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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 ) التحذير الوافي من فكر السرورية اإلرهابي  )

 
 

ال   أْن  وأشهد  لإلسالم،  هدانا  الذي  هلل  الحمد 

أنَّ  وأشهد  السَّالم،  القدُّوس  الملك  هللا،  إالَّ  إله 

محمداً عبد هللا ورسوله بدر التَّمام ومسك الختام،  

البررة  صلى   آله  وعلى  عليه  وبارك  وسلَّم  هللا 

تبعهم  ومن  األعالم،  األئمة  وصحابته  الكرام، 

 بإحسان إلى يوم الدين . 

ا بعََّّد ا ﴿ :عبََّّاد هللافََّّاتقوا هللا  :أمَََّّّ َواتَّقََّّوا يَومًََّّ

بَ   ِ ثُمَّ تَُوفّى ُكلُّ نَفَّس  مَّا َكسََّ تُرَجعوَن فيِه إِلَى َّللاَّ

 ﴾.َوُهم ال يُظلَمونَ 

واعلموا أنَّ أصدق الحديث كتاب هللا، وخير    

وشر  وسلم،  عليه  هللا  صلى  محمد  هدي  الهدي 

 األمور محدثاتها، وُكلَّ بدعة ضاللة. 

 الخطبة األولى
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: احمََّّدوا هللا علََّّى نعمََّّة ا سََّّالم، عبََّّاد هللا

موا ﴿  واشكروه على نعمة السُّنَّة والقرآن: َواعتَصَِّ

ا َوال تَفَرَّ َََّّّوا ِ َجميعًَََّّّ تظفَََّّّروا بلعَََّّّال   ﴾بَِحبَََِّّّل َّللاَّ

 الجنان.

هللا  العربية  عباد  المملكة  بالدنا  إنَّ   :

عقيدة  على  يومها  أول  من  السعودية؛  ام  

هد وعلى  األن  يا سالم،  لزوم سيد  وعلى  ام، 

 . منهج السلف الكرام

بن  عبدالعزيز  الملك  البالد  هذه  د  موّحِ  ال 

سعود   آل  أنَّنا    <:  رحمه هللا عبدالرحمن  يقولون 

على  محافظون  سلفيون  أنا  والحقيقة  وهابية، 

 .>ديننا نتَّبع الكتاب والسُّنَّة 

والِعداُء لهذه البالد ِعداٌء للتوحيد والحق؛ كما  

 ال المفت  الهمام والعالمة ا مام عبد العزيز بن 

 . رحمه هللا تعالىاز ب
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هللا الت   عباد  ا رهابية  التنظيما   من  إنَّ   :

فسادها   وزاد  خطرها،  وكبر  شرها،  عظم 

السروري،  فسادها  إو التنظيم  العصر،  هذا  ف  

تنظيم   والئد  من  هو  التنظيم   ا خوانوهذا 

العهد  ول   ما  اله  ويكف   ا رهاب ،  المسلمين 

سلمان  بن  محمد  األمير  الملك   السمو  صاحب 

هللا   معه،  ال:<  حفظه  لقاء   ا خوانإنَّ  ف  

الحركا    لجميع  الشرع   األب  ه   المسلمين 

العالم ف   انتشر   الت   وصف والتنظيما   ثم   <

الشرق   ف   تطرفاً  باألكثر  السرورية  أتباع 

جماعة  :<  ؛  ائالً األوسط من  درجة  أعلى  إنَّهم 

 >. المسلمين ا خوان

: إنَّ التنظيم السروري أنشئ على يد عباد هللا

سرور   محمد  يدعى  نايف  شخص  زين بن 

انشقَّ   وكان  د  التنظيم  عالعابدين،   ،  ا خوانن 

وتغذى بلفكارهم، فجاء بمنهج أخطر وأدهى وهو 
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المنهج   السن ؛  ا خوانتبطين  المنهج  وإظهار    

منهج   يبث  وسار  وخداعاً،  من   ا خوانتمويهاً 

 تح  تلك العباءة. 

هللا إلى عباد  يدعو  السروري  التنظيم  إنَّ   :

والتلليب   بالطواغي   ووصفهم  الحكام  تكفير 

 عليهم ونشر معايبهم على رؤوس األشهاد.

إنَّ التنظيم السروري يدعو إلى تنقُّص علماء  

ب ورميهم  يصفالسنة  بل  هذا   المداهنة؛  مؤسس 

بلنهم عبيد العبيد،  العلماء  "محمد سرورالتنظيم "

الشباب  يُنفِّر  الجو   حتى  لهم  يخلو  حتى  عنهم، 

ويربط  ويعبثوا الشباب  التنظيم وبعقول  بدعاة  هم 

 السروري.

بكتب   الشباب  يربط  السروري  التنظيم  إنَّ 

التكفير على  تحوي  االنقالبا     فكرية  إلى  وتدعو 

ا سالمية  والتفجير المجتمعا   وتصف   ،

سيد  طب،   ككتب  جاهلية؛  بلنها  ومساجدها 
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يصف  التنظيم  هذا  مؤسس  إنَّ  بل  ومحمد  طب؛ 

 . -والعياذ باهلل – كتب العقيدة بلنها كتب جفاف

يسمى   ما  إلى  يدعو  السروري  التنظيم  إنَّ 

ب  الحكَّام؛  على  الشباب  وتحريض  ل بالثورا ، 

 على بالد ا سالم. ء مرون مع األعداآيت

هللا السروري عباد  التنظيم  أتباع  إنَّ   :

ُحبَّ   فيظهرون  تعامالتهم؛  ف   التَّقيَّة  يستعملون 

ف   يقعوا  حتى  الِغر،  الشباب  ليصطادوا  العلم 

 . ويفسدوا عقائدهمفخاخهم، 

أتباعهم  يدعون  السروري  التنظيم  أتباع  إنَّ 

ثم  والصراع،  الفتن  مواطن  إلى  الخروج  إلى 

 التكفيرية. يوجهونهم إلى االلتحاق بالجماعا  

إنَّ التنظيم السروري يقوم على مدح رؤوس  

وسيد ا رهاب    ا خوانالتنظيم   البنا،  كحسن  ؛ 
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و يجعل ئعطاإ طب،  ما  الرفيعة  األلقاب  من  هم 

 القلوب تتعلق بهم. 

جواز  ألتباعه  يُقرر  السروري  التنظيم  إنَّ 

والحزبيا     ا رهابية،  التنظيما   ف   الولوج 

 ا. مين، ونحوهالمسل  ا خوانالمضلة ك

ادَ  ولُ : َّللاَِّ  ِعبَََّّ ا أَ ََُّّ َمعُونَ  مَََّّ تَْغِفرُ  ،تَسََّّْ َ  َوأَسََّّْ  َّللاَّ

ِحيمُ  اْلغَفُورُ   ُهوَ  إنَّه وهرُ غفِ تَ اسْ فَ   اْلَجِليل اْلعَِظيمَ   .الرَّ
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 هِ ى توفيقَّالشُّكر لهُ علو  ،هِ ى إحسانل عالحمد ّللَّ 

ُ وحَّدهَ اَل إل  ُد أَنْ وأَشه  ،تنانِهوام  ال شَّريَك هُ  إالَّ َّللاَّ

شَََّّّهُد أنَّ محمَََّّّداً عبَََّّّدهُ أَ و ،لْنِهتعظيمَََّّّاً لشَََّّّ ،هُ لَََّّّ

ولُهُ و وعلَََّّّى آلَََِّّّه  ،هِ الَََّّّدَّاع  إلَََّّّى ِرضََََّّّوان ،َرسَََُّّّ

   .لََّم تسليماً كثيراً  وسبهِ وصح

هللا عباد  بعد  السروري :  أما  الفكر  أتباع  إنَّ 

ينتسب   ومن  لجماعتهم  والبراء  الوالء  يجعلون 

يحذر  إ أو  لهم  يتعرض  والبراءة من كل من  ليهم 

 من منهجهم. 

النجم    يحيى  بن  أحمد  العالمة  الشيخ   ال 

عن السرورية وأهم المالحظا  عليهم: رحمه هللا  

أنَّهم يقدحون ف  الوالة، والظاهر أنهم يكفرون <

الوالة، وأنهم يزعمون أنَّ العلماء ف  هذا البلد ال 

الجهاد وليس  إلى  يدعون  وأنهم  الوا ع،  يفقهون 

مرادهم   أنَّ  الظاهر  ولكن  الكفار؛  جهاد  مرادهم 

 الثانيةالخطبة 
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الدولة... أن  ال    ضد  ينبغ  :  رحمه هللاإلى  فإنَّه 

منهم؛   والتبرؤ  المنهج  هذا  أصحاب  من  الحذر 

هذا علماء  تناولوا  وهم  د  بالسب    السيما  البلد 

ع واتهامهم بالخيانة للدين وهذا أمر ذوالشتم المق

 >. يدل على ما وراءه

تنعمون  عباد هللا ما  على  تعالى  احمدوا هللا   :

ة   به ف  هذا البالد المباركة من أمن  وأمان  وصحَّ

شريعة  مصانة،  عقيدة   ، عيش  ورغد  واطمئنان  

لكن كما  ُمطبَّقة، حدود ُمنفَّذة، وال ندَّع  الكمال، و

عثيمين   ابن  الشيخ  هللا ال  <  رحمه  أعلم :  ال 

البلد،  هذا  يطبقه  ما  هللا  شريعة  يطبق  من  اليوم 

السعودية العربية  المملكة  الشيخ  أعن   و ال   .<

  > البالد:  هذه  عن  على اللحيدان  حكومة  أفضل 

 >.ا طالق ف  هذه الدنيا

هللا التنظيم عباد  هذا  من  روا  وحذِّ احذروا،   :

وأطيعوا ا رهاب ،   واسمعوا  الجماعة،  والزموا 
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واحدة،  يداً  وكونوا  المعروف،  ف   أموركم  والة 

 وصفاً واحداً، وعيوناً ساهرة ضد األعداء.

 

مَّ  ِلِميَن، وأَ  اللهََََُّّّّ اَلِم َواْلُمسََََّّّّْ سََََّّّّْ لَّ ذِ أعََََّّّّزَّ اْ ِ

ين. َحْوَزةَ  مِ احْ وَ   ،ينكِ رِ َّْ َّشوالمُ   كَ رْ َّالَّشِّ   الّدِ

تَنََّا َوُواَلةَ   اللُهمَّ  ِلأ أَئِمَّ آِمنَّا فِ  أَْوَطنِنََّا، َوأَصَّْ

 أُُموِرنَا.

مَّ  وفَََّّّق جميَََّّّع والة المسَََّّّلمين للعمَََّّّل  اللهَََُّّّ

 بكتابك، واتباع سنة نبيك، وتحكيم شرعك.

زُّ اْلَحَرَمْيِن ِلما فِيه عَِّ   نَا َخاِدمَ فِّق إَمامَ وَ   اللُهمَّ 

ْساَلمَ     .َوَصاَلُح اْلُمْسِلِمين اْ ِ

ِدِه َوإِْخَوانََّ   هُ قْ َوفِّ   اللُهمَّ  ه ه َوأَْعَوانََّ َوَولَِّ َّ َعهَّْ

 اه. ضَ رْ وتَ  هُ بُ ِلما تُحِ 

 احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننَّا، مَّ اللهُ 

 وسدد رميهم يا رب العالمين.
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مَّ  عليَََََّّّّّك بَََََّّّّّالحوثيين المفسَََََّّّّّدين،  اللهَََََُّّّّّ

 وبالخوارج المار ين، وبجميع أعداء الدين.

ا نَّدرأ   اللُهمَّ  مَّ إنََّّ اكفنا شرهم بما شَّئ ، اللهَُّ

 بك ف  نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.

وُّ   اللُهمَّ  ْن َزَواِل نِْعَمتََّك، َوتَحََّ ل إنَّا نَعُوذُ بَِك مَِّ

 َسَخِطك.   َعافِيَتك، َوفَُجاَءة نَِقَمتِك، َوَجِميعِ 

مَّ  رَ  اللهََُّّ ْن البَََّّ َك مََِّّ وذُ بََِّّ ا نَعََُّّ ذَام إنَََّّّ ِص َواْلجََُّّ

 .َوَسيِّئ اأْلَْسقَام  َواْلُجنُونِ 

دِل ﴿ عبَََّّّاد هللا: لُمُر بِالعََََّّّ َ يََََّّّ َواِ حسَََّّّاِن إِنَّ َّللاَّ
ِر  ِن الفَحشَّاِء َوالُمنكََّ َوإيتاِء ِذي القُربى َويَنهَّى عََّ

 .﴾َوالبَغ ِ يَِعُظُكم لَعَلَُّكم تَذَكَّرونَ 
الجليل يَّذكركم، واشَّكروه فاذكروا هللا العظيم  

على نعمه يَّزدكم، ولَّذكر هللا أكبَّر، وهللا يعلَّم مَّا 
 تصنعون.

 


