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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 املسائل اجلاهلية املعاصرة عند أهل األهواء 

ونعوذ باهلل من شترو  أنهستنا ومن ئتن اع أعمالنا      إن الحمد هلل نحمده و نستععنن  ونستعرهره   •
من يهده هللا فال مضتتل ل    ومن لضتتلل فال هاه  ل    وأشتتهد أن إ إل  إإ هللا وشده إ شتتر   

فإن خنر الحديث كعاب هللا   وخنر الهد  هد  ل  وأشتتتتهد أن محمدا عوده و ئتتتتول    أما بعد  
األمو  محدثاتها   وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضتتتاللة    محمد صتتتل  هللا علي  وئتتتلر   وشتتتر 

 وكل ضاللة في النا    أما بعد
فهذه  بعض المستائل الجاهلية المعاصترة   والعي ِعر ب بها بعض أهل األهواء من هذه األمة      •

خالهوا فنها الطائهة المنصتو ة النايية   من الستلا الصتالأ وأتهاعهر   مما إ ن  للمستلر عن  
 ها شع  لحذ  منها ومن أهلها.معرفع

هذه المسائل كعوعها عل   را  مسائل الجاهلية العي ألهها اإلمام المجده الشيخ محمد بن عود   •
وهي في شقيقعها  إ تخرج  عن المسائل العي قر ها   ولكنها ياءع   الوهاب  شم  هللا تعال   

في ثوب يديد  تلهَّس بها بعض أهل األهواء في هذا العصر   فقمت بعحر رها من مؤلهاتهر   
بأنواعها   ومن أشرطعهر المسموعة ولقاءاتهر المخعلهة   ومن األشداث العي عالشعها هذه الواله 

 لماضية .  شرئها هللا في السنواع ا

أئأل هللا تعال  أن ينهع بها   وأن يهد  ضال المسلمنن   وأن لحهظ بالهنا من كل ئوء   وأن  •
يره كند الكائدين   وعدوان المععدين   وأن يوفق وإة أمرنا وعلماءنا لكل خنر  إن  ولي ذل  

 والقاه  علي  . 

 وئتالم  علي  العي ياءع    وقول ذكر هذه المستائل أذكِّ ر بهعض أشاهيث المصتطه  صتلواع هللا •
 بالحث عل  لزوم الجماعة  وذم الهرق المخالهة لها   منها 

   لقول كان الناس لسألون     ضي هللا عن  قال  "   شذلهة بن اليمان ما ثوت في الصحيحنن  عن  
عن الخنر وكنت أئأل  عن الشر مخافة أن يد كني فقلت لا  ئول هللا إنا كنا في ياهلية وشر 

قلت وهل بعد ذل  الشر من خنر   .    قال نعر ؟   بهذا الخنر فهل بعد هذا الخنر من شر  فجاءنا هللا 
قال نعر وفي  هخن قلت وما هخن  قال قوم يهدون برنر هديي تعرب منهر وتنكر قلت فهل بعد ذل  
الخنر من شر قال نعر هعاة إل  أبواب يهنر من أيابهر إلنها قذفوه فنها قلت لا  ئول هللا صههر  

نا فقال هر من يلدتنا و عكلمون بألسنعنا قلت فما تأمرني إن أه كني ذل  قال تلزم يماعة المسلمنن  ل
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وإمامهر قلت فإن لر لكن لهر يماعة وإ إمام قال فاععزل تل  الهرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة 
 "   شع  يد ك  الموع وأنت عل  ذل 

  نوي  لكن  لر  إن )   قال  أن   ضي هللا عن  العاص   بن  عمرو بن  وفي صحيأ مسلر  عن عودهللا
  أمعكر   وإن  لهر   لعلم    ما  شر  و نذ هر  لهر  لعلم    ما  خنر  عل   أمع   يدل  أن  علي   شقا  كان  إإ  قولي
  بعضها  بعضها   فنرقق   فعنة   وتجيء   تنكرونها   وأمو   بالء   آخرها   وئيصنب  أولها  في  عافنعها   يعل  هذه

  فمن   هذه  هذه  المؤمن  فيقول  الهعنة  وتجيء  تنكشا  ثر  مهلكعي   هذه  المؤمن  فيقول  الهعنة  وتجيء
 الناس  إل   وليأع   اآلخر  والنوم  باهلل  يؤمن  وهو  مننع   فلعأت   الجنة   و دخل  النا   عن  يزشزح  أن  أشب
  ياء  فإن  ائعطاع  إن  فليطع   قله   وثمرة  يده صهقة  فأعطاه  إماما   بالع  ومن  إلي    يؤت  أن  لحب  الذ 
 . (  اآلخر عنق فاضربوا ينازع  آخر

ْعِت بن شر أ  ضي هللا عن  َعْرَفَجَة   وفي صحيأ  مسلر عن َلِقوِل إ نَِّ  َئَعِكوِن َهَناٌع    َقاَل َئم 
ْيف  َكائ ًنا َمْن َكاَن  يٌع َفاْضر ِبوِه ب السَّ َي َيم  ه  اأْلِمَّة  َوه  َق َأْمَر َهذ  " وفي لهظ َوَهَناٌع َفَمْن َأَ اَه َأْن ِلَهرِّ 

ٍد ِير  ِد َأْن َلِشقَّ  لمسلر عن " يٌع َعَل  َ ِيٍل َواش  َق َيَماَعَعِكْر  َمْن َأَتاِكْر َوَأْمِرِكْر َيم   َعَصاِكْر َأْو ِلَهرِّ 
 " .َفاْقِعِلوهِ 
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 المسائل  •

 ينهون عن الرلو في األشخاص   وهر من أ ل  الرالة في إمامهر؟! .1

 ينهون عن الععصب للرأ   ! ثر إ لقولون إإ  أيهر؟! .2

لحذ ون من الععلق باألشخاص !  ثر يدعون الناس بكل وئنلة ! للععلق بأشخاصهر  .3
 ؟!

 ون إل  الخروج عل  الحكام قوإ وفعال    ثر يعورؤون من الخوا ج؟!يدع .4

 يؤصلون منهج العكهنر والعهجنر   ثر لقولون   نورأ إل  هللا من ؟! .5

ينكرون أعمتتال العهجنر وإ لجرؤون عل  ذم المهجر ن ب بحجتتة أنتت  إبتتد من ويوه  .6
ذا قنل لهر في ذل  ؟ الشتتتروا وانعهاء الموانع! ثر يننون عل  أنيانهر في الجملة! فإ

 قالوا األصل براءة الذمة ؟!!

 لمجدون  ؤوس اإل هاب     ثر لشجوون األعمال اإل هابية؟!   .7

بعتد العهجنراع تقلوتت آ ائهر     فطتائهتة تشتتتتتتتتتجتب   وطتائهتة تؤ تد ! وطتائهتة تور  !  .8
وطتائهتة توعز؟! فتإذا قنتل لهر في ذلت  ؟ قتالوا   كتل عل  ثرر ! وهتدفنتا أن نرضتتتتتتتتتي  

 !الجميع؟ 

لجنزون اإلنكتا  العلني  وبيتان أخطتاء الحكتام أمتام العتامتة   و حنون عليت  من خالل  .9
الكلمة والمحاضتترة والخطهة   وإ مانع من المهاهراع الستتلمية  ؟!  ثر لحذ ون  من 

 مهائد الخروج عل  السلطان؟!! 

بشتتتتتروا بالصتتتتتحوة فإذا هي تكهنر وتهجنر   وإزال أكنر الناس عن  مهماع الدين   .10
ي ئتتتتهاع عمنق ! والعجب العجاب أنهر إزالوا  لهعخرون بائتتتتمها ! وأعجب من    ف

 كنرة أتهاعهر   وكأنهر إ يهصرون ؟! 

ماع أأمة الصتتتتحوة فهقي من كان يعظيأ ماللهر ! و زعر أنها صتتتتحوتهر !! فذهب  .11
 عنهر الهالل بذهابهر ! فأضحت  الصحوة ا تكائا ! وتل  هي صحوتهر !

هوائرنا الحكومية ثكناع عستتتتكر ة !    شع  اإلئتتتتالمية منها ! بستتتتوب أصتتتتهحت   .12
 لجنل ثالث !! بعد انعكائعهر!!    -بجد عجنب!!!–نعاج صحوتهر !  و هن ون 



5 

 

اإلمامة والشتتتتتتتتتجتاعة والقوة عنتدهر هي في إمهتا  معصتتتتتتتتتيتة اإلمام أمام النتاس !   .13
فإذا قنل لهر إن الرئتتول صتتل  هللا علي  وئتتلر قال "ائتتمع وأطع    والمداهن بخالف  !

لألمنر وإن أخذ مال  ويلد مهرك " وقال "أهوا إلنهر شقهر وئتتتتتلوا هللا الذ  لكر" قالوا  
   هذه أهلة مري ة الحكام  ؟!!  

النصتيحة عند العلماء   هي  اقعراشاع لقدمها الناصتأ للمنصتوح مع بيان محائتن  .14
 وب في  تلطا    والنصيحة عند هؤإء افعل وإإ؟!   األخذ بها بأئل

لكعب  أشدهر بأن  النو ة عل  عنمان  ضي هللا عن  من  وح اإلئالم ! فيععذ ون  .15
عنتت  بتتأنتت  كعتتب بلرتتة األهبتتاء ! فهو ليس من العلمتتاء ؟!  ثر لجعلون هتتذا األهيتتب  

 إمامهر؟!!  

يرون أن النو ة عل  ومن العوافق العجنتتب ! مع إمتتامهر هتتذا ! أن شلهتتائهر !   .16
 عنمان  ضي هللا عن  من مناقوهر؟!

لطعن في صتتحابة  ئتتول هللا صتتل  هللا علي  وئتتلر و ستتيء األهب مع األنوياء    .17
فيععتذ ون عنت  بتأنت  لر لقصتتتتتتتتتد ذلت  ! ولكن ختانعت  اللهتا ة !!  ثر لجعلونت  من أأمتة  

 الهدى والدين ؟!

ا من أأمة الهدى    و الشتتتتتتيخ  لجعلون  من وقع في الطوام العقدلة والهكر ة إمام .18
مجره مصتتتتتلأ -الذ  يده الملة بعد شتتتتتدة الرربة   - شم  هللا -محمد بن عود الوهاب

 ايعماعي؟!

يورؤون مؤلهتاع إمتامهر من منهج العكهنر وهي الملن تة بت  ! بشتتتتتتتتتهتاهة القر تب  .19
 والهعند !! ثر ينسوون  لكعب العوشند ! كالد   السنية؟!

ف اإلئتتتتتتتتتالم من هذه المجعمعاع الجاهلية كلها فإن موققال إمامهر ما نصتتتتتتتتت  "  .20
يعحتتده في نهتتا ة واشتتدة  إنتت  يرفض اإععراب بتتإئتتتتتتتتتالميتتة هتتذه المجعمعتتاع كلهتتا 

ههون عل  ر بجملعها بما فنها أول   الذين ي  الهشر ة" وقال   " وشرعنعها في اععها ه .  
واقع  وهؤإء    بال مدلول  وإهللا     إإلإ  كلماع إ ا بهاومر   ضأل المآذن في مشا ق ا

تونن لهر  ماد بعيوم القيامة  ألنهر ا تدوا إل  نهاهة اللهاه من   اً باذع دشت أو   اً مأثقل إث
وأمنتالهتا كننر . ثر لقول أشتد المهعوننن بت    ".الهتدى  ومن بعتد أن كتانوا في هين هللا  



6 

 

مانصتت  " إ يويد في كالم  أ  قاعدة تكهنر ة   -ممن صتترح بأن  قد قرأ يميع كعه -
 وإنما هو نوع من العنهوان اللههي"؟!!!! ؟!

قاتل لعكون كلمة هللا هي العليا فهو في ئتتتتتتونل هللا "  أن  من  بنن  ئتتتتتتول هللا  .21
وإمتامهر لقر  بتأن موتت  كتان من أيتل إشيتاء كلمتاتت  هو لعكون هي العليتا ب  فقتد قتال 
بحروفت   "إن كلمتاتنتا وأفكتا نتا تضتتتتتتتتتل يننتا هتامتدة   شع  إذا معنتا في ئتتتتتتتتتونلهتا  !  

مهعون ب   يرهه نهس و ذيناها بالدماء انعهضتتتت شية وعاشتتتت بنن األشياء"   وهذا ال
اللها ة في بعض كعه  بإعجاب أخاذ! و جزم ل  بالشتهاهة بال ائتعنناء؟!  و بما اععذ  

 عن نها ت  بأنها نوع آخر ! من أنواع العنهوان اللههي!!

لمجدون منهج أئتتتتتتتالفهر الذ  كان شتتتتتتتؤما عل  أهل  في كل زمان ومكان   ولر  .22
الدما  كما ترى!   ثر لصهون هعوة لهلأ في أ  وقت مض   ولر لخلا ئوى القعل و 

الذ  أنشتتتتأ باله العوشند  بمعاضتتتتدة األمنر -الشتتتتيخ محمد بن عود الوهاب  شم  هللا 
بأنها هعوة تقلندلة إ تعنائتتتتتتتتتب مع  -محمد بن ئتتتتتتتتتعوه  شم  هللا منذ ثالثة قرون  

 الواقع؟!

أو    لقر  إمامهر بأن  إيدوى من األمر بالمعروب والنهي عن المنكر في األصتتول .23
 الهروع مالر تقر هولة الحاكمية ! وهر يوافقون ؟!

يرمون أأمة الهدى والستنة  بما لعلمون أنهر من  براء   و ستندون تل  العهر  إل    .24
يميع الحواس !   وإمامهر لصتتتتتتتتترح في كعه  بالكهر الوواح  !! ثر لقر ون بأن كعه  

 ه  نزل من الجنة؟! هي هئعو  السائر ن إل  هللا ؟!   بل صرح بعضهر بأن  أشد كع

صتتتتتتترح بعض األئمة  الذين شتتتتتتتهدوا لهر باإلمامة   بأن منهج  إمامهر بعند عن  .25
 السنة بعد السماء عن األ ض ! ثر لقر ون بأن منهج  لخرج من مشكاة النووة؟! 

الذ  يده الدين بعد اند ائتتتتتتت  فأعاهه صتتتتتتتافيا كما كان في أول اإلئتتتتتتتالم وياهد  .26
عوشنتد   و التذ  إزلنتا نتأكتل من ثمتا ه اليتانعتة   إنمتا هو  بتالنهس والنظيس إلقتامتة بلتد ال

 يل ئتتاذج!! والذ  أشيا عقندة  العكهنر والعهجنر   ونشتتر بهكره الهستتاه في الشتترق 
 والررب لعدون  من أأمة الهدى والدين؟!
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لقر  المؤئتتتتتتتتتس األكور  وشتتدة األهلتتان   وهو القتتائتتل " ليس بنننتتا وبنن النهوه  .27
عخر بانعمائ  للطر قة الصتتتتتوفية الحصتتتتتافية !! ثر لقر  هذا خصتتتتتومة هينية " ؟! و ه

 المهعون بأن قاعدت  هي قاعدة أهل السنة والجماعة؟! 

بأن الخالب مع النهوه ليس عقدلا وإنما هو خالب عل    -شدينا!-قر  بعضتتتتتتهر .28
األ ض ؟!  وهؤإء معهر بال تحهظ ! بل و جعلون القائل فوق النر ا ! وشتتتتتتتنعوا عل  

 ألن  قال بجواز الصلأ مع النهوه؟! - شم  هللا –باز  اإلمام ابن

لحرمون إقامة الستتتتتتتالم والعالقاع مع النهوه   ثر لحنون عل  تقو ة العالقاع مع  .29
 الدول الوثنية ! بحجة العوازن؟!

لقر ون بأن الدعوة لوشدة األهلان  هة عن اإلئتتتتتالم .  ثر يدعون إل  الوشدة مع  .30
 عا  وشدة الصا إ وشدة الرأ  ؟!العقائد المضاهة للعوشند تحت ش

يلمزون  من يتتدعو  إل  الحوا  مع األهلتتان في المعهق عليتت  . ثر يتتدعون إل   .31
الوشدة مع أشتد العقائد مضتاهة للعوشند !  تحت شتعا  لعذ  بعضتنا بعضتا فيما اخعلهنا  

 في  ؟!  

ألق  بعضتتتهر محاضتتترة عن العنصتتتنر والمنصتتتر ن في أ ض الجز رة   وبعد تقا  ره  .32
بما   -يدا–لمخيهة المونية عل  فق  الواقع ! صتتتتتترح في نهالة المحاضتتتتتترة الطو لة  ا

 " ؟!!فشلت الكنيسة يف دول اخلليج واجلزيرة يف كسب متنصرين جدد نص  " 

أ يهوا بتأهتل هتذه الواله من أيتل تحتذيرهر من هعتاة العنصتتتتتتتتتنر   ثر لهعون بجواز   .33
 اقعناء اإلنجنل ! مطلقا ؟!!

عضتتا فيما اخعلهنا في    فيعذ ون كل صتتاشب نحلة  فيما هو قالوا  لعذ  بعضتتنا ب .34
باطل ! إإ من كان عل  منهج أأمة الستلا فيما هو شق!!   فإذا قنل لهر في ذل  ؟ 

 قالوا   إ تنطوق علنهر شروا القاعدة ؟!

أئتالفهر ئتاهموا في إلصتال الستلطة ألعدى أعداء اإلئتالم  وانعه  بهر الحال إل   .35
وأفعوا بدخول الورلماناع من أيل الوصتتتتتول إل  الحكر فانعهوا إل  القعل والستتتتتجون    

شال أئتالفهر  !   وناصتروا ثو ة الخمنني ثر  تونن لهر أن  عدوهر ! وناصتروا العراق  
في  زوه للكو ت    وأشتتتتتتتتعلوا فعنة الجزائر   وشرضتتتتتتتتوا األفران عل  الموايهة  نر 
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ا قنل لهر في ذل  ؟ قالوا هذا من المعكاف ة   ثر تونن ضتتتتتتتتتاللهر في ذل  كل  !!! فإذ
فقت  الواقع ؟! والعجتب العجتاب  أنهر إزالوا يعمستتتتتتتتتكون بنهس القتاعتدة     ر النعتائج  

 المطرهة؟!  يدل  عل  أنهر قوم إلهقهون !!    

زعموا نصتر الستنة  في أفرانستعان    وقد ئتاقوا شتهابنا وأموالنا لقعال الستنة هناك  .36
ا عل  آخر معاقل العوشند في ِكَنر   وهؤإء صتتتتامعون  ! فلر يهدأ لهر بال شع  قضتتتتو 

 ! كأنهر إلعلمون!!

 ياهد السلا وأتهاعهر لنشر العوشند   وهر لجاهدون لطمس ؟! .37

ائتتعقر عند أتهاع الستتلا بأن  إ صتتالح آلخر هذه األمة إإ بما صتتلأ ب  أولها    .38
 وهؤإء ير دون إصالشها بت"اإلئالم النوم"؟!!  

قر وا ويوب الخروج للجهاه في العراق في بياناتهر   وأن  أصهأ فرض عنن عل   .39
القتاه  ن من أهتل العراق   وممن شولهر)!!(ثر ينكرون عل  من خرج ! و قولون هتذا 

 من اإئععجال  نر المحموه؟!

 لحذ ون من الهعنة وهر أول من أشعلها ؟! .40

 ينهون عن العطرب وهو نعايهر ؟! .41

 سلا الصالأ   ثر يزه ون أئمعهر ؟!ينسوون أنهسهر لل .42

يدعون إل  الععالش مع المخالا و ضتربون المنل للرئتول صتل  علي  وئتلر بأن   .43
 تعالش مع الوثننننن والنهوه ! ثر يعهمون من أ اه الصلأ مع النهوه بأنهر عمالء؟!

 يدعون إل  السنة   ثر يننون عل  أهل الودع؟! .44

  و رلطون أأمة الستتتتتتلا الذين شتتتتتتهدوا   يدافعون عن أهل الودع و ععذ ون عنهر .45
 لهر باإلمامة بحجة تحذير الناس !! شع  إلرعروا بهر ؟!

لشتتتتتهرون بأخطاء الحكام والعلماء و حذ ون منها   و خهون مستتتتتاوع أهل الودع  .46
 و ننون علنهر أمام المأل ب بحجة يمع الصا؟!

بأن  إلضتتر مع يرمون علماء الستتنة باإل ياء   وهر من  الة المري ة العي تقر    .47
 اإللمان ذنب!
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" مما أه ك الناس من كالم النووة األول  إذا لر تستتتتتعأ فاصتتتتتنع   قال الرئتتتتتول  .48
متتاشتتتتتتتتت تتت" وهؤإء يتتدينون بتتاإل يتتاء قوإ وفعال   وبتتذ وا نوعتتة الخوا ج  وتعتتاهتتدوهتتا 
بالرعالة شع  اآلن!!   ثر يرمون أتهاع السلا باإل ياء ! وأن الخوا ج من نعايهر ؟! 

 ياء ! والعجب العجاب تصديق األتهاع ؟!!   وبال ش

 يدعون إل  تحكير الشر عة   ثر لطالوون بالععدهلة الهكر ة والدلمقراطية ؟! .49

لقر ون بأن الدلمقراطية بالمههوم الرربي  نر مقوولة شتتتترعا   ثر لستتتتعمنعون في  .50
 إلجاه مؤئسة هينية مسعقلة؟!

ثر يدعون إل  تكو ن شزب للمعا ضتتتة ! تحت شتتتعا    يذمون الدلمقراطية الرربية   .51
 "المريلية العلمية الصاهقة" ؟!!

لضربون عل  وتر "إلجاه مؤئسة هينية  مؤثرة في المجعمع ! مسعقلة عن العأثنر   .52
 السلطو "؟! فإذا قنل لهر  مالعمل عند تنازع اإخعصاص؟ قالوا   الشعب لقر ؟!!

ر إ لقولون   وإ يدعون إإ إل  أنهستهر  يدعون إل  مريلية إئتالمية صتاهقة ؟! ث .53
 ؟!!

الضتتاب   المقوول عندهر للمؤئتتستتة الدينية المستتعقلة!"هي العي  تعلن خالفها مع  .54
 الحاكر للناس ! وتزاشم  في ئلطع  ! "وليس ثرِّ  نرهر !!

أصتد وا قناة يديدة شتعا ها الرؤ ة المععدلة ؟!  ئتالعها الحقيقية   تكو ن القاعدة  .55
 ريلية العلمية الصاهقة؟!الشعوية للم

شتتتتتعا  المريلية العلمية الصتتتتتاهقة في الهعوى   اتصتتتتتل بنا  مهما كان مذ ه     .56
مهما كان مععقدك    ئتتتتتعجد لدينا ما يرضتتتتتي  !! ألننا ننطلق من  ؤ ة واشدة هي   

 وشدة الصا إ وشدة الرأ ؟!! 

شنتد في هتذه القنتاة من العجتائتب !  فقتد يمعتت بنن هعتاة الوتدعتة والشتتتتتتتتترك والعو  .57
موضتتتتتتتع واشد ! من أيل تحقنق الرؤ ة المععدلة؟!  فيالنت شتتتتتتتعر  كيف ئتتتتتتتعكون 

 الهعاوى؟!

 أصلوا  منهجي العطرب    والعيسنرالمطلق !  ثر يدِّعون الوئطية ؟!!  .58
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كانت الوئتتطية عندهر أن تكون معطرفا ! وفي شننها  موا أأمة الستتلا بالعيستتنر   .59
موا األئمة بالعطرب ! فإذا قنل لهر في ذل  المذموم   ثر صا ع في كون  ميسرا ؟! فر 

 ؟ قالوا خنر األمو  الوئ ؟!!

من الوئتتتتتطية عندهر    الجمع بنن الودعة والعوشند والشتتتتترك تحت لواء واشد ؟!   .60
بحجة المصنر المشعرك ! وشهظ العوازن؟!  و شصروا العطرب في اإتجاه اآلشاه ؟! 

 وهر ير دون العوشند؟!

) وإذا ذكر هللا وشتده إشتتتتتتتتتمتأزع قلوب التذين إ يؤمنون قتال تعتال  في أئتتتتتتتتتالفهر   .61
باآلخرة وإذا ذكر الذين من هون  إذا هر لستتتعهشتتترون ( وقال ئتتتهحان  ) إنهر كانوا إذا 

 قنل لهر إإل  إإ هللا لسعكورون( وهذا هو مقصوههر باإتجاه اآلشاه ؟!

 أو الرئول أو  لكهِّ رون من شكر برنر ما أنزل هللا مطلقا   وإ لكهرون من ئب هللا  .62
أشتترك باهلل الشتترك األكور شع  تقوم علي  الحجة   وهي عندهر أن لههر ! ولو قستترا 

 ؟! 

لكهرون من شكر برنر ما أنزل هللا   ثر ير دون شكر الناس بنهس المستتتتتتتتا ! فإذا  .63
 قنل لهر في ذل ؟ قالوا   العد ج ! من فضائل اإلئالم؟! 

تستتتتلر الحكر ؟! فوفوا بما قالوا؟! ثر   لصتتتترح بعضتتتتهر بأن  لن لحكر بالشتتتتر عة إذا .64
يور  هؤإء لهر   إنت  من أيتل الضتتتتتتتتتروا التدوليتة! فال تنر تب علنهر !! وشتاكر هتذه 
الواله لقستتتر أن  ئتتتوب لحكر بالشتتتر عة    ووف  بما ائتتتعطاع   فيقول نهس القوم   

 أ أيعر النهاق؟! 

 داهنة؟! يدعون لجمع الصا   ثر يلمزون شكامنا وعلمائنا بالعمالة والم .65

ينشتتتتتتطون لنصتتتتتترة المستتتتتتلمنن في كل مكان بكل وئتتتتتتنلة   و شتتتتتتندون باألشزاب   .66
اإلئتتتتتتتتتالميتة مهمتا كتان عنتدهتا من الطوام   و تدافعون عنهتا بتالحق والهتاطتل   فتإذا 
هويمت باله العوشند من قول أعدائها    من خالل وئتتتتائل اإلعالم   كانوا في طليعة 

 المهايمنن ؟! أو محايدون؟!!! ماهرا؟؟!!
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الدولة الستتتتتعوهلة هي الداعر األول للقضتتتتتية الهلستتتتتطننية ماهلا ومعنو ا بشتتتتتهاهة  .67
األعداء عل  مدى العا  خ   ثر لقدمون الشتكر لرنرهر ممن ئتاند النهوه ضتدهر ؟!!! 

 أولر لقدم شن ا الوعة !! أو قدم كالما !

يننون عل  منهج الشتيخنن عود العز ز بن باز والشتيخ محمد بن عنيمنن  شمهما  .68
 هللا   ثر لحا بون منهجهما بالقول والهعل ؟!

بجلوا  الشتتتتتتتتتيخنن ابن بتاز وابن عنيمنن  شمهمتا هللا   وأمهروا تعهيمهمتا  قوتل   .69
 وفاتهما  ثر لحذ ون من العلماء الرئمننن  ؟! 

هتاب إل  اإلعهتاب شول العلمتاء   بتل كتانوا لر لكونوا أصتتتتتتتتتال ممن يتدعون الشتتتتتتتتت  .70
لطعنون في قرا اتهر بأنها قرا اع ئتتتتتتلطانية ! وأنهر مجره هم  لهعلون ما يؤمرون ! 
ثر يلقون الالئمة عل  هؤإء العلماء بأنهر قصتروا مع الشتهاب! وكان  الوايب علنهر 

 شول الشهاب؟! -هر!–أن يلعهوا 

خطأ وهو الصتواب   وهر أهل الزإع العهام ! لحائتوون العلماء الكها  بما لهنون    .71
و عونن فستاه آ ائهر للقاصتي والداني   والعجب العجاب أن األتهاع صتر بكر عمي فهر 

 إلعقلون !

أفع  العلماء بجواز الصتلأ مع النهوه فقالوا   زلة عالر ! إلجوز معابععهر في  !!  .72
ا قنل لهر في ذل  ؟ قالوا   ثر لهعون بنهس الهعوى ! و ستتتتتتتتتعدلون بنهس األهلة !! فإذ

 الدين ثوابت ومعرنراع؟!!

أنتتت  ممتتتا إلجوز العكهنر بتتت  !   .73 قتتتد أيمع عليتتت  العلمتتتاء  بمتتتا  النتتتاس   لكهرون 
و عو عون عن تكهنر من أيمع العلمتاء عل  تكهنره ! فتإذا قنتل لهر في ذلت  ؟ قتالوا   

 من كهر مسلما  فقد كهر؟!

   بها وهو خالب اإليماع ! و عوقهون  لكهرون صتتاشب الكونرة إذا أمهر ائتتعخهاف .74
في تكهنر من يدِّعي أن الولي لخلق و رزق ! وهو خالب اإليماع ! فإذا قنل لهر في 

 ذل  ؟ قالوا   من كهر مسلما  فقد كهر؟!
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أخرج بعضتتتتتهر بيانا علنيا لستتتتتعنكر في  إعالن زواج بعض  الشتتتتتواذ من الذكو !  .75
و ه لما ئتت  المالينن علنا في نهس و صتترح برهتهر !   والشتترك األكور في أوضتتأ صتت 

 الواله فال ِينكر؟! فإذا قنل لهر في ذل  ؟ قالوا    من كهر مسلما فقد كهر؟!

 يدِّعون فق  الواقع ثر تونن األشداث أنهر أيهل الناس ب  ! .76

لعا ضتتتتون قرا  ائتتتتعقدام القواع األينوية لدشر العدوان    و هرقون الصتتتتهوب في  .77
لماء بما لستتتتتتتتتعحي من  العاقل !  ثر بعد تجلي الحقائق  أشل  الهروب ! و لمزون الع

 قالوا   وما الخطب ؟ إنما هو مجره خطأ ئيائي؟!!!

أ عوونا بالعقا  ر والمخططاع   وضتتربوا لنا صتتدو هر فقالوا  أطيعونا تهلحوا   فإن  .78
هؤإء العلماء  قد خرفوا ! وإ لعرفون ما لحاك للمستتلمنن ! ثر تونن أن الهالح    كل 

 الح ! كان  في عصيانهر ؟!اله

لحذ ون من المستتتتتتتتتعقول في هذه الواله خالل الستتتتتتتتتننن القاهمة ! إذا لر يعر فعأ   .79
 الحوا  وتحقنق المطالب ؟! وهر وشدهر الخطر المحدق ؟!

أضترموا الننران في الداخل والخا ج ! ثر تهاهروا)!( بالمشتا كة في إطهائها !! وقد  .80
هر لر يزل شتتتتتتتتتاهدا علنهر   ولر لرنروا منهجهر  قامت علنهر الوننتة القطليتة   ونعتاي

قنتد أنملتة ! ولكنهر طو وه)؟!(   ثر لحلهون لت  بتأ لظ اإللمتان أنهر لخشتتتتتتتتتون عل  
 هذه الواله و ر دون بها خنرا !!  والعجب العجاب أن هناك من لصدقهر؟!!

تهتاهروا )!( بحرب األفكتا  المنحرفتة ب  بحجتة تحتذير النتاس من خطو تهتا عل   .81
   ثر مدوا يستو  الععاون مع أهلها  فأصتهحت العالقة بننهر وه وإخاء وصتهاء  الدين

 ! بحجة وشدة الصا إوشدة الرأ  ؟!

يدعون إل  اإلئتتتتتتالم بكل وئتتتتتتنلة   ثر لستتتتتتعون لعقو ض هولة العوشند ! تمهندا  .82
 للخالفة الراشدة؟!

 ؟!يدعون للدولة اإلئالمية النموذيية   باإئعالب مع أعدى أعداء العوشند .83

 لحرمون الخالب في النوابت   ثر يدعون إل  نقضها قوإ وفعال؟! .84
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لقر  بعضتتتهر بأن أشد الدعاة عنده بعض المخالهاع الستتتلوكية الهاهرة في القول   .85
والهعل  منها الدعوة للودع !  ثر لحث عل  اإئتتتتتتتعهاهة من  ؟! وبر  ذل  بقول   " إ 

 نعلر عن  إإ خنرا"؟!

رك الصتتر أ الذ  إ  يلعهس   وهو من المعخصتتصتتنن أشد الدعاة  يدعو إل  الشتت  .86
في ذل    فيستتتتتتتتألون أشد هؤإء عن شكر اإئتتتتتتتتعهاهة من  ؟ فننني عل  منهج  في 

إ لضتترب ألن العخصتت   الدعوة! وعل  كنرة أتهاع !! فقنل " لكن منهج ...؟ فقال     
 ؟!!    وا ه

لقر ون أن الستاكت عن الحق شتيطان أخرس . فكيف بمن أمهره للناس باطال ؟!  .87
 أم كيف بمن صو  الهاطل شقا؟!

لقر ون قول  علي  الصالة والسالم  " من هعا إل  ضاللة كان علي  وز ها ووز    .88
من عمل بها إل  يوم القيامة " فكيف بمن ينني  عل  هعاة الشرك والودعة ؟  و حث  

 نهر؟!عل  األخذ م

أعداءهر باألمس أصتتتتتتتهحوا شلهاء النوم ! من أيل ا عيال العوشند في عقر ها ه !  .89
 تحت شعا  وشدة الصا إ وشدة الرأ  !

لعملون بتاللنتل والنهتا   في هتدم بنتاء العوشنتد   من خالل هتدم منهجت  !  من أيتل   .90
 قيام هولعهر ! ثر يرمون بالعهمة عمالء الررب ؟!

صتتتتتتهوب   مهما كانت العقائد ! من أيل شرب العدو؟! يوذلون يهوههر  لعوشند ال .91
 وليس ثرَّ  نرنا عدوا لهر؟! 

لحا بون من ئتتا  عل  منهج الستتلا ب  ألنهر أهل الهكر المأزوم !   و نصتترون  .92
 أعداء العوشند بحجة اإععدال ويمع الصا ؟!

لستتتتتتمون   كون الحكام للضتتتتتتروا الخا يية من أيل المصتتتتتتلحة نهاق   و رمون  .93
التذين إلههرون الخالب للعتامتة    بتالمتداهنتة   ثر يور ون تواط هر  مع أهتل العلمتاء  

 الشرك والنهاق وكل نحلة   من باب السيائة ويمع الصا؟!

 إذا قنل لهر إ تهسدوا في األ ض قالوا إنما نحن مصلحون ؟! .94
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لأمرون بستتتعر الرأس والكهنن والقدمنن و ستتتكعون عن العو ة المرلهة ؟! فإذا قنل   .95
 لهر في ذل ؟ قالوا  هذا من فق  األولو اع؟!!

بجهدون أنهستهر في عالج يستد مقطوع الرأس ؟!  فإذا قنل لهر في ذل  ؟ قالوا     .96
 ماإ يد ك كل  إ يعرك كل ؟!

عنتدمتا  فض النطق    -طتالتب     وهتذه من العجتائتب   أن ينقتل أشتدهر قصتتتتتتتتتتة أبي .97
إل  العوشند إيماإ!! وقد ! لحذ    -هذا؟ -وقد! يدعو  -بكلمة العوشند ضتنا بملة أبي 

من الشتتتتتترك إيماإ!!   ثر لقر     بأن هذه الكلمة عاصتتتتتتمة لمن قالها   ولو اععقد 
ملتة عوتد المطلتب قوإ وفعال !؟  وأعجتب منت  أن هتذا هو أفقههر ؟! وهتذا الكتافر أفقت   

 ن  بهذه الكلمة ب ألن  لر ينطق بها !!  م

يزعمون العلر في كتل فن من الهنون   وهر عتالتة عل   العوام ! في علر  العقنتدة  .98
 ! و نوزون علمائنا!  بأنهر علماء الحيض والنهاس؟!  

يدعون إل  الحوا  والحر ة في إبداء الرأ  بقلوب مهعوشة   وويوب إشسان الهن  .99
حوم أئمة الستتنة باللمز والرمز   و حا بون الرأ  المخالا بالمستتلر   وهر ينهشتتون ل

 بكل وئنلة؟!

لحذ ون من العصتتتتتاهم و دعون إل  الحوا    ثر لقصتتتتتدون الذ  في طر ق   .100
 المشاة بالدهس ؟! ألن  إيوافقهر ؟!!

يدعون إل  الحوا  وئتتتتتتتتنوب ألستتتتتتتتنعهر وأقالمهر مصتتتتتتتتلعة لكل من يود   .101
 خالفهر؟!

  ضتالإتهر   وإإ كنت من أهل الهكر المأزوم الحوا  عندهر أن توافقهر عل .102
! 

لقر ون أنتت  إينهري الخوب من النقتتد ! فننعقتتدون العلمتتاء الكهتتا  بمتتاهو  .103
بهعان ؟!  فإذا انعقدتهر بما هو شق  قالوا  الحذ  الحذ  فإن لحوم العلماء مستتتمومة 

 ؟!!

 ينزهون مستتتامعهر ومجالستتتهر من "الستتتلظية" ! وهي هينهر ؟! ثر لعطرونها .104
 بذكر أعدى  أعداء العوشند؟!   
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يدعون إل  الحر ة   لكن بضتاب  الشتر عة ! ثر يويحون قول الكهر واإللحاه   .105
في مواقعهر ومجالتهر وقنواتهر! ومن  نر تعلنق !!  تحت شتتتتتتعا  وشدة الصتتتتتتا إ 

 وشدة الرأ  ؟! 

أقتاموا التدنيتا ولر لقعتدوهتا في العحتذير من قيتاهة المرأة للستتتتتتتتتيتا ة   والعتأكنتد   .106
 عل  شجاب المرأة   ثر قالوا   ليست المسألة بذ  بال! ومسألة الحجاب خالفية؟!

كانوا لصتتتتتتدِّ  ون الخطاب بالنهي  والعحذير والعخو ف من كل شتتتتتتيء! شع    .107
إتررق الستهننة ! وأصتهحوا لصتدِّ  ون الخطاب بتتتتتتتتتتت افعل وإ شرج ؟! فإذا قنل ل  في 

 ذل ؟ قالوا   الدين ثوابت ومعرنراع؟!!

الكتذب والرش والعتدليس و تأمرون بضتتتتتتتتتتدهتا   ثر لهعلون بخالب  لحرمون   .108
 األمر والنهي ؟! فإذا قنل لهر في ذل  ؟ قالوا   لمصلحة الدعوة ؟!

لمدشون أنهستتهر بكنرة الحركة ! وهو ذم لهر ؟! و ذمون علمائنا بالجموه !  .109
 وهو مدح لهر؟!

 ون و ثتتة لهعخرون بتتإ ثهر من أئمتتة أهتتل الكالم والنقتتافتتة والحركتتة!  و زه  .110
 األنوياء ؟! 

إذا قنتل لهر أإ تهصتتتتتتتتترون تلت  األخطتاء الههيعتة وتعرايعوا عنهتا ؟ فتإن     .111
 الريوع للحق فضنلة   فيجنب لسان شالهر   "عنز ولو طا ع" ؟!

الهتتتاطتتتل !  فقتتتالوا   هتتتذه مرايعتتتاع؟!    .112 ترايعوا عن كننر من الحق إل  
 وابت ؟!وتمسكوا بأكنر باطلهر في القدلر    وقالوا   تل  ث

إذا قنتل لهر   والستتتتتتتتتمتاء ذاع الحهت  إنكر لهي قول مخعلا ! قتالوا   هتذه  .113
مجره هعوى ؟ والحقيقة واضتتتتحة تحجوها نها ت  الشتتتتمستتتتية ! اخلعها شع  ترى أن 

 شن ا لر لخعلا؟!

 إذا قنل لهر   وهللا إنكر لهي أمر مر ج   قالوا   الدين ثوابت ومعرنراع؟! .114

واله من  نر بيان لعوا هر   و نعقدون علماء يننون عل  الموعدعة في كل ال .115
الستتتتتلا في هذه الواله مطلقا   فإذا قنل لهر في ذل ؟ قالوا   هذا هو مقعضتتتتت  النقد 

 الوناء؟!
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لضتتتخمون الستتتن اع في هولة الستتتنة   وِ َرنِّ ِوون الحستتتناع العي إتويد في  .116
نها شستتتتناع ؟!   باله  نرها   و ننون عل  الستتتتن اع الكها  )؟!( في بعض الولدان  بأ

 فإذا قنل لهر في ذل ؟ قالوا إ مدح عل  وايب؟!

يدعون إل  اإلنصتتتتتاب   ثر لستتتتتوون بنن   "الناصتتتتتر ة   والظيصتتتتتلية" ؟!  .117
و"هعوة العوشند   وهعوة الشترك" ؟! وما بنن الستماء واأل ض أقرب إل  العستو ة ! لو 

 أنصهوا ؟!!

اهلة ! و موضتتتا!! يدعون إل  الشتتتهافية ! والوضتتتوح!! وهر أشتتتد الناس  م .118
 ومالما ؟!

قالوا   ليس لدينا شتن ا نخظي    فنحن نعمل تحت ضتوء الشتمس!! فإذا كان  .119
الهاهر للليان  في ضتوء الشتمس  هو   العواصتل والعراب  ! مع هعاة الودعة والشترك 
! والننتاء علنهر !! وإمهتا  موهتهر !!! فيتا ترى ؟ كيف شتال الهتاطن ؟! ومتالتذ  ِلعمتل 

 جوم؟!!! تحت ضوء الن

"  أل واح ينوه مجنتتدة فمتتا تعتتا ب منهتتا ائعلا ومتتا تنتتاكر اخعلا " ا  قتتال   .120
فحصتتتتتتل العآلا بننهر في أن كال منهر يدعي إلمام  العصتتتتتتمة ؟! و قرون الشتتتتتترك 

 والودع   وشصل العناكر بنننا وبننهر ألننا ندين بضد ذل  !

ئتلههر من هعاة الودعة  موا أتهاع الستلا بأنهر   المجستمة   المشتوههة    .121
الحشتو ة   اله ة الما قة  الوهابية    من أيل صتد الناس عن ئتونل الحق   فأضتاب 
لها هؤإء مصتطالشاع يديدة منل    الهكر المأزوم    الخوا ج ؟!   الستلظية الجده!! 

 المري ة   الجامية . تشابهت قلوبهر!!

هذه من عجائب الستتتتنن   أن ئتتتتماع أتهاع الستتتتلا   الدعوة إل  العوشند  و  .122
ونوذ الشتتتتتتترك   وشرب الودع وأهلها   والستتتتتتتمع والطاعة لولي األمر بالمعروب   ؟! 
وكلها من الحق فال لستعجنب إإ القلنل !! وئتماتهر   الدعوة إل  الشترك   والودعة   

ولي األمر بالقول والهعل   وكل ذل  وشرب الستتتنة وأهلها   والدعوة إل  الخروج عل  
 من الهاطل المحض . ثر يعهعهر أكنر الناس؟!! 
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لعقدون المؤتمراع بحجة المحهة والدفاع عن الرئتول صتل  هللا علي  وئتلر  .123
 وإ ينهسون بونت شهة عن أعهر مسهة هلل ولرئول  وهي الشرك؟!   

إل  شد الرلو   و قر ون ما ياء في   يهالرون في الدفاع عن  ئتتتول هللا  .124
قصتتتتتتتتتنتدة الورهة بعننت  ! و حرمون الحالل ! و ور ون الهلر  !  من أيتل محوعت  ! ثر 

 لخالهون   في أعهر مقاصد بعنع  ؟! 

م اإلئتتتتتتتتتاءة للرئتتتتتتتتتل ! ثر لقرون  النتاس عل   لطتالوون بنهتام عتالمي لحر  .125
 أعهر ناقض  لرئاإتهر؟! وهر  بذل  أعهر من أئاء لهر   لكن إلهقهون! 

يويوون عل  العلمتاء   فع الجهتل عن النتاس   ثر لقرونهر عل  الشتتتتتتتتترك  .126
 األكور من  نر بيان ! من أيل وشدة الصا؟!

 س تهر قا لهر ؟!يدعون  إل  اإيعماع بنن المسلمنن وهر من أشد النا .127

 يدعون إل  تحكير الكعاب والسنة عند اإخعالب   ثر لحكِّ مون أهوائهر ؟ ! .128

ينوزون أتهتاع الستتتتتتتتتلا بتأنهر لقر ون قتاعتدة  إمتا أن تكون معي وإإ فتأنتت  .129
 ضد    وهي قاعدتهر  في كل مسألة ! مطلقا ؟!

يلمزون علمتاء الستتتتتتتتتلا بتأنهر مري تة الحكتام خوا ج مع التدعتاة   وهؤإء  .130
ري ة مع الناس كلهر    خوا ج مع الحكام والدعاة المناوئنن لهر   و حستتتتتتتتوون أن م

 األصل معهر؟!

إذا قنتل لهر هذا مختالا لمنهج الستتتتتتتتتلا.  قالوا  بلستتتتتتتتتان شالهر   طر قة   .131
بأن هذه المقولة    - شم  هللا -السلا أئلر   وطر قعنا أشكر؟! وقد ن  شيخ اإلئالم  

 نقلت عن بعض األ وياء!!

 بالرناء ! و لحسوون  أنهر لهر وياء !يعكنرون  .132

األصتتتل أن تويد شتتتلها مناليا بعصتتتحيأ العقائد واألخالق   شع  تقير بنيان  .133
 هولة منالية    واألصل عندهر الدولة أوإ ! ثر نويد الشعب المنالي؟!

يميع الرئتتتتتتل بدءوا بالدعوة إل  إفراهه باللهاهة والنهي عن اإلشتتتتتتراك ب     .134
مكن هللا لهر في األ ض   وهكذا أتهاعهر    وهؤإء ير دون    وصتتتتتتتوروا عل  ذل    ثر

 العمكنن قول الدعوة ؟!  واألعجب من   أنهر ير دون العمكنن بإقرا  الشرك؟!!
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" الجهاه ذ وة ئتنام اإلئتالم" فودءوا بذ وة الستنام ! وليس ثرَّ إئتالم قال    .135
 ! فضال عن السنام !! وهر يازمون أنهر ئننصرون ؟!!

أن الدانية إل  هللا إذا كان من طالب الجاه أو المناصتتب أو الشتتهرة قر وا ب .136
  فهي العالمة عل  عدم المصتتداقية!   ثر ترى أن  أئتتم   الاتهر تكمن في تحقنق  

مع -هتذه األمو  مجعمعتة ! بكتل وئتتتتتتتتتنلتة  ؟!  قوإ وفعال ! والعجتب العجتاب زعمهر
 هر إلعقلون!!!المصداقية ! وأعجب من !! تصديق األتهاع   وكأن  -ذل 

قال تعال     قل هذه ئتتتتتونلي أهعوا إل  هللا عل  بصتتتتتنرة  أنا ومن اتهعني    .137
اآللة   وهؤإء وأتهاعهر  يدعون  إل  أنهسهر !  و صدون عن ئونل هللا عل  بصنرة 

 ؟! وكأنهر)!( إ لشعرون؟!!

يعشتتتتوفون للحكر اإلئتتتتالمي في كل قطر من األقطا    وتخهق قلوبهر  لكل  .138
 بأن  ئوب)!( لحكر باإلئالم   وهر لليشون في كنه ؟!من قال 

إن اإلئتالم بدأ  ر ها وئتيعوه  ر ها كما بدأ وهو قال علي  الصتالة والستالم "  .139
" وهو كذل  اآلن ! ثر  يهحنون عن لأ ز بنن المستتتتتتتتجدين كما تأ ز الحية في يحرها

 اإلئالم في كل مكان  نره؟!! وكأنهر إيهصرون؟!!  

علي  وئتلر لقر  " أن هذا اإلئتالم ئتيعوه  ر ها كما بدأ "  الرئتول صتل  هللا  .140
 وهر لصرشون باندثا  الجاهلية في هذا الزمان مطلقا؟! 

يعهمون  هولة العوشند بالعمالة للررب   وهر قد تشتتتربوا محوعهر ونصتتتروهر  .141
 عل  العوشند قوإ وفعال؟!

عر بعضتتتتتتتهر لليش مع العدو النصتتتتتتتراني في هلا هر و ستتتتتتتعهل  ايعهر   و ن .142
بحمايعهر وهعمهر  في إفستتتتتتاه أس اإلئتتتتتتالم في هذا العصتتتتتتر!   ثر يرموننا بمواإة 

 الكها ؟!! 
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الذين نشتتتتتروا العوشند  وأقاموه في بالههر قوإ وفعال   من  نر مماثل عل   .143
وي  األ ض باإليماع ! يرمونهر بالنهاق !! والذين  نووا العوشند   و نصروا  الودعة 

 وأنش وا  العكهنر والعهجنر   هر أأمة الهدى والدين؟!!  وأشنوها   ونشروها   

لحنون عل  األمر بتتالمعروب والنهي عن المنكر   فتتإذا قلتتت لهر   بتتأن  .144
أعهر معروب لجتتب األمر بتت  هو العوشنتتد    وأعهر منهي لجتتب النهي عنتت  هو 

 الشرك فيجب الويان للناس   . قالوا  ير د الهعنة؟!

يهل كونر في أصتتتول الدين وفي فروع    فلماذا إذا قنل لهر الناس عندهر   .145
إ تكون ه وئتتتتكر ومحاضتتتتراتكر عن هذه المهماع ؟ بدإ من هذه المواضتتتتيع العامة 

 العي إلضر الجهل بها ؟ قالوا   هذا الذ  ير ده الناس؟!

يرهون تهستتتنر الستتتلا لألاع بأن  مجره ايعهاه وهو مخالا لهاهر اآللاع  .146
ودع  بأ  تأو ل يعأولون  ! بل صتتتترح بعضتتتتهر بقول   " وإن !   و قولون تأوبل أهل ال

 كان العأو ل معهالكا"؟! 

لحعجون بالكعاب والستتتنة وبأقوال الستتتلا عل  آ ائهر   وهو شجة علنهر    .147
 لكنهر منل أئالفهر ! إ لهقهون !! 

إ    لكل من خالا  الكعاب والستتتتتتنة.   وقال  أعداء   قال أتهاع الستتتتتتلا   .148
العوشند   نعر لكل من خالا الكعاب والستتتتتتنة . وقال  هؤإء   نعر إ ! في آن معا؟!  

 لكل من خالههما !! فإذا قنل لهر في ذل ؟ قالوا   وشدة الصا إ وشدة الرأ ؟!!!

من أثوت األئتتتتتتماء وبعض الصتتتتتتهاع ونه   -بعض أأمة الستتتتتتلا وصتتتتتتا   .149
 كالخنن  المشكل في شقيقة مذهوهر   وتل  هي شقيقعهر؟! -لهعضا

عن الخمر في آخر الزمان لستتتتمونها برنر ائتتتتمها   وهذا هيدنهر     قال   .150
فيصتو ون الخطأ صتوابا ! و العأخر تقدما! وفشتل الصتحوة تجربة! والخروج إصتالشا!  

ع التدين تيستتتتتتتتتنرا ! و نهتة وإة األمر والعلمتاء  نقتدا ! وتهو ن العقنتدة تتأليهتا! وتمني
 والجهل علما! والهز مة نصرا ! ثر لصدقهر األتهاع؟!
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" والعجتب العجتاب  أن هؤإء   واشتد مرتنن  يحرالمؤمن من    " إيلتد   قتال  .151
 األتهاع  و بعد كل تل  اللد اع   إزالوا في إثرهر ! وكأنهر إ لشعرون؟!!   

   آل  وصحه  أيمعنن .وهللا تعال  أعلر   وصل  هللا عل  نوننا محمد وعل 

تر اإنعهاء منها في مدينة الر اض   صتتتتتتتويحة يوم الستتتتتتتوت   الموافق  لألول  من  •
 شهر شلهان   من عام تسعة وعشر ن وأ بعمائة وألا  .                                                           

 خالد بن مهلأ آل شامد                                                        
 

 

  
 
 


