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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ]التحذير البليغ من جماعة التبليغ[

 األولىالخطبة 

احلؿد هلل ادقصقف بصػات الؽامل ، أمحده شبحاكف وهق الؽبر ادتعال ، وأصفد أن ال هلإ إال اهلل وحده 

وأصككفد أن دؿككدًا  بككده وشككقلف كككايؿ اللككجايا واخلككهل ، صككذ اهلل  ؾقككف و ككذ  لككف وأصككحابف ال رشيككؽ لككف ، 

 وشؾؿ تلؾقاًم كثرًا.

ككؾ  َكػكك   مككا ﴿، قككال شككبحاكف:  بككاا اهلل : فككاتؼقا اهلل أمككا بعككد ٍ  كع ككَق ككؿَّ تع َع  
َّلل
 إَّللَث ا َّ

ؼككقا َيقًمككا تعاَنعككقَن فقككفَّلل َواتَّ

ؿ ال يعظَؾؿقنَ   .﴾َكَلَبت َوهع

، ورش صكذ اهلل  ؾقكف وشكؾؿ أنَّ أصدق احلديث كتاب اهلل ، وخر اهلدي هدي دؿد  باا اهلل وا ؾؿقا 

 األمقر ددَاهتا ، وكؾ ددَة بد ة ، وكؾ بد ة ضهلة ، وكؾ ضهلة يف الـار.

تعاَنعقَن فقفَّلل َواتَّؼقا َيقًما ﴿ :الؼا ن واللـة: امحدوا اهلل  ذ كعؿة اإلشهم ، واصؽاوه  ذ كعؿة  باا اهلل

ؿ ال يعظَؾؿقنَ  ؾ  َكػ   ما َكَلَبت َوهع ٍ  كع َق َعؿَّ تع  
َّلل
 . تظػاوا بل ايل اجلـان.﴾إَّللَث ا َّ

، أنَّ رشقل اهلل ريض اهلل  ـف : روى أمحد والبقفؼل بلـد صحقح مـ حديث الـعامن بـ بشر  باا اهلل

. فامحككدوا اهلل  ككذ كعؿككة االنككتاما واحكك روا ((اجلام ككة رمحككة ، والػاقككة  كك اب  ))قككال: صككذ اهلل  ؾقككف وشككؾؿ 

 وبهء  ذ اإلشهم وادلؾؿني .التػاق واالختهف فنكف رش وح روا مـ 

: إن مـ اجلام ات الضكالة ادحظكقرة ، والػكاق ادـحافكة اخلطكرة ة فاقكة التبؾقكغ أو األحبكاب ،  باا اهلل

 اإلشهم احل ر والتح يا مـفا ة كصحًا لألعمة وبااءة لؾ مة.القانب  ذ أهؾ  نَّ إو

: لعككؾ شككايهً يلككلل مككا هككدف هكك ه اجلام ككة ذا ولقككبؽؿ  ككـ هكك ا الشككق  العهمككة اهلككامم صككالح  بككاا اهلل

 ".هدففا واحد ، وهق أن تزيح ا قة التقحقد وحتؾ دؾفا ، حقث قال: " حػظف اهلل الػقزان 

" مككـ الثـتككني واللككبعني فاقككة اهلالؽككة ، لقبككؽ العهمككة اإلمككام األحبككاب  التبؾقككغ ": هككؾ عا ككة  بككاا اهلل

 ".كعؿ مـ ضؿـ الثـتني واللبعني ، حقث قال: " رمحف اهلل تعاث شامحة الشق   بد العزيز بـ باز 
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  ككـ عا ككة التبؾقككغ واإلخككقان لقلككقا مككـ أهككؾ اللككـةرمحككف اهلل دؿككد بككـ  ثقؿككني الشككق  العهمككة بككؾ قككال 

ه ه  ":  ـ عا ة التبؾقغرمحف اهلل واجلام ة ، بؾ قال ادػتل األشبؼ شامحة الشق  دؿد بـ إبااهقؿ  ل الشق  

 ."اجلؿعقة ال خر فقفا وأهنا ععقة بد ة وضهلة

 ".إن ا قة التبؾقغ هل صقفقة  رصية :" رمحف اهلل وقال ددث العرص الشق  األلباين 

 ".فقن اخكالقاقع أهنؿ مبتد ة وم ـ عا ة التبؾقغ :" رمحف اهلل  ػقػل وقال الشق  العهمة  بد الازاق 

ال اإلخقان وال عا ة التبؾقغ لقلقا مـ أهؾ ادـاهج : " حػظف اهللوقال فضقؾة الشق  صالح الؾحقدان 

 ".الصحقحة 

 . "إهنؿ عا ة بد ة وضهلة ـ عا ة التبؾقغ :" رمحف اهلل وقال فضقؾة الشق  محقا التقلاي 

: إن ه ه اجلام ة ضكهالهتا كبكرة ، واكحاافاهتكا خطكرة ، فؿكـ اكحاافاهتكا أهنكا ال تعتـكل بعؼقكدة  باا اهلل

 ككـ رمحككف اهلل الشككق   بككدالعزيز بككـ بككاز ، وال حتكك ر مككـ ال ككك ، قككال شككامحة  ككز ونككؾ التقحقككد اخلككال  هلل 

عا كة التبؾقكغ لكق  :" رمحكف اهلل ". وقكال  ككقات والبدا بعض  ـدهؿ  ، ـدهؿ خاافات عا ة التبؾقغ :" 

 ".  ـدهؿ بصرة يف ملايؾ العؼقدة 

إهنككؿ لؿؾككقن تقحقككد األلقهقككة وال  ككـ عا ككة التبؾقككغ :" رمحككف اهلل وقككال الشككق  العهمككة أمحككد الـجؿككل 

لعؾكقن لككف ققؿكة ، وهككؿ يف تقحقككد األشكامء والصككػات ، أصكعاية ماتايديككة ، يعـككل  كذ ةككر ضايؼكة أهككؾ اللككـة 

 ".واجلام ة 

 ".معاوف بلهنؿ نفال بالعؼقدة  ـ عا ة التبؾقغ :" رمحف اهلل ل العهمة زيد اددخيل وقا

 : عا ة التبؾقغ نفال بالعؼقدة ، و ـدهؿ خاافات وبدا ورشكقات ، فنث ماذا يد قنذا باا اهلل

: مـ ادهحظات  ذ ه ه اجلام ة أهنؿ ال يد قن إث لزوم اللـة والتح يا مـ البداة بؾ إهنكؿ  باا اهلل

حتديد اخلاوج بثهَة أيام أو أربعني يقماً ، ومـ ذلؽ إتقاهنؿ بال كا ادبتدا  ذ واقعقن يف بدا كثرة ، كبد ة 

 خلاافات.ا تؼااهؿ يف ادـامات واحلؽايات وا خمالػاهتؿومـ  ،ضايؼة الصقفقة 
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: أما  ـ كتب ه ه اجلام ة كؽتاب تبؾقغل كصاب فقؽػل ما قال شامحة ادػتل األشكبؼ الشكق   باا اهلل

ونككدكاها تشككتؿؾ  ككذ الضككهلة والبد ككة والككد قة إث  بككااة الؼبككقر :" رمحككف اهلل دؿككد بككـ إبككااهقؿ  ل الشككق  

 ". وال ك

فؼد كشل  ذ الصقفقة ، وكان ياابط  ـد قكز  بكد الؼكدوس  (دؿد إلقاس  )أما  ـ ممش  ه ه اجلام ة 

أحد ةهة الصقفقة ، وادلجد ال ي اكطؾؼت مـف ا قة التبؾقغ فقف أربعكة قبكقر ، ودؿكد إلقكاس ممشك  هك ه 

 اجلام ة مدفقن يف ادلجد هق وعا ة معف .

 ـككف يف قبككقركؿ ويف لقن ، وحككافظقا  ككذ  ؼقككدتؽؿ وتقحقككدكؿ ، ففككق أول مككا تلككل بككاا اهلل فككاتؼقا اهلل 

  اصات الؼقامة واح روا مـ ه ه اجلام ة ادضؾة والػاقة ادـحافة الغقية.

 
َّلل
بَاَا اهلل . َّلل قؿع

حَّلل قرع الاَّ َق اْلَغػع وه إكَّف هع اع
َ الَْعظَّللقَؿ اجْلَؾَّللقؾ، َفاْشتَغػَّلل اع ا َّ

قَن، َوَأْشتَْغػَّلل   ، َأقعقلع َما َتْلَؿعع
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 الثانيةالخطبة 

العادني والصهة واللهم  ذ شقد اداشكؾني ، وأصكفد أن ال هلإ إال اهلل ويل الصكاحلني ، احلؿد هلل رب 

 وأصفد أن دؿدًا  بده ورشقلف و ذ  لف وصحبف والتابعني ومـ تبعفؿ بنحلان إث يقم الديـ.

لعـػ ، " بقابة كزى لإلرهاب ، بؾ مارشت اإلرهاب وااألحباب: إن عا ة التبؾقغ " أما بعد  باا اهلل

 والداليؾ  ذ ذلؽ كثرة ، والشقاهد وفرة .

إن مككـ حقككث قككال :" رمحككف اهلل ومككـ ذلككؽ مككا ذكككاه صككاحب اللككؿق ادؾؽككل األمككر كككايػ بككـ  بككدالعزيز 

احلككام التككل تككقر  فقفككا كثككر  ككـ أصككعب األمككقر التككل ورات  ؾقككف أَـككاء ملككمولقتل بككقزارة الداخؾقككة حااَككة 

 ". اإلخقان ادلؾؿنييـتؿقن إث عا تل التبؾقغ و

كـككا كتقاصككؾ مككع :"  (التككاري  ال ككي جلام ككة اإلخككقان ادلككؾؿني )ويؼككقل  ككيل  شككاموي يف كتابككف الشككفر 

 ".  عا ة التبؾقغ لـختار مـ يؽقن صاحلًا لقـضؿ معـا

ريق  التبؾقغ يف بعض البؾدان أكف ناءه وفكد مكـ عا كة التؽػكر واهلجكاة وعا كة  زت بؾ ذكا إبااهقؿ 

اإلخقان ادلؾؿني يطؾبقن مـف االكضامم إلقفؿ فا ت ر وقال ال أشتطقع أن أكضؿ معؽؿ ولؽـ أشتطقع أن  يت 

 ػرية اإلرهابقة.ا ة التبؾقغ باجلام ات التؽوه ا يمكد ارتبا  عبالشباب مـ ادؼاهل وأكتؿ تتقلقن الباقل ، 

لعؾقا ذكا يف ا سافاتف أكف كان مع عا ة التبؾقغ ، بؾ أ ؾـ يف بعكض بؾ إن بعض مـ قامقا بالتػجر يف ا

 اكؿة بعض ادتلببني إث عا ة التبؾقغ بلبب تليقدهؿ لتـظقؿ اا   اإلرهاي.دالصحػ ادحؾقة 

 عا ة التبؾقغ . معأضػ إث ذلؽ أن كثرًا مـ رؤوس احلاكات اإلرهابقة كاكت بداياهتؿ 

أضػ إث ذلؽ أن عا ة التبؾقغ هلا تـظقؿ وبقعة  ذ أربع ضاق صقفقة ، وهلؿ أمااء فاوا ، األما ال ي 

مل تلككتطقعقا أن إذا يـبككع  ككام وراءه ، بككؾ قككال ممشكك  هكك ه اجلام ككة دؿككد إلقككاس ألتبا ككف يف إحككدى خطبككف :" 

 ". كػك اهلل ادلؾؿني رشهؿ.أن حتؽؿقا البها اإلشهمقة  تايدونحتؽؿقا أو تدياوا بققتؽؿ فؽقػ 
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  أن عا ة التبؾقغ " األحباب" مػاخة لإلرهاب ، بؾ متارس اإلرهاب .وهب ا يتبني لؽؾ ذي  قـني 

ؿَّ أ زَّ  نَي، وَأذَّلللَّ اإلَّلل  الؾفع عْلؾَّللؿَّلل يـ.ْشهََم َواْد ني، َواْحؿَّلل َحْقَزَة الدِّ
كَّلل كْاَك وادعكشكْاَّلل  الكشِّ

َكا. قرَّلل اَلَة أعمع تَـَا َووع ؿَّ
َا، َوَأْصؾَّللح َأيَّلل ـَّا يفَّلل َأْوَضاكَّلـل ؿَّ  مَّلل  الؾفع

اَلةَّلل  ؿَّ َوفِّْؼ َعَّللقَع وع قؿَّلل رَشْ َّللَؽ.ادع  الؾفع
 َكبَّللقَِّؽ، َوحَتْؽَّلل

ـَّةَّلل تَابَّللَؽ، واتِّبااَّلل شع
نَي لَّللؾَعَؿؾَّلل بَّللؽَّلل  ْلؾَّللؿَّلل

ؿَّ َوفِّؼ إَماَمـَا َخااَّللمَ  ز  احلَ  الؾفع
 ْلؾَّللؿَّللني.ادع  ْشهََم َوَصهَحع اإلَّلل  َاَمنْيَّلل لَّللام فَّللقف  َّلل

بعفع وَتْاَضاه.
َّلل هَّلل َوإَّللْخَقاَكف َوَأْ َقاَكف لَّللام حتع َّ َ ْفدَّلل ؿَّ َوفِّْؼفع َوَويلَّلل  الؾفع

َا، َوَشدِّ 
ناَل َأْمـَّلـل ـقَاكا ادعَاابَّللطَّللنَي َورَّلل ؿَّ اْحَػْظ نع ْؿ َيا َربَّ العاَدنَي.الؾَّفع  ْا َرْمقَفع

. َّلـل ي  الد 
َّلل
قنَي، َوبَّللَجؿقعَّلل َأْ داء جَّلل الاَمرَّلل ، َوبَّللَاخْلَقارَّلل ـَ ي

دَّلل قِّنَي ادعْػلَّلل
ؿَّ َ َؾقَْؽ بَّللاحلَْقََّلل  الؾَّفع

ل َ افَّللقَتؽ، َوفعَجاَءة َكؼَّللَؿتَّللؽ، َوَعَّللقعَّلل َش  ْعَؿتَؽ، َوحَتَق 
ـْ َزَوالَّلل كَّلل

قذع بَّللَؽ مَّلل ؿَّ إكَّا َكعع  َخطَّللؽ.الؾفع

 َوَشقِّع
عقنَّلل ـْ الَزَصَّلل َواجْلعَ ام َواجْلـع

قذع بَّللَؽ مَّلل ؿَّ إكَّا َكعع  ْشَؼام.األَ  الؾفع

 
َّلل
بَاَا ا َّ

َؽاَّلل َوالبَغلَّلل ﴿:  َّلل  َوادـع
َّلل
َّلـل الَػحشاء ابك َوَيـفك َ   ذَّللي الؼع

َّلل
اع بَّللالَعدلَّلل َواإلَّللحلانَّلل َوإيتاء َ َيلمع نَّ ا َّ

إَّلل

اونَ  ؿ َتَ كَّ ؿ َلَعؾَّؽع  .﴾َيعَّللظعؽع

ع  ، وا َّ  َأْكَزع
َّلل
ْكاع ا َّ
ْؿ، َوَل َّلل اْكع فَّلل َيزَّلل وهع َ َذ كَّللَعؿَّلل اع ْؿ، َواْصؽع ْاكع َ الَعظقَؿ اجلَؾقَؾ َيْ كع وا ا َّ اع   َيْعَؾؿع َما َتْصـَععقَن.َفاذْكع

ن النجم  جمع وتنسيق/   عبد هللا بن مـحمد بن حسي 
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