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يف افتتاح  كلمة الشيخ مشهور بن حسن آؿ سلماف

 الدورة العلمية السنوية الثالثة والعشرين
 

 مجعية مركز اإلماـ األلباٍل للدراسات واألحباث
 

ىػ( 1442/ذو القعدة / 22)اجلمعة   
 

 وفيها دفاع الشيخ مشهور بن حسن آؿ سلماف 
 عن شيخو زلدث العصر دمحم انصر الدين األلباٍل
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احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من إف 
يهده هللا فبل مضل لو ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو هللا وحده ال شريك لو، 

 وأشهد أف دمحما عبده ورسولو.

 أما بعد.

كتابو البديع )مدارج السالكٌن بٌن يف   -رمحو هللا-افتتح كلميت ىذه مبا ذكره اإلماـ ابن القيم 
(، فذكر موجدة رأيت ذلا زلبًل يف 127(، صفحة )3منازؿ إايؾ نعبد وإايؾ نستعٌن( اجلزء )

)َوَدَخْلُت يَػْوًما َعَلى بَػْعِض َأْصَحابَِنا، َوَقْد َحَصَل َلُو َوْجٌد  بٌن يدي كلميت ىذه، ذكر فقاؿ:
ُ بِِو َعَليَّ ِمَن السُّنَِّة َوَمْعرِفَِتَها، َوالتََّخلُِّص ِمْن ُشَبِو أَْبَكاُه. َفَسأَْلُتُو َعْنُو؟ فَػَقاؿَ  : ذََكْرُت َما َمنَّ اَّللَّ

ُسوُؿ َصلَّى اْلَقْوـِ َوقَػَواِعِدِىُم اْلَباِطَلِة، َوُمَوافَػَقِة اْلَعْقِل الصَّرِيِح، َواْلِفْطَرِة السَِّليَمِة، ِلَما َجاَء بِِو الرَّ 
ُ َعَلْيوِ  َوَسلََّم. َفَسرٍَّل َذِلَك َحَّتَّ أَْبَكاٍل.( اَّللَّ  

وىو  ،ف شرح صدوران لقبوؿ ما جاء يف كتابو وسنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص هللا علينا أفاحلمد هلل الذي امّت 
.ال على ذلكإذ العقل الصحيح ال يدؿ إ ،ادلوافق للحق الصريح  

لباٍل اترحم ماـ األاليت يقـو هبا مركز اإل ثة والعشرينالسنوية الثال ومبناسبة افتتاح الدورة العلمية
وكانوا يشاركوننا يف ىذه الدورة ومنهم فضيلة الشيخ ، خواننا وكانوا بينناإعلى من مات من 

اب أ-)خ الفاضل وكذلك اترحم على األ -رمحو هللا تعاىل- (علي بن حسن احلليب)احملدث 
وكذلك على فضيلة ادلشايخ الذين كانوا يشاركوننا وماتوا من فرتة  ،(سليماف ادلبارؾ -سليماف

 -سبلـإ أيب-)وفضيلة الشيخ  ،(دمحم موسى نصر -نسأ أيب-)وعلى رأسهم فضيلة الشيخ 
وال سيما شلن  ،خواننا واحبائناإمشاخينا و  -رحم هللا تعاىل-و ،-رمحهم تعاىل- (صاحل طو
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 ،مجعامة االسبلـ بل عن العامل أف يرفعو عن أ تعاىل الذي نسأؿ هللا ،فقدانىم يف ىذا الوابء
  .ف يرفع عنا كل شر وضر وسوء وداء ووابءأو  ،ف حيفظنا حبفظوأاسأؿ هللا 

سف بعض ادلنافقٌن عدائها واي لؤلأف أذلك  ،مةأتيت ىذه الدورة يف فرتة عصيبة يف حياة األ
مث وصل  ،قائدىاعمة يف ثوابتها و وبعض اجلهاؿ الذين يعملوف ليل هنار يف تشكيك األ ،منها
وليس عليو دليل  ،وىذا الطعن قائم على ىوى وركوب ما ال يرتضى، ىل الطعن بعلمائهاإمر األ

نزؿ هللا أابطيل اليت ما ومن ابب الرتىات واأل ،منا ىو من ابب قاؿ وقيلإو  ،وال شبهة دليل
.تعاىل هبا من سلطاف  

.-عليو السبلـ-براىيم إويبدأ من  ،عليو كبًن وكثًنوالكبلـ  ،ولو ذيوؿ، ىذا التشكيك طويل  

نكفر الدعوة وحنكم على من قاذلا  ،ويتقدـ ىذا التشكيك تلك الدعوة اجلائرة الظادلة الكافرة
.ىل رشدهإف يعيده هللا تعاىل أو  ، ابذلدايةجهبًل   

وىذا من ، -عليو السبلـ-زعموا أف اليهود والنصارى وادلسلمٌن كلهم من اتباع إبراىيم 
العجب! وىذا يناقض قوؿ هللا تعاىل: }َما َكاَف ِإبْػَراِىيُم يَػُهوِدايِّ َواَل َنْصرَانِيِّا َوَلِكْن َكاَف َحِنيًفا 

(.67ُمْسِلًما َوَما َكاَف ِمَن اْلُمْشرِِكٌَن{. سورة آؿ عمراف اآلية )  

رؾ  إىل اإلسبلـ.الذي يتأمل أقواؿ السلف يف قولو: )حنيًفا(؛ أي: مائبًل عن الشِّ  

و)احلنيف( أصبح ُيطلق على كل من حجَّ بيت هللا، فكل من حجَّ بيت هللا واختت كاف 
فيما ذكر ابن جرير وغًنه من ادلفسرين. ،حنيًفا كما ذكر غًن واحد  

فالبيت اإلبراىيمي احلقيقي ىو الكعبة ادلشرَّفة، فمن أراد أف يلتحق وأف يشُرؼ هبذا البيت 
فالواجب عليو أف ال ينفك عن البيت احلراـ،  -عليو السبلـ-إىل إبراىيم  وأف ينتسب ،العظيم
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وال نعرؼ بيًتا إبراىيميِّا يف أتريخ ادلسلمٌن إال الكعبة ادلشرَّفة، وكل بيت خيالف الكعبة ىو 
بيت ِضرار، فكيف إذا قاـ ىذا البيت يف جزيرة العرب، وقد أمجع أىل العلم سلًفا وخلًفا أنو 

.معابد لليهود والنصارى يف جزيرة العربحيـر إقامة   

ومن الدعاوى اخلطًنة اليت ابتت تتكرَّر كثًنًا، دعاوى كثًنة جتمعها إلغاء الوالء والرباء، وعدـ 
إقامة سلطاف احلب والبغض على شرع هللا، واستبدلوا الذي ىو أدٌل ابلذي ىو خًن حبب هللا 

، فزعموا أف من كاف زُلبِّا هلل ولو ك -اف يهودايِّ أو نصرانيِّا، ومن اتصف هبذه الصفة ادلزعـو
فبل ضًن عليو إف صلى يف كنيسة أو إف صلى يف مسجد، ادلهم ىو  -صفة احلب هلل عز وجل

صلى -حب هللا تعاىل، فدخل حتت ىذه القاعدة الضالة الكافرة اليت انفكت عن اتباع النيب 
، وال -ملسو هيلع هللا ىلص-العبد إال ابتباع نبيِّنا دمحم  ، وحبُّ هللا ال ديكن أف يتحصل عليو-هللا عليو وسلم

.ديكن ألحد أف ينجو عند هللا عز وجل إال ابتباعو  

.وىذا فيو إلغاء دلا أمجع عليو أىل العلم من جهة، ولآلايت واألحاديث من جهة أخرى  

-والنيب  .(73سورة ادلائدة اآلية ) .َثبَلثٍَة{هللا يقوؿ: }َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإفَّ اَّللََّ ََثِلُث 
)) و الذي نْفُس زلمٍد بيِدِه ، ال يسمُع يب أحٌد يقوؿ فيما أخرج مسلم يف صحيحو:  -ملسو هيلع هللا ىلص

من ىذه األمِة ، ال يهوِديّّ ، و ال نصراٍلّّ ، مُثَّ ديوُت ومل يؤِمْن ابلذي أُْرِسْلُت بو ، إالَّ كاف من 
أصحاِب الناِر((. الراوي : أبو ىريرة. احملدث : مسلم. ادلصدر : صحيح مسلم. الصفحة أو 

احملدث : ]صحيح[.  . خبلصة حكم153الرقم:   

.((ـإال كانت اجلنَّة عليو حرا))ويف رواية:   
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واجملَمع عليها، انتقل  امن ىذا التشكيك الذي بدأ ابدلسلَّمات والثوابت والعقائد ادلتَّفق عليه
.بعُض الضَّالٌن إىل التشكيك ابلعلماء الرَّابنيٌن  

رمحو - (إلسبلـ دمحم بن عبد الوىاببشيخ ا)، مث -رمحو هللا-(بشيخ اإلسبلـ ابن تيمية)فبدؤوا 
 ،بشيخنا اإلماـ زلدِّث العصر)، مث مدرستهما ادلباركة، مث وصل احلاؿ إىل التشكيك -هللا

ادلتتابعة ادلتتالية ىو والعلماء  -رمحات هللا تعاىل-، عليو (حسنة الشَّاـ دمحم انصر الدين األلباٍل
-شلن يعظِّموف هللا، ويعظِّموف ُسنَّة نبيِّو  ادلذكوروف قبلو، وإخوانو شلن مات، وشلن ىو حي،

.ملسو هيلع هللا ىلص   

.احلملة اجلائرة على السلفيٌن يف احلقيقة ليست جديدة، وأيًضا يُقاؿ ليست مبستغربة  

 أما أهنا ليست جديدة: 

.فهي ضاربة يف الِقَدـ، وىذه ُسنة هلل تعاىل ال تتخلف  

رؾ والبدعة فبل بد أف  ومن التَّشكيك فيهم. ،يَناؿ ما انؿ األنبياء من العداوةفمن حارب الشِّ  

  :وكذلك ىي ليست مبستغربة

  ففإف من الطبيعي أف يَنشأ الناُس على ما أيلفوف، وأف حياربوا ما خالف العادة وال سيما إ
.يف البدع ولو كاف ذلك جبهل -والعياذ ابهلل تعاىل-كانوا غارقٌن   

لو صلة  -رمحو هللا تعاىل-من أف شيخنا األلباٍل  ،ن قريبلكن الشيء ادلستغرب ما مسعناه م
الذي كاف فيو اعتداء على الكعبة ادلشرَّفة،  (جهيماف)جبماعات اإلرىاب، ولو صلة حبادث 

.وىذا من الكذب الصُّراح  
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وال يقولوف هبا، فرؤوس ىؤالء يَعلموف أف هبا ساقطة، فأصحاهبا ال يعرتفوف  ىوىذه الدعو 
هبذه  -رمحو هللا- حيارب ىذه األمور، ولكن إلصاؽ األلباٍل -رمحو هللا تعاىل- الشيخ األلباٍل

ترويج ذلم، فقائل ىذا متآمر على األمة، ومتآمر على ثوابتها، وقاؿ زورًا ىي اجلائرة  اوىالدع
أعداء ىذه الدعوة، بل أعداء ىذه األمة، بل أعداء الدولة اليت يتكلم ضفاؼ وكذاًب، فهو يف 

.يف قناهتا  

ه الدولة  -رمحو هللا-األلباٍل فشيخنا  يف أواخر حياتو أكرمو هللا تعاىل جبائزة عادليَّة أعطتها إايَّ
.ىالرشيدة ادلملكة العربية السعودية، فمن العجب أف يُنسب للشيخ ىذه الدعو   

 واألمر العجيب الغريب أننا من قريب فرغنا من مناقشة دعوى نسبة اإلرجاء إىل اإلماـ األلباٍل
، وكدان أف ننتهي من ىذه الفتنة فجاء نقيُضها! فجاءت الدعوى أف الشيخ -رمحو هللا-

إرىايب، وأف الشيخ األلباٍل يدعو إىل اخلروج، وأنو يؤيد مجاعات  -رمحو هللا- األلباٍل
.اإلرىاب  

 ،التضادوليس بينهما إال  ،بغًيا وظلًما لدعوَتٌن متناقضَتٌن -رمحو هللا- فنسبوا شيخنا األلباٍل
.والتضاد من مجيع الوجوه  

ومبجرد إبراز ىذه الدعوى وتلك يتبٌن أف ىؤالء وىؤالء مبِطلوف  ىؤالءو  وأولو تركنا ىؤالء 
.وسلطئوف  

 (، واحلديث ذكره شيخنا176-1/175ىؤالء مجيًعا يشملهم ما أخرجو أمحد يف "ادلسند" )
يف "سلسلتو الصحيحة"، وأخرجو اإلماـ أمحد من حديث سعد بن أيب  -رمحو هللا- األلباٍل
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: "سيكوف قـو أيكلوف ألسنتهم كما أتكل البقرة من األرض" ىذا -ملسو هيلع هللا ىلص-وقاص، يقوؿ النَّيب 
.حديث صحيح  

.ابلبقر، والبقر أتكل ألسنتها -ملسو هيلع هللا ىلص-وىؤالء شبَّههم النيب   

مل ىذا احلديث ُكتَّاب الصحف شلا ال فائدة منو، والذين يتشدقوف يف احملطات الفضائيَّة ويش
يهرفوف مبا ال يعرفوف، ويتكلموف ابلباطل الصراح.مبا واإلذاعات   

وىذا احلديث لو مفردات كثًنة، ومن ضمن ىذه ادلفردات ذاؾ اجلائر الذي تكلَّم على شيخنا 
ادلزعومة.ابلدعوى  -رمحو هللا-األلباٍل   

رضي -ويؤكد ذلك ويوضحو ما ورد يف سبب رواية ىذا احلديث، ىنالك حادثة جعلت سعًدا 
يستحضر ىذا احلديث. -هللا تعاىل عنو  

 ففي احلديث نفسو: 

كاف لو ولد امسو عمر، وشكى حاجتو إىل أبيو، وقدَّـ بٌن يدي حاجتو كبلًما ما حيدِّث بو 
رضي هللا تعاىل -زين الكبلـ وطوَّلو، فلما فرغ، قاؿ سعد الناس عادة ]ليصلوا[ إىل مآرهبم، و 

: "سيكوف قـو أيكلوف ألسنتهم كما أتكل البقرة من األرض"، قاؿ سعد لولده عمر: اي -عنو
 بين! قد فرغَت من كبلمك؟

.قاؿ: نعم  

ما كنُت يف حاجتك أبعد، وال كنُت فيك أزىد مين منذ مسعت كبلمك ىذا، مسعت  :قاؿ
.يقوؿ، وذكر احلديث -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسوؿ   
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 احلديث:

ثَنا أبو َحيَّاَف، عن ))  عن ُعَمَر بِن َسعٍد قاؿ: كانت يل حاجٌة إىل أيب َسعٍد، قاؿ : وحدَّ
ٍع، قاؿ: كاف لُِعَمَر بِن َسعٍد  ـَ َبٌَن َيَدْي حاَجِتِو َكبلًما شلَّا حُيدُِّث النَّاُس رُلَمِّ إىل أبيِو حاجٌة، فَقدَّ

يوِصلوَف، مل َيُكْن َيسَمُعُو، فلمَّا فرََغ قاؿ: اي بُػيَنَّ، قد فَرغَت ِمن َكبلِمَك؟ قاؿ: نَػَعْم. قاؿ: ما  
بلَمَك ىذا، مِسعُت َرسوَؿ هللِا ُكنَت ِمن حاَجِتَك أبَعَد، وال ُكنُت فيَك أزَىَد ِمينِّ ُمنُذ مِسعُت كَ 

.((صلَّى هللاُ عليو وسلََّم يَقوُؿ: سَيكوُف َقوـٌ أَيُكلوَف ألِسَنِتهم، كما أَتُكُل البَػَقُر ِمَن األرضِ   

الراوي : سعد بن أيب وقاص، احملدث : شعيب األرانؤوط، ادلصدر : ختريج ادلسند، الصفحة 
سن لغًنه.، خبلصة حكم احملدث : ح1517أو الرقم:   

:دلا قاؿإذا قاؿ: ورحم هللا الشاعر   

تقلَّب يف األمور كما يشاءُ                             إذا رزؽ الفَّت وجًها وقاًحا   

، وكذلك انتساب جهيماف، -رمحو هللا تعاىل- األلباٍل انتساب تنظيم القاعدة لشيخنا ىدعو و 
.ابطلة ىدعو ىي   

ويقرأ كتبو جيد أف ىذا أمٌر يقيين، ليس فيو  -رمحو هللا- األلباٍلوالذي يسمع أشرطة الشيخ 
.يف رلالسو -رمحو هللا-األلباٍل  شك وال ريب، أمر تواتر عن الشيخ  

.اشريط يف أوؿ حادثة جهيماف، وتربأ منه -رمحو هللا تعاىل- األلباٍل للشيخ  

الصحيحة مثبًل يف السلسلة تعليقات كثًنة يف كثًن من كتبو، ك -رمحو هللا-األلباٍل  وللشيخ
واعلم أيها األخ ادلؤمن! أف كثًنا : )-رمحو هللا-( دلا ذكر الفت، فقاؿ 2236حديث رقم )

من الناس تطيش قلوهبم عن حدوث بعض الفت، وال بصًنة عندىم جتاىها،حبيث إهنا توضح 
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دا، فمنهم ذلم السبيل الوسط الذي جيب عليهم أف يسلكوه إابهنا، فيضلوف عنو ضبلال بعي
مثبل من يتبع من ادعى أنو ادلهدي أو عيسى، كالقاداينيٌن الذين اتبعوا مًنزا غبلـ أمحد 

، مث النبوة، ومثل مجاعة )جهيماف( السعودي  القادايٍل الذي ادعى ادلهدوية أوال، مث العيسوية
نتظر، ( ىجرية، وزعم أف معو ادلهدي ادل1400الذي قاـ بفتنة احلـر ادلكي على رأس سنة )

وطلب من احلاضرين يف احلـر أف يبايعوه، وكاف قد اتبعو بعض البسطاء وادلغفلٌن واألشرار من 
أتباعو، مث قضى هللا على فتنتهم بعد أف سفكوا كثًنا من دماء ادلسلمٌن، وأراح هللا تعاؿ العباد 

در إىل إنكار من شرىم، ومنهم من يشاركنا يف النقمة على ىؤالء ادلدعٌن للمهدوية، ولكنو يبا
األحاديث الصحيحة الواردة يف خروج ادلهدي يف آخرالزماف، ويدعي بكل جرأة أهنا موضوعة 

وخرافة!! ويسفو أحبلـ العلماء الذين قالوا بصحتها، يزعم أنو بذلك يقطع دابر أولئك ادلدعٌن 
وؿ عيسى األشرار! وما علم ىذا وأمثالو أف ىذا األسلوب قد يؤدي هبم إىل إنكار أحاديث نز 

عليو الصبلة والسبلـ أيضا، مع كوهنا متواترة! وىذا ما وقع لبعضهم، كاألستاذ فريد وجدي 
والشيخ رشيد رضا، وغًنمها، فهل يؤدي ذلك هبم إىل إنكار ألوىية الرب سبحانو وتعاىل ألف 

؟! نسأؿ هللا السبلمة من فت أولئك ادلدعٌن، وىؤالء  بعض البشر ادعوىا كما ىو معلـو
نكرين لؤلحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد ادلرسلٌن، عليو أفضل الصبلة وأمت التسليم(.ادل  

إليو؟ (جهيماف)اي ىذا! من يقوؿ ىذا الكبلـ ىل ينسب   

الصحيحة يف حديث رقم السلسلة يف  -رمحو هللا تعاىل-األلباٍلوكذلك ذكر شيخنا 
: )ولقد كاف اجلهل بضعفو -رمحو هللا-قاؿ فأقوؿ: ، كبلمو  (، وعلَّق عليو، وأختصر1924)

من أسباب ضبلؿ مجاعة )جهيماف( اليت قامت بفتنة احلـر ادلكي، وادعوا زورا أف ادلهدي بٌن 
 ظهرانيهم، وطلبوا لو البيعة ، فقضى هللا على فتنتهم ومهديهم، وكفى ادلؤمنٌن شرىم(.
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ؿ اللبيب من اإلشارة والكبلـ طويل، ويف ىذا إشارة، وكما يقا -رمحو هللا-إىل اأخر كبلمو 
  يفهم.

  ادلسلمٌن. من ببلدأماف يف احملافظة على أصماـ  -رمحو هللا تعاىل-الشيخ األلباٍل  

  .يف اجلامعات الدراسة الشرعيةو درسنا يف ادلدارس  

-رمحو هللا- لباٍلال شيخنا األإحزاب واجلماعات ىل األإنتماء حد حرمة األأما علمنا   

.-رمحو هللا-لباٍل ال شيخنا األإنو من اجلور والظلم أتكفًن احلكاـ حراـ و ف أحد أوما عرفنا    

. -رمحو هللا- لباٍلال من شيخنا األإف التفجًن والتثوير ضد احلكاـ حراـ أوما عرفنا   

ال من خبلؿ تقريرات إف اجلهاد ال بد لو من ضوابط شرعية أف تكفًن اجملتمعات و أوما عرفنا  
.-رمحو هللا- لباٍلشيخنا االماـ األ   

ا على ما ثبت يف الصحيحٌن من قولو صلى هللا عليو استنادً  -رمحو هللا-األلباٍل علمنا شيخنا 
.ماـ جنة منا اإلإوسلم   

 احلديث:

)) َمن أطَاَعيِن فَقْد أطَاَع اَّللََّ، وَمن َعَصاٍل فَقْد َعَصى اَّللََّ، وَمن يُِطِع األِمًَن فَقْد أطَاَعيِن، وَمن 
ـُ ُجنٌَّة يُػَقاَتُل ِمن ورَائِِو ويُػتػََّقى بو، فإْف أَمَر بتَػْقَوى اَّللَِّ يػَ  ا اإلَما ْعِص األِمًَن فَقْد َعَصاٍل، وإمنَّ

 .وَعَدَؿ، فإفَّ لو بذلَك أْجًرا وإْف قاَؿ بَغًْنِِه فإفَّ عليو منو((
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. الصفحة أو الرقم: ادلصدر : صحيح البخاري. احملدث : البخاري. الراوي : أبو ىريرة
(، 2957. خبلصة حكم احملدث : ]صحيح[. التخريج : أخرجو البخاري ) 2957

 (1835) ومسلم. 

.ي: وقاية يقاتل من ورائو ويتقى بو أ  

.ماـ شرط يف اجلهاداإل إذفف أ  

وحتت  (،داعش)حتت لُعّمية، ف القتاؿ حتت الراايت اأ -رمحو هللا-شيخنا األلباٍل  وعلمنا
ا دلا ثبت يف صحيح مسلم من قولو استنادً  ،اليت ال نعرؼ شيئا عنها من اجلاىلية (القاعدة)

َلٌة جاىليٌَّة((. : ملسو هيلع هللا ىلص يٍَّة ، يُقاتُل عصبيًَّة ، ويغَضُب لعصبيٍَّة ، َفِقتػْ ))َمن قاَتَل حتَت رايٍة ُعمِّ  

 احلديث: 

يٍَّة )) َمن َخرََج ِمَن الطَّاَعِة، وفاَرَؽ اجلَماَعَة  َفماَت، ماَت ِميَتًة جاِىِليًَّة، وَمن قاَتَل حَتَْت رايٍَة ُعمِّ
َلٌة جاِىِليٌَّة، وَمن َخرََج عَلى  يَػْغَضُب لَِعَصَبٍة، أْو َيْدُعو إىل َعَصَبٍة، أْو يَػْنُصُر َعَصَبًة، فَػُقِتَل، فِقتػْ

ا، وال يَِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه، فليَس ِمينِّ أُمَّيِت، َيْضِرُب بَػرَّىا وفاِجَرىا، وال يَػَتحاَشى ِمن ُمْؤِمِنه
 وَلْسُت منو((. 

. 1848الراوي : أبو ىريرة. احملدث : مسلم. ادلصدر : صحيح مسلم. الصفحة أو الرقم: 
 خبلصة حكم احملدث : ]صحيح[

.ف يكوف يف سبيل هللاأف القتاؿ ال بد أ -رمحو هللا-شيخنا األلباٍل وعلمنا     
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قوؿ من خبلؿ كبلـ أمن لدوؿ ال أف يتحقق أاليت ال ديكن  -رمحو هللا تعاىل-اتو خر تقرير أىل إ
ىل العلم القائمة على كتاب هللا أقوؿ من خبلؿ تقريرات أمنا إو  ،ال -رمحو هللا-األلباٍل  شيخنا

   .وصحيح سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

. ال رمحة للعادلٌنإالنيب ملسو هيلع هللا ىلص ما بعث   

.نفاس النيب ملسو هيلع هللا ىلصأعاش مع  -رمحو هللا تعاىل-لباٍل وشيخنا األ   

ديكث يف العلم والتحقيق والبحث  خًنة اليت قضاىاواخر حياتو يف السنوات األأكاف يف 
. كلو وشربو ال تزيد عن ست ساعاتأوكاف رلموع ساعات  ،غلب ساعات الليل والنهارأ   

.و كثًن طعاـأثًن نـو الكبًن ليس لو حاجة يف ك  

.جل وقتو -رمحو هللا- فكاف يقضي يف مكتبتو   

ذف منو فوجدتو يقرأ يف كتاب أا بعد ال ىو دخلت عليو يف مكتبتو يومً إلو إوهللا الذي ال  
والكتاب الطبعة اذلندية القددية ادلطبوع يف عشر ، (الزبيدي مرتضى حملمد) (اتج العروس)

 -رمحو هللا-األلباٍل  ىل عيين الشيخإنظرت  ،ربعٌن سطرأكثر من أوالورقة فيها  ،رللدات
ريد أواان ، ودخلت عليو بعد العصر ،ما منت طواؿ الليل :عيناه ابرزاتف ويقوؿ ،فاشفقت عليو

.ف احبث عن مسألةأ  

ال  إف الزبيدي يرتجم لرواة قد ال جتد ترمجة أىل احلديث أو من ادلسائل الدقيقة اليت يعرفها 
.عنده  
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 -رمحو هللا-األلباٍل  يف حديث فتعب الشيخ وكاف قبلها بتلك الليلية قد سألو رجل عن راوٍ 
 ،فشاركُتو يف النظر .ذه الصفحة؟ل يوجد يف ىى فيقوؿ الشيخ: ىذا الراوي ،وىو يبحث

.فوجدتُو ،وقرأت  

.فقاؿ: قرأت الصفحة أكثر من مرة، فينبغي أف أانـ ألٍل من ذاؾ السؤاؿ لآلف مل أًل  

-األلباٍل  ، فقاؿ السائل للشيخ-رمحو هللا ومجعو مع السائل- األلباٍل مث سئل بعدىا الشيخ
: اي شيخنا ىل وجدت الراوي؟-رمحو هللا  

عبارة، والعبارة  -رضي هللا تعاىل عنو-من خالد بن الوليد  -رمحو هللا-فاستعار الشيخ األلباٍل 
رمحو هللا -قاذلا خالد، ويف احمللة اليت قاذلا الشيخ صحيحة يف احمللٌَّن، يف احمللة احلقيقية اليت 

، قاؿ: )ال انمت أعٌُن اجلهبلء(.-تعاىل  

 قاؿ خالد: )ال انمت أعٌن اجلبناء(.

 فكانت عيُنو يف حراسة لثغور ادلسلمٌن.

حارًسا على تراث األمة، وحارًسا على تقدَل العلم الشرعي  -رمحو هللا-وكاف شيخنا األلباٍل 
. ناء ىذه األمةالصحيح ألب  

والعلم علماف، والفروسية فروسيتاف: فروسيَّة علم وبياف، وفروسية سيف وسناف، فمن مل يكن 
 من أىل ىاتٌن الفروسيتٌن فهو َكلّّ على نوع بين اإلنساف.

أننا نريد أف  -وىذا أمر خطًن-فالعجيب، العجب أف يتعلق أحد ببل شيء، إال أف يقاؿ 
نضيع الوسطية، وأف نضيع الدين النقي الذي أنزلو هللا تعاىل على  نضيع احلق واحلقيقة، وأف

، وأف نزين للناس بزخرؼ القوؿ وابلباطل والشََّبو من أف دين هللا الذي عليو -ملسو هيلع هللا ىلص-قلب النيب 
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مشاخينا وعلماؤان، دين هللا ادلتمثِّل ابلتطبيق العملي من ِقَبل الصحابة والتابعٌن، ىم الذين 
.هموا دين هللاف  

.َفِدين هللا يُفهم من خبلؿ كتابو، وُسنَّة نبيِّو، وفعل السلف الصاحل  

.ديُن هللا ليست نصوًصا رلردة  

.دين هللا أعماؿ  

صنًفا من الناس طبَّقوا دين هللا، وأحبُّوا  -ملسو هيلع هللا ىلص-ودين هللا الذي حيبُّو تُعبِّد هلل فيو، وزكَّى النيب 
.اجليل الذين أدركو، والذي يليو، والذي يليو، وىم جيل السَّلف الصاحل دين هللا، وىم  

.سلفيَّة حقيقيَّة -رمحو هللا-األلباٍل فالسَّلفية اليت دعا إليها شيُخنا   

ىي ما كاف عليو الصَّحابة والتابعوف  -رمحو هللا-األلباٍل السَّلفية اليت دعا إليها شيُخنا 
.واتبعوىم  

.، ولسنا حباجة حلزبفلسنا حباجة لتنظيم  

وإذا أردان أف نتنزَّؿ مع ىؤالء ادلبطلٌن فنقوؿ: حزبُنا لو ىيئة أتسيسيَّة، واذليئة التأسيسيَّة 
.، وال نَقبل هبم بديبًل (أبو بكر وعمر وعثماف وعلي والصحابة)للسَّلفية ىم:   

هللا عز وجل العفو نسأؿ -ِمن الظلم، والظلم البلحق هبا كثًن ومنتشر وشديد، وبعضو  السلفيَّة
،  -اجلهل ادلركب أف يكوف صاحُبو جاىبًل وجيهل أنو جاىل-يدؿ على جهل مركب -والعافية

الة على جهل ابلدَّعوة السَّلفية، والدَّالة على  كصاحب ىذه الدعوى، ىذه الدعوى الباطلة الدَّ
-األلباٍل  ، ىي مفضوحة ومكشوفة؛ ألف شيخنا-رمحو هللا- اجلهل بشيخنا اإلماـ األلباٍل
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عن الشباب ادلتحمسٌن  كاف أشد الناس ال أقوؿ قسوة إمنا رمحة، كاف يرفع اآلصار  -رمحو هللا
ليها ىؤالء احلزبيوف، وال سيما شلن هنج منهج التكفًن فضل السبيل.إاليت يدعو    

أال تعلم أف حلـو العلماء مسمومة وأف  -رمحو هللا-اي ىذا اي من تتكلم عن الشيخ األلباٍل 
عادة هللا فيمن انتهكها معلومة وأف من اطلق لسانو يف العلماء ابلثلب ابتبله هللا تعاىل بقساوة 

  القلب. 

 ذكرت ،  وىبل-رمحو هللا-اي ىذا ىبل نظرت يف كتاب أو مسعت شريطا لشيخنا األلباٍل 
 حجة أو محت حوؿ شبهة ؟

 ىكذا دعوى جاىزة!

 أليس للناس عقوؿ؟!

تذكر. اليـو وسائل التواصلف الناس يقرؤوف، ومن ال يقرأ  

وردوا على ىذه  -رمحو هللا-وجزى هللا العلماء وادلشايخ واألمراء الذين ذبو عن شيخنا األلباٍل 
  الدعوى احملمومة.

اسأؿ هللا جل يف عبله أف حيفظو وأف جيزيو  (ؿ سعودآالد بن خ )سطاـقرأت تغريدة  لؤلمًن  
يف تقرير يتحدث عن اجلماعات  -رمحو هللا-سم الشيخ دمحم األلباٍل اقاؿ فيها: ))زج ، خًنًا

، أقل ما يقاؿ عنو أنو فشل وجهل من قبل معدين ىذه الفقرة ،اإلرىابية بثتو قناة اإلخبارية
لتكفًن واإلرىاب يعلم أف معد ىذه الفقرة من ادلفرتض فمن يعرؼ سًنة الشيخ وحتذيره من ا

 أف يتعلم ويتثقف أو يتحدث عن فنوف الطبخ أفضل لو((.

.أي وهللا   
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؟ -رمحو هللا-األلباٍل  مامهاإضاقت بك الدنيا حَّت تتكلم عن   

؟ -رمحو هللا-األلباٍل  ماـ احملدثضاقت بك الدنيا حَّت تتكلم عن اإل  

 :ا من قوؿ هللا تعاىلربكة اتباعو لسنة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص نصيبً ب -رمحو هللا-األلباٍل  ف لشيخناأال تعلم أ
 حيا هللا تعاىل ذكر الشيخأا بثواف ف قلت مقطعً أىذا الذكر احلسن مبجرد  )ورفعنا لك ذكرؾ(

فمنهم من مات وىو يف مزابل ، لوؼأبل  ،وسبقك عشرات بل مئات ،-رمحو هللا-األلباٍل 
.ريخأتال   

يب بكر أحالو مع انقديو والقادحٌن فيو يف ادلتأخرين كحاؿ  -رمحو هللا تعاىل-األلباٍل الشيخ 
.وعمر مع ادلتقدمٌن شلن تكلم فيو  

.ف حيمل كبلمي ما ال حيتملريد وال آذف أأوضح ما أو   

وال بشيخ  تبوعٌنربعة ادلئمة األعلى فضلو ال ابأل -رمحو هللا-األلباٍل شبو شيخنا اان ال أف
  .يب بكر وعمرف اشبهو أأسبلـ ابن تيمية فضبل عن اإل

.يب بكر وعمريطعنوف أادلهبولٌن بعض   

  .ف تكوف يف كونو دالة على فضلهماأوسنة هللا تعاىل يف شرعو قبل 

.فسنة هللا يف كونو واضحة لكل ذي عينٌن  

.هللا ملسو هيلع هللا ىلصيب بكر وعمر رضي هللا تعاىل عنهما جبانب قرب رسوؿ أما قربي أ  

فلو كاف هللا تعاىل ال حيب أاب بكر وعمر ماقّدر هللا ذلما أف يكوان لصيقاً بو بعد وفاتو إىل يـو 
 الدين رضي هللا تعاىل عنهما.
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  كل ذي عينٌن يعلم فضل الشيخٌن من ىذا األمر.

اليت ُخلق منها.أف اإلنساف يدفن يف الرتبة  -رمحو هللا-فكيف وقد صحح شيخنا األلباٍل   

رمحو هللا - (علي احلليب)وهبذه ادلناسبة أقوؿ: فضيلة الشيخ احملّدث أخينا احلبيب الشيخ 
. -رمحو هللا-ُدفن جبانب شيخنا األلباٍل  -تعاىل   

 فاهلل تعاىل خلقهما من تربة واحدة.

.-رمحو هللا-وىذا من كـر هللا وفضلو على شيخنا األلباٍل    

واألدلة على ىذا واضحة  (ورفعنا لك ذكرؾ)نصيباً من قولو  -رمحو هللا-األلباٍل أف لشيخنا 
. لكل ذي عينٌن  

مسعت ، أنو إذا ذكر حديث للنيب ملسو هيلع هللا ىلص فأصبح من الدارج عند القاصي والداٍل واحملب والشاٍل
 األلباٍل، أو قرأت يف كتاب أو نشرة، مسعت القائل يقوؿ: ضّعفو، يف خطبة أو زلاضرة 

. صححو األلباٍل    

.-رمحو هللا تعاىل-األلباٍل وىذا من الذكر العظيم لشيخنا اإلماـ   

-، ذلك أف شيخنا األلباٍل نصيب عظيم من رفع ذكره -رمحو هللا تعاىل-األلباٍل فلشيخنا 
ُوجد يف فرتة اليُقيم أحد وزانً لؤلحاديث الصحيحة والدُييزىا من الضعيفة. -رمحو هللا  

أي خًن يف حديث التُفّليو والتبحث عن انقليو، والتعرؼ صحيحو من واىيو.و     
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، اخلطيب يصعد ادلنرب يقوؿ كّنا يف حلب -رمحو هللا- (عبد الفتاح أيب غدة)مسعُت من الشيخ 
فيذكر حديثاً موضوعاً واحلديث طويل، أوقات يكوف يف صفحتٌن أوثبلثة أو أربعة، وإذا أراد 

احلديث مسنٌد يقوؿ أخرجو ابن اجلوزي يف موضوعاتو.أف حيتّج أف   

فكاف ىذا اخلطيب ادلسكٌن يظن أنو إف قاؿ أخرجو ابن اجلوزي يف موضوعاتو يعين أف 
. احلديث صحيح وقد عزاه دلصدٍر وىذا ادلصدر ذو ابؿ   

ادلوضوعات، وحيـر على   إمنا فيو -كتاب ابن اجلوزي ادلوضوعات- وكاف جيهل أف ىذا الكتاب
كل أحد أف يقوؿ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص مامل يتيّقن أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص  قد قاؿ ىذا احلديث ولو من خبلؿ النظر 

    .-رمحو هللا تعاىل-إىل كبلـ علماء احلديث وعلى رأسهم شيخنا اإلماـ األلباٍل 

األلباٍل  ها بياف فضل الشيخولكن حركٌة دؤوبٌة مازالت مستمرة في، ثواٍف قليلة قاذلا ىذا الظامل
، فجزاىم الطيب احلسن، ،اطروعلمو ومنزلتو وحب العلماء الرابنيٌن وكبلمهم الع -رمحو هللا-

، وأان وإخواٍل وادلشايخ ريب خًنًا، وابرؾ هللا فيهم مجيعاً، وذلم من هللا جل يف عبله عظيم األجر
ىم وابرؾ هللا يف جهود، ف ذلم الشكر يُقدمو  -رمحو هللا- والعلماء يف مركز اإلماـ األلباٍل

ا.مجيعً   

 -رمحو هللا-األلباٍل  خوة أف ىذه القناة جاءت برجل يذكر زلاسن الشيخأخربٍل بعض اإل
.وفضلو  

.-رمحو هللا-األلباٍل  هللا من أثىن على الشيخ ىفجز   

.-رمحو هللا-األلباٍل  وال نريد الثناء على الشيخ  

. ِنصاهبانريد أف توضع األمور يف   
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.ىذا ال يكفي  

. الواجب على من أساء أف حُيسن  

مث أييت آخر يُرّقع كبلـ األوؿ فهذا خطأ. أما أف يسيء رجل   

وال نريد أف ننتقل من إسبلـ اإلرىاب الذي يُرمى بو علماؤان الرابنيوف الذين يدعوف إىل 
ِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا ، قاؿ تعاىل: ئلسبلـ من جديد إال ابلوسطيةلقياـ  الوسطية وال ))وََكذََٰ

َلَة الَّيِت ُكنَت َعلَ  َها ِإالَّ لَِّتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقبػْ يػْ
ُ َوَما  لِنَػْعَلَم َمن يَػتَِّبُع الرَُّسوَؿ شلَّن يَنَقِلُب َعَلىَٰ َعِقبَػْيِو َوإِ  ف َكاَنْت َلَكِبًنًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َىَدى اَّللَّ

ُ لُِيِضيَع ِإديَاَنُكْم ِإفَّ اَّللََّ اِبلنَّاِس َلَرُءوٌؼ رَِّحيٌم((. سورة البقرة ) (.143َكاَف اَّللَّ   

تباب، والتساىل كذلك. فالغلو إىل ضياع و  

من الزعم أف علماء ، رٍة إللغاء اإلسبلـمبؤامرٍة أو مبقدمات مؤام ال نريد أف ننِقل الناس
اإلسبلـ إرىابيوف، فننقلهم إىل البلدينية وإىل العلمانية وإىل التفّلت والُبعد عن أحكاـ هللا عز 

   وجل.

.وندعو ُكل من غبل ابليت ىي أحسن لليت ىي أقـو ،فنحن منذ البداية ندعو إىل وسطية  

وإبحلاؽ الباطل الصريح إىل  ،فالغلو ال حُيارب هبذا التعميم وهبذه الطريقة ،إذا ُوجد ُغلو
.العلماء الرابنيٌن   

، واليكن ذلك وسيلة لكم مظاىره أسقطوه على أصحابو أحصروا تكلموا عن اإلرىاب،
للتفّلت عن أحكاـ الشرع ولبلنتقاؿ والستبداؿ الشريعة إىل العلمانية، وإىل أحكاـ القوانٌن 

ية.األرض    
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وإال فُكنت قد زّورت يف نفسي أف  ،ىذه كلمة اضطررت إليها ذلذا احلدث الذي شرحتو
.أتكلم يف موضوع علمي ولكن للضرورة أحكاـ  

.وأرجو هللا تعاىل أف يوفقنا دلا حيب هللا تعاىل ويرضى   

 
ُ
بطل لُيظهر ومازاؿ الرجاء قائماً أف تضع ىذه القناة األمور يف أماكنها وأف يظهر علينا ذاؾ ادل

   .احلق

ىذا أمر شرعي واجب. فهذا واجب عليو. .وىذا ليس رجاء  

.نعم ديكن ألوالده ديكن لتبلميذه أف حُياكموه  

.حنب ىذا ولكن ال  

.ماُخًّن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بٌن أمرين إال اختار أيسرمها  

.الذي حُنبو ونرضاه أف يُقّر ويعرتؼ   

.كنُت جاىبًل فإف قاؿ ىذا جهبلً فليُقل     

.وأف يسمع أشرطتو -رمحو هللا -األلباٍل وندعوه أف يقرأ كبلـ شيخنا    

   .فهذا أمٌر واجب

، ملكها -حفظ هللا تعاىل-وشعباً و حكومةً  -حفظها هللا-قامت يف ببلدان األردف احملروسة 
رمحو -ٍل سٌن بن طبلؿ، ُقّدمت لو شكاوى عن الشيخ األلبااحلأابف ُحكم والده جبللة ادللك 

، أف ُتْدرس ىذه الشكاوى، وُدرِست وتفرّغ عدٌد -رمحو هللا-، فطلب جبللة ادللك -هللا
، مث  -رمحو هللا-، مث التقوا مع الشيخ األلباٍل -رمحو هللا-بدراستها ومساع أشرطة الشيخ األلباٍل 
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سلمٌن ألنو يدعو ، صّماـ أماف ذلذا البلد ولببلد ادل-رمحو هللا-كاف القرار أف الشيخ األلباٍل 
   إىل الوسطية واليدعو إىل ُغلو.

، وجّران ادلقاـ إىل ذكرىا.ىذه حقائق ينبغي أف تُعرؼ   

.و ىكذا فهذا ظلم وىذا جهلنأما أف يقـو رجل ويُلقي الكبلـ على عواى  

  والضبلؿ ادلبٌن ُمكوف من جهل وظلم

يعوزه عدؿ ويعوزه علٌم. ضبلؿ مبٌن -رمحو هللا-األلباٍل  فالذي ُنشر عن الشيخ  

.فالواجب على من كاف يف الضبلؿ ادلبٌن أف ينتقل إىل اذلدى والُتقى  

أسأؿ هللا جل يف عبله أف يرزقنا الُتقى وأف يُوفقنا دلا حُيب ويرضى وأف يُعيذان من ركوب اذلوى 
.ومااليُرتضى وأف جيعلنا ىداًة مهديٌن  

.وآخر دعواان أف احلمد هلل رب العادلٌن  
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ابمكانكم متابعتنا من خالل :خبدمة الدرر احلسان للتواصل   
املوقع الرمسي للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ) يبث من خاللو الدروس ( – 1  

http://meshhoor.com/  

صفحتنا على الفيس بوك : – 2  

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

قناتنا على التيلغرام : -  3  

http://t.me/meshhoor 

خدمة الواتس اب للرجال من خالل ىذه األرقام : – 4  

 للرجاؿ {  776757052 962 00 }

 للنساء {12029136892+ }

http://meshhoor.com/
https://www.facebook.com/meshhoor/
http://t.me/meshhoor

