِٰئَك َكاَن َعنحُه َمسح

  ﴾َوََل تَ قحُف َما َليحَس َلَك ِبِه ِعلحٌم  ﴿ ! َل تتبع:  ﴾ََل تَ قحُف وَ  ﴿

 مىت علمت ؟

 ! وهللا العلماء حذروا

 طيب ليش حذروا منو ؟

  !يقولك : ما أدري
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إًذا أنت داخل ِف اآلية هذه ، إذا جلست حتارب وتناظر وتتكلم كونك تنتفع بنفسك ْلنك عامي 
شئت أم أبيت وهللا ما  العامل انتهينا ؛ ولكن كونك حتارب وجتادل أنت داخٌل ِف اآلية بفرصةوأتخذ 

 هللا يسألك  ولمسؤ أنت  ! وَل صاحل وَل طاحل !  عبيدينفعك زيد وَل

 ؟  فعلت كذامل       ا قلت كذا ؟ وملا 

ُئوًَل   ﴿  ل سأَ هذا املعىن أنك تُ ؛  ﴾ ُكلُّ ُأولََِٰئَك َكاَن َعنحُه َمسح

 مل      اذا قلت ؟ مل   اذا فعلت ؟

مخس ست سبع من ا من سنوات من أكثر رمبا كنت ذكرت قديً و بارك هللا فيكم هناك محلة ف
َل حتضروا و  ! ون من فَلنرُ ذِِّ السرية حيُ سنوات أن هناك محلة كنا نعرف هؤَلء ِف جمالسهم اخلفية و 

على كَلم هؤَلء املفسدين  وإذا تكلم عامل ابلطعن ِف سلفي بناءً  ! وَل تنشروا لفَلن ! فَلن
ابرك  -فلذلك ؛ ل ما يفعل الشر وأهله وأصحابه حىت عند العجم ويرتمجوهنا ِف حينها مث اينشروهن

  ! احذروا من الطعن ِف العلماء السلفيّي -هللا فيكم 

بع القول من غْي أن تعرف آخر ؛ وهو احذر اي أخي املسلم من أن تَ تَّ  هذا اْلمر يقودان إىل أمرٍ 
 !دليله 

 ! جمروح فَلنٌ  : قالوا لك

  جزاك هللا خْيا؛ طيب : قل  
 ما الدليل ؟ ما الدليل؟

 ِلبوا هؤَلء و ا طُ ملَّ روا الدليل على الطعن ِف بعض السلفيّي ظهِ من الشباب أن يُ  ز كثْيٌ جَ عَ 

 الدليل ؟ ا                م
 كان عندهم .  ما 



 

  !روا ذَّ العلماء حَ  ! وح اسأل العلماء ! راجع العلماءر 

 طيب العلماء ما هم دليل !!

 وقد مر معنا أن العامل حُيتجُّ لقوله وَل حُيتجُّ بقوله ، العامل بشر ُيصيب وخُيطئ

 !؟ فكيف جتعل العامل حجة 

 انتبه ! 

ولكن خذوا  ! ان ما أقول ردِّوا كَلم العلماءأ، فأان أعلِّمك أخي املسلم وأعلَّمك أخيت املسلمة 
 كَلم العلماء ابلدليل .

 أنت ! تعلم الناس وخترهبم على العلماءقاعد  أنت ! اي ابزمول:   -كما نسمع   -قد يقول قائل 
 املتعاملّي .كما نسمعها من بعض السفهاء  ! قاعد جتيب قواعد جديدة

ليب تعال ! جزاك هللا خْي من حقك أخي املسلم ومن حقك أخيت املسلمة أن ُتطا :أقول لك 
 حقك !  ابزمول ابلدليل على ما يقول 

 وهذا الذي نريد أن نعلمه جلميع الناس .

 أنت مسلم !
 هذا ما يتعلم ما قال وهللا، ا مجيعً  -صلى هللا عليه وسلم  -الصحابة كان يعلمهم النيب  .. املسلم 

 ما حيتاجون إليه . -صلى هللا عليه وسلم  -م اجلميع لَّ عَ  ! وهذا يتعلم

 :  فإن قلت يل

 ؟ا الدليل        م 

 هذا واحد . ؛ الدليل ما سبق أقول لك : 



 

ِل  : -رمحه هللا  -إلمام أمحد أيًضا الذي كان يقول قول ا: مث الدليل  " ََل أتُخُذوا ِبَقويل وََل ِبَقوح
اَن  ياَن وََل الشَّاِفِعي وَماِلك ، وُخُذوا من َحيُث َأَخذح  أي خذوا ابلدليل .؛ " ُسفح

ُر َعِن هللِا وَعِن الرَُّسوِل  يقول : -رمحه هللا تعاىل  -وكان أبو حنيفة  صلى هللا عليه  -" ِإَذا َجاَء اَْلمح
ِ وَ فَ َعَلى الَعِّي وَ  -وسلم  ُر َعِن الصَّحابَة فَ َعلى الَعّيح ُر  ، َوإَذا َجاءَ  الرَّأحسِ الرَّأحِس ، َوِإَذا َجاَء اَْلمح اَْلمح

ما تقول يل : وهللا هذا إمام من أئمة  ! جيبوا الدليليعين ؛ َّي فَ ُهمح رَِجاٌل َوََنحُن رَِجاٌل " َعِن التَّاِبعِ 
 ! بعّي يلزمك اتباع قوله بَل دليلالتا

 ! ؟أمل نقل هذا ة الدليل أمَّ َنن 
 !؟جيرؤهم على العلماء  ، ماءلقال خيرهبم على العم الشباب مطالبة الدليل يُ علِِّ اذا ملَّا نُ               فلم

 !اي مريض  ! لماء أكثر منك اي تعبانر العقدِِّ وأان أُ  !وهللا أان أحب العلماء أكثر منك  ! أخي َل اي 
 !اي مقلد  !من َل تعرف اْلق بدليله اي 

 يعين؛ أنت ساقط " ََل يُ َقلُِّدين ِإَلَّ َساِقٌط "  كان يقول لطَلبه :  -رمحة هللا عليه  -الشيخ مقبل 
ساقط ِف العلم ما تعرف شيء ، أنت تدعو إىل التقليد والتعصب الذميم إبلزام الناس بقول العامل 

، أان َل أطعن ِف العلماء انتبهوا ! كما حياول البعض أن يصرف  اا كبْيً الذي تعظمه وإن كان عاملً 
 الناس من اْلق ابلتشنيع ابْلكذوابت هذه .

بعيد من هذه اْلساليب ، فما يدعيه  وزمنٍ  إخواين من زمان حذرتُ  كما كنتُ   -فبارك هللا فيكم  -
 بّيِّ يل  ، ر هللا من أمثالكثَّ بعض الناس أن ابزمول أييت بقواعد جديدة أقول له : جزاك هللا خْيا وكَ 

 ؟ ا القواعد اجلديدة الباطلة اليت قررُتا                      م

 ! بس َبّيِّح يل ، وَل أستحي ابلعكس" أخطأت ِف املأل "  : وهللا أتراجع عنها وأشكرك وأقول



 

وجتعل القواعد  بل وتتجرأ ! وَل أتيت بقواعد جديدة، قواعد جديدة  جابابزمول  : ا أن تقولأمَّ 
 !! قواعد ابزمولية جديدةالسلفية املقررة 

  !ِف منهج السلف  بل وطعنٌ  !وهذا افرتاء  !هذا ظلم  

 !!وا من هذا اْلسلوب أنك ترد اْلق احذر  !احذروا  -فبارك هللا فيكم  -

أان أسْي على املنهج السلفي ما جئت بشي جديد ، وأان أحتدى  ؛فإًذا أان ملا آيت هبذا مطالبة الدليل 
اجملالس ِف ر مين  ذِّ أو من قبله ملا  كان حيُ  ن بعيد منذ أن ُصرِّح ابلطعن ِفِّ وَل زلت أحتدى ومنذ زم

 !ما كان عندي تسرع  ! هم السرية ، ابزمول متسرع متعجلملا كانوا يطبخون الفنت ِف جمالس السرية
تلو  االعلماء تكلموا فيهم واحدً ه  1429كل من تكلمت فيه عام   -جل و  عز -كل بفضل هللا 

؛ نعم قد أخطئ فإذا أخطأت تراجعت  ! ين واحد تكلمت فيه والعلماء ما تكلموا فيهاآلخر ، أعط
حىت  -جزاك هللا خْيا  - خطاءاْلبّي يل  !طيب بّيِّ يل أخطاء  ! ل أنت عندك أخطاءولكن َل تق

ابلعكس أان أقول لك  ! أخطئي واتبعين الناس على اخلط قبل أن أموت وقد انتشر رمحينا !أتراجع 
 !  يل اخلطأّيِّ وبَ  -زاك هللا خْيا ج -ارمحين 

  ! أتركوا الفنت: ا نقول ْلؤَلء مجيعً ولذلك َنن 

  الفنت ؟ ترتكوا كيفطيب  
 أخطأ ومن غْي دليل !!ا أن تقول أخطأ أخطأ أمَّ  ! َلن أخطأ والدليل كذا وكذا وكذاف:  قولوا 

 والدليل  ر العلماء ويردِّون على أخطاء من أخطأ ابْلجةذِِّ ا حيُ مث ملَّ   

 ترفض ؟! 

 ا هذا امليزان املقلوب ؟!                اي إخواين م

 هذا امليزان املعكوس ؟!  ا               م



 

امليزان صفة الرمحن ، جرأة على ؛ أتيت له ابلدليل طعن ِف الصحابة كالرافضة ، خطأ ِف العقيدة 
وعلى مسائل  -صلى هللا عليه وسلم  -وعلى أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 تراجع واستغفر .: علمية عقدية أو فقهية الظاهرة أخطأ فيها ، يقلك 

  !؟الطعن فيه  ملا تراجع واستغفر قبلته ومل ترضَ ليش هو  ؛ طيب

فتعترب بيان اْلخطاء  ، بيان اْلخطاء وردها هذا حق ؛  من ابب الطعنهذا ليس  بيان اْلخطاء
هذا : وتقول  ، ودليل وتريد أن تلزم الناس بذلك فيه ، مث أتيت وتطعن ِف السلفي بغْي حجةٍ  اطعن

 . فيه !! من مل يطعن فهو مطعونٌ 

معينة أان أتكلم على خطأ بّي كثْي من  اأان َل أعين بَلدً  ! ان وهللا لألسف هناك تَلعب كبْياي إخو 
 السلفيّي يقع .

 م            ا املخرج ؟ 

 الدلي                ل 

واحد من الشباب ِف  جاءينا من سنوات ولذلك أذكر مرة من املرات رمبا ذكرته لكم سابقً  
 الواتساب 

 ؟أنت أمحد ابزمول  ! وقال يل هكذا : اي ابزمول

  ! : نعم له قلت 

  ! دكاتِق هللا وارجع للمشايخ الكبار واترك اْلخطاء اليت عن ! ابزمول اي

 ر هللا من أمثالك ، وأان إن شاء هللا مرتاجع عن كل خطأ لكن يل شرط ثَّ قلت له : جزاك هللا خْي وكَ 
  ا هو ؟                      م قال : 

أان من سن            وات أسع الطعن ِفِّ ِف اجملالس اخلفية من الشر  ! خي جزاك هللا خْي، قلت له : اي أ



 

أبمور أان مل أقع  ِفِّ  وسعت اخلرب أهنم يطعنون جاءين، وأعوانه ، من الشر وأعوانه ومن طباخّي الفنت 
أان اآلن مرتاجع إن أخطأت  ! شوف: أان أقول لك  ! فيها ، ومع ذلك اي أخي جزاك هللا خْي

 ولكن بشرط 
 ما هو  ؟  : يل قال 

 حىت أتراجع . ة يل خطأ أو خطأين أو ثَلثبّيِّ : أن تُ  له قلت 

يعين أان  ! ا أن أتراجع من خطأ َل أعلمه وتضللين به فهذا ضَلل ؛ انتبهأمَّ  !اي إخواين  اانتبهو 
 !هللا نعم  ستغفرأان أ ! أان ما أدريو خطأت أرمبا ، علمه أأو مل  تهلم من كل خطأ عستغفر هللاأ

شئت أم أبيت ،  !ة ان َل أعلمه هذا منهج اْلداديوأأنت َل تعلمه  ِف خطأ ولكن أن تضللين
ع بدِِّ أن تُ  ! نتبه هذا منهج حداديرضيت أم رفضت ، طلعت أو نزلت ، رضيت أو انقهرت ، ا

 . لغا هذا منهج حدادي الشخص بَل دليلٍ 

 .الدليل ؛ فلذلك املخرج 

 لك اْلدلة  بيأان أج؛ طيب  : فقال يل 

  ؟وترتاجع 

نت يل خطأ واحد أعلن وأقول جزاكم يَّ إن ب َ  ! ولكن وهللا؛  وَل أحتاج إىل حلف!  ت له : وهللاقل
 ..يل  او نتُ يَّ ب َ  هللا خْيا 

، ذِّاب  " ئ كَ طِ خح  أٌ ََل  لَ اَ قَ  نح " مَ  يقول ابن معّي :، طبًعا اخلطأ العارض هذا كل واحد يقع فيه 
حىت  -جزاك هللا خْي  -به أن أكون منحرف فبّيِّ يل اَنراِف  ينالذي تريد أن تضللولكن اخلطأ 

 أتراجع .

 امليزان صفة الرمحن ؟!: ه            ل قلت 

 استوى مبعىن استوىل ؟! : ه           ل قلت



 

 ملاتوا على ضَللة ؟!إن الصحابة ِف نفسهم شائبة شرٍك ؛ وأهنم لو ماتوا على ذلك : ه                ل قلت 

 ب لذاته ؟!أن النيب حيَُ : ه                  ل قلت 

 حىت أتراجع !        ل قلت هل قلت هذه اْلمور؟ه              

 هذه أتراجع عنها أعطيين أتراجع !! !هذه أقوال ابطلة 
ْلن من يضلل  - ! انتبهوا - أان ما أضلل من وقع فيها ، هللا ويرتاجع  ومن وقع فيها عليه أن يتقِ  

 ! دادي        من وقع ِف اخلطأ مبجرد وقوعه ِف اخلطأ هذا ح

فقال يل : طيب ؛ وراح أايم وليايل مث جاءين وهو يعتذر يل ويتأسف ، يقول : وهللا اي شيخ أمحد 
 فساُمين أان كنت أتكلم فيك وأحذر منك . !فلم أجد حبثت وطلبت عن دليٍل جلرحك 

أان  -بَل علم وتراجع  في طعن ِفَّ أان مسامح كل سل -ابرك هللا فيك  -اعلم  !قلت : اي أخي 
ويكفيين إنك  -ك تعتذر يل اما أبغ -وأن يسرت علي وعليه  وأسأل هللا أن يغفر يل وله،  -مساُمه 

 .ترجع للحق 

أن تقبل قوْلم بَل دليل ،  وا الشباب علىبُّ رَ  -يعين  -كيف أهنم   ! -ابرك هللا فيكم  -فانظروا 
ول كثْي يطعنون فيهم من وابزمول مثال غْي ابزم .. يف هذا الشاب ملا حبث عن الدليلك  وانظر

وارجعوا لصوتيايت القدية دائًما أقول لكم  !! من حتت لتحت : ملا أقول!  من حتت لتحتاملشايخ 
 .ترى هذه معناها اجملالس السرية  !! من حتت لتحت

طأ ِف كذا وكذا الناس أشباه الرجال ما عنده القدرة والقوة على أن يقول ابزمول أخ لألسف بعض
ر منه ولكن من حتت لتحت ما حيذِّر ، وهللا رجعت لبعض هؤَلء طباخّي الفنت وأهل  ! وأان أحذِّ

 الشر قلت :
 ر مين ؟! ذِِّ أنت حتٌ  

 ! ر منكحذِِّ قال : َل ما أُ  



 

ر منك ، واتصلت وهللا على بعض الناس من كان ينشر متعجل ذَّ نه ترى حَ إمع أنه ابلشهود عليه  
 : متسرع ؛ فقلت له

 أنت تقول عين متسرع متعجل ؟!  
 وأان أحرتمك وأان كذا  ! ما قلت ! قال : َل 

 اي أخي ليش ؟! 

 !ل         ماذا هذه الفنت والبلبلة ؟

 ول        ماذا هذه التَلعبات وذو الوجهّي ؟! 
 من ذلك . - صلى هللا عليه وسلم - أما حذران النيب الناس بوجه وانًسا بوجه ؛الذي أييت 

ِف خْي ونعمة ِف  -عز وجل  - اجملتمع املسلم عموًما وَنن هنا ِف السعودية بفضل هللا ! اي إخواين
تسعى لإلصَلح وتسعى إىل درء الفنت  -جزاها هللا خْيا  -منهج سلفي ِف وضوح ، حكومتنا 

أهنا َل أقول من  ْلمد هلل بشهادة العلماء الكباروتسعى إىل نشر املنهج السلفي والتوحيد ، وا
دول اْلخرى كفار أو ال َل يعين هذا أن؛ أفضل دولة أهنا دولٌة متفردٌة بتطبيق الشريعة اإلسَلمية 

ومتنع كل ما فيه شرٌك ها أهنا دولة تطبق الشريعة ولكن هذه ميزة للسعودية ما ننكر  ! شيء َلء َلء
 مث بفضل هذه الدولة أو ذريعٌة للشرك ، وحتارب كل ما من شأنه اإلخَلل ابْلمن بفضل هللا

واخلوارج ليس ِف السعودية  القضاء على اإلرهاب وعلى الدواعش وعلى التكفْييّي متالسعودية 
الدولة السعودية يعين دولة ، فقط حىت ِف كثٍْي من البَلد اْلخرى بتوجيهات وَلة اْلمر ونصحهم 

 رائدة ِف هذا الباب .

ب وأييت بعض الناس قد االواتس ملاذا أييت بعض الناس ِف اإلنرتنت وِف اذا أييت الناس                           مل
لكن  يندس ويدخل بّي صفوف السلفيّي ليفرقهم وكلمتهم جمتمعة على وَلة اْلمر ؟حياول أن 

اْلمد هلل اآلن كثْي من اْلمور تبصرت وكثْي ما كنت أقوله سابًقا أدركه السلفيون وعرفوا ، فجزى 
ملكة العربية الدولة السعودية امل، وجزى هللا خْيًا هذه الدولة  نوايَّ هللا خْيًا مشاخينا على ما أفادوا وب َ 



 

السعودية بقيادة خادم اْلرمّي الشريفّي " امللك سلمان بن عبد العزيز " وويل عهده اْلمْي " ُممد 
بون الفنت ويسعون ر جزاهم هللا خْيا ، وهللا أهل توحيد وأهل سنة وحيا -بن سلمان " ومجيع اْلمراء 

 . -فجزاهم هللا خْيا  -إىل مجع الكلمة 

 ق صفوفها ؟!فرِِّ أن يطعن ِف هذه البَلد وأن يُ  فلماذا بعض الناس يريد

 .اْلمر عنهم وا وَلة غُ لِِّ وإذا علمتم شيًئا من ذلك فب َ  ! فاحذروا منهم

ِف املعهد اإلخوة اإلداريون ِف املعهد واملشرفون واملشرفات اإلخوة  - جزاهم هللا خْيا -وتذكرون 
وعشرين ألف وأربعمائة ومخسة وعشرين أو ستة  ةتلك الصوتية رمبا عام مخسوِف غْيه نشروا 

 وعشرين ؛ أننا إذا عرفنا من جيتمع ِف جمالس سرية

 ه                                ل نبلغ وَلة اْلمر ؟

 " نعم ؛ بَ لُِّغوا وَلة اْلمر فإن هذا من ابب اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر " .قال : 

هبذا الكَلم كما يثْيه بعض أهل الفنت ؛ أن مراد ابزمول الفنت ليس املراد  إخواين وأخوايت !
 واملشاكل َل وهللا ! وأان أحتدى إن كنَت صادًقا قل :

 كذا وكذا أنَت فتنت !  كبقول اي ابزمول ! 

حىت  قال الصحابة قال العلماء أنت فتنَت الناس !و قال الرسول و بقولك قال هللا  قل : اي ابزمول !
 الناس من الصادق والكذاب . يعرف

أسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن ينفعين وإايكم مبا قلنا وأن جيعله حجًة لنا َل حجًة علينا ، 
 وأن جيمع السلفيّي على اْلق .

أحبُّ إيل أن يتوب  وكل من خالف اْلق ورجع إليه ولو كان من أكرب الطعَّاِنّي وهللا ْل  وهللا !وهللا !
 ، وأن يكون مع إخوانه ، وأن يكون مع اْلق . وأن يرجع إىل إخوانهوأن يؤوب 



 

 وما يثْيه البعض ؛ ابزمول يدافع عن نفسه !

 لو أردت أن أدافع عن نفسي لدافعت عن نفسي من زمان . َل وهللا !

 هكذا ، لكن عموًما ابلصورة عامةلإلخوة ا أول مرة أان أنشره ورمبا هذ –ابرك هللا فيكم  –واعلموا 
ْلن بعض  ؛نفسه وعن عرضه  من ابب حق املسلم ِف الدفاع عن -وهللا حسييب  -أقوله من ابب 

 حّي طُِعن ِفَّ ذهبت للشيخ ربيع أان وأخي ُممَّد،  الكذب ِف إَثرة الفنت يلك إَلَّ  ماالناس 

  فقلت له : اي شيخ
  ما رأيك ؟

: طعن ِفَّ الشيخ الفَلين ِف كذا وكذا : من حقك أن ترد وتقول  -حفظه هللا تعاىل  -فقال الشيخ 
 ابلدليل ! هوكذا ، وأان أطالبه ابلدليل وإَل يعتذر ، قال : هذا من حقك تطالب

 فأخي ُممَّد قال للشيخ ربيع : جزاك هللا خْيا ؛ لكن 
 ما رأيك أنت اي شيخ ؟

 طالع ِفَّ الشيخ ربيع وسكت .

ِف خاصة  مك ورأيك عندي أحب إيل من رأييكَلفقلت له : اي شيخ هللا حيفظك ! أان مستعد أسع  
؛ ْلنه املظلوم له أن يدافع عن نفسه ، فإن ردِّ َل يقال أنه مثْي الفنت ! والظامل  إلزامانفسي مو 

 يصْي هو الطيب والشجاع َل ! املظلوم له أن يردِّ عن نفسه ، فقلت له : اي شيخ حفظك هللا ! 
 ما اْلفضل ِف رأيك ؟

 . سكت !قال يل : اترك وا

 . قلت له : خَلص !



 

من تلك السنّي إىل اليوم مل أرد على ذاك العامل مع احرتامي الشديد له مل  –عز وجل  –وبفضل هللا 
ابخلصوص ، أمَّا أن يدافع املرء عن نفسه عموًما ويدافع عن اْلق  -يعين  -أرد عليه ِف كَلمه 

 فنت أو أنه يدافع عن نفسه ! .الذي يدعو إليه ابخلصوص ؛ فَل يُقال فيه أنه يثْي 

أسأل هللا أن يرزقين وإايكم اإلخَلص ِف القول والعمل وأن جينبنا الفنت ما ظهر منها وما بطن ، 
 -لنافع والعمل الصاحل ، وأستغفره كثْيًا على ما وفقنا إليه من العلم ا  -سبحانه وتعاىل  -وأمحده 

نا وعلى ما قصَّران فيه ِمَّا قد جهلناه أو مل ندرك كثْيًا على ذنوبنا وعلى أخطائ  -سبحانه وتعاىل 
 معناه .

 .أطالب كل أٍخ مسلم يقف على خطأ يل أن يرد عليَّ عَلنية  ! وإين وهللا

 . فيقول : أخطأُت ِف كذا ! والصواب كذا

 وأقول له قبل أن أقرأ أو أسع أي شيٍء يقوله  : جزاك هللا خْي !

" رُدُّوا عليِّ ولكن بعلم ! رُدُّوا علي  : -حفظه هللا تعاىل  -لي ولكن كما قال شيخنا ربيع املدخ
 ولكن بعلم ! "

 تدري إيش معىن علم ؟

يعين بدليل وحجة ؛ ليس املراد أن نفتح الباب لكل واحد بكل كَلم من غْي دليل هذا  معىن علم :
 متدحين أو أن تذكرين خبْي . فنت ؛ ولكن وهللا أن تبّيِّ يل خطئي فهو أحبُّ إيل من أن

 وصحبه وسلم أمجعّي واْلمد هلل ربِّ العاملّي . وصلَّى هللا وسلَّم على نبينا ُممَّد وعلى آله

 

 

 


