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 التحذير من تنظيم السرورية خطبة يف 
 اخلطبة األول 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

وسي ِّئات   أنفسنا،  شرور  من  ابهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  حنمده،  هلل،  احلمد  إنَّ 
هللا، وحده   هللا فال مضلَّ له، وَمْن يضلل فال هادي له، وأشهد أْن ال إله إالَّ  أعمالنا، َمْن يهده

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ژ   وأشهد أنَّ حمم ًدا عبده ورسوله ال شريك له،  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ   ژ  ،ژ  ڤ ڦ  ڦ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ ،  ژ  ٺ        ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ    ڭڭ    ڭھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

 ، أمَّا بعد: چٴۇ
ر ِّ والعلن،   اه وقاه  قَ ن ات َّ ه مَ فإنَّ فأوصيكم أيها املسلمون ونفسي بتقوى هللا عزَّ وجلَّ يف الس ِّ

 . هزادَ  ه  رَ كَ شَ  نْ أقرضه جزاه ومَ  نْ ومَ 
ا  هللا مجيعً   االعتصام حببلِّ اعلموا رمحين هللا وإايكم أنَّ مِّْن أعظمِّ أصولِّ اإلسالم    أيها املسلمون: 

الْجتَِّماعِّ يفِّ الد ِّْينِّ َونََ تعاىل  هللا     انَأَمرَ فالناس  عن هذا السبيل،    يتفرقَ   ال    وأنْ  َعنِّ الت ََّفرُّقِّ    اانابِّ
وجلَّ   فِّيهِّ  عزَّ  هو  واالْعِتَصام  ،  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ :  فقال  هللا  :  حببل 

   لقرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، وكل ِّ ما يوصل إىل هللا تعاىل وجنته ورضاه. الت مس ك اب
َلَنا فَ َهَلك ْواربنا سبحانه  َنَااَن  و  ه ْم أهل  الكتابِّ من  و ،  َأْن َنك ْوَن َكالذِّْيَن تَ َفرَّق  ْوا َواْختَ َلف ْوا قَ ب ْ

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  چ   :قال تعاىل ف  اليهودِّ والنصارى

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ    چ وقال تعاىل:،  چڭ  ڭ  ڭ    

 چگڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
ومن األحاديث الواردة  السنة مليئة ابلنصوص اليت حتثُّ على االجتماع ونبذ التفرُّق،  و 

،  : " إن هللا يرضى لكم ثالثً قال: قال رسول هللا    رضي هللا عنه  أيب هريرة يف ذلك: حديث   
ا  تعتصموا حببل هللا مجيعً   ا، وأنْ تعبدوه، وال تشركوا به شيئً   ، فريضى لكم: أنْ ويكره لكم ثالثً 

 . رواه مسلم  وال تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال "
للفرق والطوائف واألحزاب   التعصبِّ احلزبيةِّ املقيتة، و   يف هذا الزمان داءَ به  إنَّ مما ابت لينا    عباد هللا: 

السلف  العلماء السائرين على منهج    ، وازدراءِّ ابلنفس  اإلعجابِّ داَء  و للشرع،    فةخالامل  آلراءوا
  يف اخلصومات، واالختالفِّ   لوقوعِّ إىل ا  مفضية  وكلُّ هذه األدواء  ،   املضلَّةِّ األهواءِّ   باعِّ ، وات ِّ الكرام 

،   احلزبيات    فصدَّهتم  ،بني أهل اإلسالم  والبغضاءِّ   والتناحرِّ   والتفرقِّ  عن العلم الصحيح ومَحََلتِّه حبق ٍّ
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 املسلمني الغواشي.وَغشَيْت وعمَّتِّ الفنت ، سلمني، مجاعة املبسببها فرَّقت تو 

املسلمون:  قائم    دين    أيها  تعاىل  املسلمني    هللا  لعموم  النصيحة  منها:  متينة  دعائم    على 
قال: »الدين     أنَّ النب   كما جاء يف حديث متيم بن أوس الداري  هم إىل مصاحلهم،  وإرشاد  

 رواه مسلم. النصيحة« قلنا: ملن؟ قال: »هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم«
 صاحلالفرق الضالة املخالفة ملنهج السلف البيان  حالِّ    ومن النصيحة لعموم املسلمني:

َ هم ويتئخط  عنْ   أْن يرجعواعلى املنتسبني إليها، وهذا من الرمحة هبم؛ لعلهم    واإلنكار   هلم    بنيَّ
لوا غريهم، ومن الرمحةِّ   البدع.  اكِّ رَ ابخللق عموًما أْن اليقعوا يف شِّ  احلق؛ ولئال ي ضِّ

 َمع  عليه عندهم.أهل السنة واجلماعة م ْ  من أصولِّ   البدع أصل   والرد  على أهلِّ 
وهم ينهون    سنةٍّ   كلهم أصحابَ   الناسِّ   خيارَ   : » وأدركت  بن عياض رمحه هللاالفضيل  قال  

 .عن أصحاب البدعة«
حرَسها    من التنظيمات اخلطرية الوافدة إىل بالدان اململكة العربية السعودية  أيها اإلخوة الكرم: 

بعض  وَفَد إىل بالدان ودرَّس  يف  رجلٍّ نسبة إىل  : التنظيم  السروريُّ ابلتوحيدِّ والسُّنةِّ عز وجل هللا  
من علمائنا  والتنفري   يف والة أمران،  ع رَِّف عنه الطعن   ، وقد  الكفرمث فارقها إىل بالد  أرجائها،  

  كتب العقيدة،  يف التنفري منبل وجد له كالم سيئ    فهم الواقع،  ورميهم ابجلمود والعمالة وبعدمِّ 
قد تنبَّه له كبار علمائنا فحذَّروا   هذا الرجل  إنَّ مث  ،  من اجلفاف  كثريٍّ   ا مشتملة  علىواد ِّعاؤه أنَّ 
 . على طريقة اخلوارج القدماء يف كثريٍّ من أصوهلمساروا  يف بالدان  ا لهفَ رََّخ أتباعً  منه، لكنه 

 فمن أمهها: هبا  ونَ عالمات ي  ْعَرف   هلهأل السروري التنظيمعباد هللا: 
 .الشعوبِّ على حكامهاأتييد ما ي سمى ابلثورات والربيع العريب وحتريض  

االحنراف  يف جانب الوالء والرباء، حىت آل هبم األمر  إىل التآمرِّ مع اجلهاتِّ   :مومن عالماهت
 . اخلارجيةِّ املعادية لبالدان على دعم كل ِّ ما يزعزع  األمَن يف بالدان حرَسها هللا 

ر  معايبهم على رؤوس تكفري  احلكَّامِّ ووصفهم ابلطواغيت والتأليب  عليهم ونش   ومن عالماهتم:
 . األشهاد

ربط  الشباب ابلكتبِّ الفكرية املشتملة على املخالفات العقدية يف ابب السمع    ومن عالماهتم:
 .والطاعة وغريِّه

تنقُّص  العلماءِّ ورمي هم مبداهنة احلاكم حىت ينفَر الشباب  منهم، ويرتبطوَن بدعاة    ومن عالماهتم:
 . فقه الواقع املزعوم
إضفاء  ألقابِّ املدحِّ والثناءِّ غري املستحق من بعضهم على بعض إمعااًن منهم    ومن عالماهتم:

 . ليم والرضىيف التلبيس على َمْن ال يْعرِّف  واقعهم حىت أيخذ مقاالهتم على سبيل التس 
االفتيات  على السلطانِّ وحتريض  الشباب على اجلهاد الذي مل تتوافر شروطه    ومن عالماهتم:



3 

 

حىت زجُّوا هبم يف حماضن اجلماعات التكفريية كتنظيم القاعدة وداعش والنصرة وغريها ومسعنا  
 . املارقة يف بالدان َمْن قتل أمَّه وبعَض أقاربه تنفيًذا ملخططات التنظيمات 

؛ ألجل تنفري الناس  السيئة  أللقابِّ اب  ونبزهمرمي  َمْن يكشف  عوارهم ابجلامية    من عالماهتم:و 
 .منهم

لرموزهم عرب    ْشر  أفكارهم والرتويج  استعماهلم التقية يف تعامالهتم ومقاالهتم، ونَ   ومن عالماهتم:
بعد  عندهم  ازداد  ذلك  وكلُّ  االجتماعي  التواصل  ووسائل  السريَّة،  ومالِّسهم  العوام  مالس 

 الضرابت األمنية املوجهة هلم من اجلهات املختصَّة.
قبلوا او شرورهم،    نْ لتسلموا مِّ   أهلِّ الزيغِّ   واعرفوا طرائقَ   وأهلها  البدعَ   فاحذروا رمحين هللا وإايكم

،  أتخذون دينكم  نْ مَ   هذا العلم دين فانظروا عنْ   واعلموا أنَّ   ،الواعظني  ةَ ظَ وعِّ ،  الناصحنينصح  
أبنائكم وبناتكم فإنَّ أعنيَ  نهم وقلَّة    مصوَّبة    البدعِّ   أهلِّ   واعتنوا مبتابعة  إليهم بسبب حداثةِّ سِّ

عاطفتهم وقوَّةِّ  فيهاعلمهم  يعشعش   اليت  أبنواعها  التواصلِّ  ملواطنِّ  م  ودخوهلِّ الباطلِّ    دعاة    ، 
 ووجهوهم إىل مالس َمْن ع رَِّف ابلعلمِّ وسالمةِّ املنهج. وانصحوهم، فتابعوهم  أبنواعهم،

الرجيم: الشيطان  من  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ   أعوذ ابهلل 

 .چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ     ڎڌ  ڌ  ڎ
أقول ،  اآلايت والذكر احلكيمابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإايكم مبا فيه من  

فاستغفروه إنه  ،  ذنب  قويل هذا واستغفر هللا العظيم اجلليل يل ولكم ولسائر املسلمني من كل ِّ 
 هو الغفور الرحيم. 
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 اخلطبة الثانية
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 احلمد هلل وكفى، والصالة والسالم على نبيه املصطفى، وآله وصحبه ومن اقتفى وبعد:  
  :الصاحل  عن جادة السلف  املنحرفةِ   واجلماعاتِ   التحزابتِ   العبَد من فتِ به    مما يعِصم  هللا    فإن  

قد  وعلى رأسهم الصحابة  رضي هللا عنهم ف،  حلوفق فهم السلف الصا   وفهم ها   الكتاب والسنةلزوم  
وهم    ، وفق أفهامهم رضي هللا عنهم،َتعبَّد هللا جلَّ وعال هذه األمة بلزوم فهم كتابه، وس نَّة رسوله  

 .چ ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ  قال هللا تعاىل يف شأنم:الذين  
ه  ه واعتقادات  إىل هللا فيجب اتباع سبيله، وأقوال    من الصحابة منيب    وكل    : "قال ابن القيم رمحه هللا

ں  چ  من أكرب سبيله، والدليل على أنم منيبون إىل هللا تعاىل أن هللا تعاىل قد هداهم وقد قال: 

مشافهة أو ممن أخذه عن    أخذوا دينهم عن النب  ، فالصحابة  رضي هللا عنهم    چڻ  ڻ  ڻ
: " َمن كان مستنًّا، فليسنت ، فهم أعرف الناس مبراد الشريعة، وقد قال فيهم ابن مسعود  النب  

، كانوا أفضل هذه األمة؛  مبن قد مات، فإن احليَّ ال تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب حممد  
فاعرفوا هلم    ، وإلقامة دينه، أبرَّها قلواًب، وأعمقها علًما، وأقلها تكلًفا، اختارهم هللا لصحبة نبيه  

مبا   أثرهم، ومتسكوا  واتبعوهم على  اهلدى  فضلهم  على  فإنم كانوا  أخالقهم وسريهم،  من  استطعتم 
 .املستقيم
خمالفة منهج أهل السنة يف    أعظم أسباب الوقوع فيها:   نْ أن  مِ   يف كلِ  بدعة واحنراف جيد    والناظر  

خذ ابملتشابه األ و الشرعية    لنصوص اسوء فهم  و   قلة الفقه وغلبة اجلهل مصدر التلقي، فأفضى ذلك إىل  
 .ابالستحسان واهلوى النصوص تفسريو   ،وترك احملكم من الدين

ابلعلم والعمل  الذين ع رِّفوا    العلم على أهله  أخذ    :ومما حيفظ  هللا به العبد من فتنة التنظيمات احلزبية
َولَْيَس    لعلماءَتَشبََّه ابر ممن  واحلذ  وعدم اخلروج عن منهج السلف يف ابب االعتقاد،  ولزوم السنة،

 طريقتهم. على 
كما دلَّ عليه  ،  مجاعة املسلمني وإمامهملزوم    :ومما حيفظ  هللا به العبد من فتنة التنظيمات احلزبية

بن سارية    حديث وعظنا رسول هللا  العرابض  قال:   ،    ،العيون منها  َذَرفت  بليغة،  موعظة 
لت منها القلوب، فقال قائل : اي رسول هللا، كأن هذه موعظة مود ع، فما تعهده إلينا، فقال:   َوَوجِّ
»أوصيكم بتقوى هللا، والسمع والطاعة، وإن كان عبًدا حبشيًّا، فإنه من يعش منكم بعدي، فسريى  

الراشدين املهديني، متسكوا هبا، وَعض وا عليها ابلنواجذ،    اختالفًا كثريًا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء 
، أسأل  رواه أبو داود وابن ماجه وإايكم وحمدثتِّ األمور، فإن  كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة«

 . هللا أن جيمع كلمة املسلمني على التوحيد والسنة، وأن يعيذهم من الفرقة وأسباهبا إنه مسيع ميب
  :سبحانهأمركم أبمر بدأ فيه بنفسه وثىن مبالئكته، فقال  عزَّ وجلَّ هللا  رمحين هللا وإايكم أنَّ  مث اعلموا 

 .....  چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ 


