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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  رِ زائِ جَ الْ  دِ الَ ى بِ ي إلَ تِ لَ حْ ي رِ ا فِ مَ بِ  رُ ائِ شَ البَ 

  يٌد)هِ مْ (تَ 

َئاِت َأعَمالِنا، َد هللا، َحنَمُدُه، َوَنسَتِعيُنُه، َوَنسَتغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاهللا ِمن ُشُروِر أَنُفِسَنا َوَسيِّ مْ إنَّ احلَْ 
، َوحَدُه ال َشرِيَك َوَمن ُيضِلل َفال َهاِدَي َلُه، َوَأشَهُد َأن ال ِإلَه ِإالَّ اهللاُ  َمن َيهِدِه اهللا َفال ُمِضلَّ َلُه،

ًدا َعبُدُه َوَرُسولُُه    .َلُه، َوَأشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ
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   أمَّا بَعُد:

، َوَشرَّ األُُموِر ُحمَدثَاتـَُها، وَُكلَّ صُحمَمٍَّد  ، َوَخَري اهلَدي َهديُ فَِإنَّ َأصَدَق اَحلِديِث ِكَتاُب اهللاِ 
  ِبدَعٌة وَُكلَّ ِبدَعٍة َضالَلٌة، وَُكلَّ َضاللٍة ِيف النَّاِر.ُحمَدثٍَة 

  َو بـَْعُد:

         بحانهسُ  الَ ، قَ فرهُ كْ ال يَ وَ  رهُ كُ شْ يَ  ها أنْ جتاهَ  دِ بْ ُب العَ واجِ ُحتصى، فَ  الَ  ادهِ بَ ى عِ لَ عَ  َم اهللاِ عَ نِ  إنَّ فَ 
mÃÂÁÀÄÈÇÆÅl ، ِإىل  سمُ قَ نْـ تَـ اده بَ ى عِ  علَ اَىل عَ تَـ وَ  هُ انَ حَ بْ سُ  مهُ عَ ون
:" )٩-٥)(صةميّ يوش اإلسالجُ ي كتابه العظيم (اجتماع الْ فِ  ميِّ القَ  ابنُ  امُ اإلمَ  الَ قَ ني، مَ سْ قِ 

  .نعمٌة مطلقة، ونعمة مقيَّدة ان:تَ مَ عْ نِ  ةُ مَ عْ والنـِّ 

رنا مَ يت أَ الَّ  عمةُ والسُّنَّة، وهي النّ  المِ اإلسْ  مةُ عْ األبد، وهي نِ  عادةِ سَ بِ  صلةُ تَّ مُ الْ  :هي قةلَ طْ مُ الْ  عمةُ فالنِّ  
اخَ  نْ ها، ومَ لِ أهْ  اطَ رَ ا صِ هدينَ يَ  لواتنا أنْ  صَ ِيف  هُ سألَ نَ   أنْ عاَىل وتَ  هُ بحانَ سُ  اهللاُ  علهم أهل و جَ  صَّه 
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m  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i قول اهللا تعاىليَ  يثُ ى حَ لَ األعْ  فيقِ الرَّ 

wv  u  tx{zylل م أهْ اف األربعة هُ نَ هؤالء األصْ فَ  ؛
ا أيضاً هُ حَ صْ أَ  قة، وطلَ مُ عمة الْ النِّ  m    o  n  m  l  k تعاىلاهللا  بقولِ  ونَ يُّ نِ عْ مَ م الْ ا

u  t  s  r  q  pv  }  |  {  z   y  x  w~    a  `  _
bl َذا تصُّ خْ مُ م الْ هُ    إذْ    ين إليهمالدِّ  ، فأضاف  - م.....مَ األُ  رِ ائِ سَ  ونَ م دُ يِّ ين القَ الدِّ ون 
: ت باملؤمنني، وإذا قيلَ يت اختصّ قة، وهي الّ عمة املطلَ عمة هي النِّ ذه النّ هَ  أنَّ  ودُ صُ واملقْ  -القَ  إىل أنْ 

ذا االعتبارِ نِ  رِ افِ ى الكَ هللا علَ  يسَ لَ    فهو صحيٌح. عمة، 

 و لدِ ط اجلاه وكثرة الوَ بسّ وتَ  ،سدِ اجلَْ ، وعافية َىن ة والغِ حَّ الصِّ  مةِ ،كنعدةالمقيَّ  ةُ مَ عْ انية: النـِّ الثَّ  عمةُ والنِّ 
هللا  ، وإذا قيلَ افرِ والكَ  واملؤمنِ  ، اجرِ والفَ  رِّ بني البَـ  شرتكةٌ مُ  عمةُ ذا، فهذه النّ نة، وأمثال هَ وجة احلسَ الزَّ 

ذا االعتبار، فهو حقٌّ عْ افر نِ على الكَ   لب واإلجياب إال على وجهٍ إطالق السَّ  ، فال يصحُّ مة 
َّ ذاب والشَّ دراجًا للكافر ومآهلا إىل العَ تِ ا كانت اسْ مَّ لَ  دةَ املقيَّ  عمَ النِّ  ، وهو أنَّ واحدٍ  ا مل قاء، فكأ

  تعاَىل  فقالَ  ذلككَ  اهللا تعاىل يف كتابهِ   اهاكما َمسَّ ،ةً ليَّ بَ   ا كانتعمة وإمنَّ تكن نِ 
mdcgfeh o n   m  l  k  j  i    w  v  u  t  s  r  q  p

yx z{l   ُّلك ذَ  ا كانَ عليه، وإمنَّ  مته فيها فقد أنعمتُ عَّ نيا ونَـ  الدُّ أكرمته ِيف  نْ مَ  أي ليس كل
د قَ  أكونُ  ضيلةٍ فَ  ريِ غَ  نْ مِ  اجتهِ حَ  رِ دْ قَ ه بِ جعلتُ ، فَ هُ قَ زْ عليه رِ  درتُ قَ  نْ مَ   له واختباراً، وال كلُّ مينِّ  ابتالءً 

هي  قةُ لَ طْ مُ الْ  عمةُ وهذه النِّ  -إىل أن قال -....صائبِ مَ بالْ  كما أبتليهِ   عمِ لي عبدي بالنِّ تَ أبْـ  لْ ه، بَ تُ أهنْ 
 ma قال تعاىل  رحني،الفَ  بُّ ، وهو ال حيُ اهُ ضَ رْ ه اهللا ويَـ بّ ا حيُ ا ِممَّ َِ  حُ رَ ، والفَ قيقةِ  احلَْ ا ِيف ِ  حُ رَ فْ يت يُـ الَّ 

b c d e f g h i jl،  لَ ضْ فَ  لى أنَّ عَ  لفِ سَّ ال  أقوالُ  دارتْ   قد و 
خ فيهما سَ أرْ  ما كانَ ما، وكلَّ ِ  رحهُ كون فَ يَ  لبِ القَ  سب حياةِ لى حَ ة، وعَ نَّ الم والسُّ ورمحته: اإلسْ  اهللا

اس، النَّ  ا يكونُ رحًا أخوف مَ ص فَ قُ رْ يَـ لَ  ةِ نَّ السُّ  وحَ رُ  ا باشرَ إذَ  بَ لْ القَ   إنَّ رحاً، حىتَّ فَ  أشدّ  لبهُ كان قَ 
ما لالَّ  وروالنُّ  ياةُ وهي احلَْ اآلمنني.... نَ مِ  كانَ   هُ خلَ دَ  نْ ذي مَ اهللا احلصني الَّ  نُ صْ ة حِ نَّ السُّ  فإنَّ  ذين 
   mgj  ih  r  q   p  o  n  m   l  kتعاىلال قَ   وفوزه، داههُ وَ  ددة األبَ عاَ سَ 

x  w  v  u  t  sl  ، ُةِ عَ دَ البِ  ب، وصاحبُ لْ القَ  ريُ نِ تَ سْ مُ  بِ لْ القَ  يُّ ة حَ نَّ السُّ  فصاحب 
، وجعلهما صفة ري موضعٍ  غَ ِيف  ني يف كتابهِ لَ ذين األصْ بحانه هَ ذكر سُ د ، وقَ لمهُ ظْ لب مُ يت القَ مَ 

قل ذي عَ املستنري هو الَّ  يَّ القلب احلْ  فإنَّ  ان؛اإلميَْ  رج عنِ خَ  نْ مها صفة مَ ضدَّ  وجعلَ أهل اإلميان، 
م لِ ظْ مُ ت الْ يّ مَ الْ  بُ لْ ، والقَ سوله ا بعث به رَ مَ  توحيده، ومتابعةِ لِ  ادَ قَ وانْـ  ه، وأذعنَ عنْ  مَ هِ ن اهللا وفَ عَ 
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رب سبحانه هذا الضَّ  صفُ ، وهلذا يَ ما بعث به رسول اهللا اد لِ قَ عقل عن اهللا، وال انْـ  يَ ذي ملَ الَّ 
َّ من النَّ  َّ  رُ يْـ غَ  م أمواتٌ اس بأ  لمةُ ون منها، وهلذا كانت الظُّ رجُ لمات ال خيَ م يف الظُّ أحياء، وبأ

م، فَـ ليهم ِيف عَ  وليةً تَ سْ مُ  م مُ لُ قُ  مجيع جها  ورةِ  صُ ِيف  اطلَ ، والبَ اطلِ البَ  ورةِ يف صُ  ى احلقَّ لمة ترَ ظْ و
ليهم ظلمة، وإذا لمة، وقبورهم ممتلئة عَ ظْ ها مُ م كلُّ لمة، وأحواهلُ م مظْ لمة، وأقواهلُ ظْ ، وأعماهلم مُ احلقِّ 

لمة ، وهذه الظُّ لمٌ ظْ ار مُ دخلهم يف النَّ لمات، ومَ عليه بقوا يف الظُّ  ون اجلسر للعبورِ وار دُ أقيمت األنْ 
 نْ مَ وَ  ،ورها إىل النُّ عادة أخرجه منْ بحانه وتعاىل به السَّ اهللا سُ  أرادَ  ًال، فمنْ أوَّ  قُ لْ فيها اخلَْ  لقَ هي اليت خُ 

تابعتهم صلوات اهللا وسالمه عليهم ومُ  سلِ الرُّ  ةِ اعَ عن طَ  واخلارجونَ  فيها.... ركهُ قاوة تَ ه الشَّ بِ  أرادَ 
لمة ول، وظُ وى، وظلمة القَ لمة اهلَْ هل، وظُ لمة اجلَْ بع، وظُ مة الطَّ لْ لمات: ظُ شر ظُ  عَ ِيف  بونَ قلَّ تَ يَـ 

 لمةُ الظُّ رار، فَ ار القَ ة دَ مَ لْ امة، وظُ يَ لمة القِ رب، وظُ مة القَ لْ ، وظُ جِ رَ خْ مَ لمة الْ ل وظُ خَ دْ مَ لمة الْ ل، وظُ العمَ 
  الثة.ورهم الثَّ الزمة هلم يف دُ مُ 

 ا ليسَ مَ  ورِ النُّ  نَ ة مِ مَّ : وهلذه األُ وارٍ أنْ  شرةِ  عَ ِيف  بونَ قلَّ تَ وسالمه عليهم يَـ ل صلوات اهللا سُ اع الرُّ بَ وأتْـ 
  رمحه اهللا. هِ المِ كَ   نْ مِ  ودُ صُ قْ مَ ى الْ هَ تَـ انْـ  غريه.." نيبٍّ ور ما ليس لِ النُّ  نَ مِ  ها ريها، ولنبيّ غَ  ةٍ مَّ ألُ 

يار اميَّة لْ ي العِ أْن َتمَّت زيارتِ  اهللا ومنَّتهِ  نَ ٍل مِ ضْ فَ بِ  وَ   ة ، واجتمعْت ألهلِ يّ زائر جَ لْ الدَّعويَّة للدِّ
لذا   قيَّدة؛مُ الْ ، وَ ةُ قَ لَ طْ مُ الْ  ةُ مَ النِّعمتان: النـِّعْ  عويٍَّة دَّ الة علميَّ الحلة رِّ ال ذهِ ي هَ فِ  حضةِ مَ الْ  نَّةِ السُّ 

ه لَ  ةبوديّ ق العُ قِّ أْن حنَُ بِ  كَ لِ ذَ  و ؛لِ مَ ول والعَ القَ  وَ  بِ لْ بالقَ  هُ انَ حَ بْ يعًا ُشكره سُ ا مجَ نَ ليْـ زامًا عَ كان لِ 
  ريَ اخلَْ  ين عليهِ ثْ رُه ونُـ كُ ذْ بأْن نَ  ولِ ا بالقَ ، وأمَّ لبِ القَ ذا بِ هَ  رًَّا وعالنية،سِ  هالشُّكر لَ  صَ لِ ُسبحانه، وخنُْ 

ر خِّ أْن ُنسَ بِ  ملِ بالعَ  ارة، و أمَّ اآلخِ  وَ وَىل  األُ مُد ِيف احلَْ  هُ لَ انه، فَـ حَ بْ سُ  ونهِ إال بعَ  كُ رَ خري يُدْ  لَّه، فالَ كُ 
قِّ  احلَْ ِيف  ا ُحيبُّ أيْ مَ يْ ُق إال فِ طِ نْ نَـ  الَ ، فَ هُ انَ حَ بْ سُ  هِ ابِّ حمَ وَ  راضيهِ  مَ ا ِيف نَ ا عليْـ َِ  نَّ يت مَ ح الَّ ذه اجلوار هَ 

، والَ احلَْ  رةِ صْ  نُ قِّ وِيف وباحلْ   إليهِ  بُ رِّ قَ يُـ ه وَ ا ُحيبُّ مَ يْ طي إال فِ عْ ذ وال نُـ خُ أْ نَ  الَ ي وَ شِ منَْ  والَ  عُ مَ سْ نَ  الَ ى وَ رَ نَـ  قِّ
ارين، آمني.التَّ  جميعِ لْ لِ  اَهللا أسألُ انه، فَ حَ بْ سُ    وفيق والسَّداد يف الدَّ

  حلة؟جاه هذه الرِّ أقساُم النَّاس تًال:  وَّ أَ 

حلة ذه الرِّ جتاه هَ  -َهَداهم اهللا -وُس بَعِض النَّاسِ فُ رخت به نُـ ا صَ مَ يْ لُت ونظرُت فِ أمَّ تَ  يف احلقيقةِ 
؛ اقعِ الوَ  وَ  قيقةِ احلَْ  انبةِ جمُ  نْ وى مِ تَ سْ مُ إىل هذا الْ  ذه القلِِّة!هَ  أمرُ  آلَ  ثرياً أنْ مين كَ لميَّة الدَّعوية، وآلَ العِ 

ا جرمية -ذب؟!بْله الكَ  َفأِسْفُت ِحلَاِهلِم؛ وقلُت: َهالَّ َسأَُلوا إْذ ملَْ يـَْعَلُموا؟ َأَوالَ  ،-وحسُبك 
يـَْعَلموَن أنَّ ِشَفاء الِعيِّ السُّؤال؟ وَقدْميًَا قيل: (اْجلَاِهُل َعدوُّ نـَْفسِه)، وقيل أيضاً: (ُربَّ َكِلَمٍة قَاَلْت 
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َحيُْسُن  ،اعةأهل السُّنة واجلمَ  أئمة دٍد منَ لع االت عظيمةقَ ها مَ نَ يْـ رُت حِ ذكَّ تَ ِلَصاحبَها َدْعِين)، فَـ 
ُلغُ  ا؛ َلعلَّها تـَبـْ   :ميةظِ العَ  اتِ مَ لِ ك الكَ لْ تِ  نْ مِ فَ   ى!شَ أو خيَْ  رُ ذكَّ تَ بـَْعَضُهم فـَيَ  ذِْكُرها َوالتَّذكُري ِ

 تُبلغكمْ  ماكُ ايَ طَ وا مَ حُ لِ أصْ م، فَ اكُ ايَ طَ وُسكم مَ فُ نُـ  : ((صرّي رحمه اهللاسن البَ حَ قوُل اإلماِم الْ  /١
  ).١/١٥٣(فتح الباري) لإلمام ابن رجب ( م عزَّ وجلَّ ))كُ  ربِّ إَىل 

يا  (( بيع بن سليمان:الرَّ  لميذهِ تِ وَ  صاحبهِ لِ  د بن إدريس الشَّافعي رحمه اهللاوُل اإلمام محمَّ / قَ ٢
(مناقب  )) لكهامتَْ  وملَْ َك َمَلكتْ  ةِ مَ لِ ا تكلَّمَت بالكَ يك، فإنَّك إذَ نِ عْ يَـ  ا الَ مَ كلَّم فيْ تَ تَـ  بيع الَ رَ 

  ).١٠/٩٨) وينظر (السري)(٤٥٤ووي (ص ) و(األذكار) للنَّ ٢/١٧٤افعي) للبيهقي (الشَّ 

يانةِ ُل الرُّ مُ كْ يَ  الَ : (( أيضاً  رحمه اهللا وقوله  (السري) ِة ))الرَّزانَ وَ  الصِّيانةِ وَ  ةِ واألمانَ  جُل إال بأربٍع: بالدِّ
)١٠/٩٨.(  

  (املصدر السَّابق). وٍم))مُ ذْ لِّ مَ كُ   نْ ُه عَ لُ قْ ُه عَ لَ قَ ُل َمْن عَ اقِ العَ ((   :أيضاً  ولهوقَ 

ه ؛ فإنَّ إيَّاك والكذبَ ((  :)١٣٤-١٣٣يف (الفوائد)(ص م رحمه اهللا اإلمام ابن القيَّ  ولُ قَ / و ٣
  اس.صويرها وتعليمها للنَّ ُد عليك تَ فسِ عليه، ويُ  ى ما هيَ صّور املعلومات علَ ُد عليك تَ سِ فْ يُـ 

شرَّاً،  حقَّاً، واخلريَ  باطًال والباطلَ  قَّ دوماً، واحلَْ عْ مَ  وجوداً، واملوجودَ مَ  املعدومَ  رُ صوِّ يُ  ذبَ االك فإنَّ 
به  غرتِّ مُ الْ  بِ اطَ يف نفس املخَ  ر ذلكَ صوِّ ، مث يُ هُ لَ  قوبةً ه وعلمه، عُ رُ صوُّ ليه تَ ُد عَ سُ فْ والشرَّ خرياً، فَـيَـ 

  .لمهُ ه وعِ رَ صوُّ ليه تَ عَ  دُ سِ فْ فيُـ  إليه؛ اكنالرَّ 

  .اطلِ للبَ  رةٌ ؤثِ دم، مُ إىل العَ  اعةٌ املوجودة، نزَّ  ن احلقيقةِ ضٌة عَ رِ عْ ُس الكاذب مُ فْ ونَـ 

 ، وَ األفعالُ  لكعليه تِ  سدتْ ؛ فَ ٍل إراديٍّ عْ فِ  لِّ كُ   أُ دَ بْ يت هي مَ الّ  لمهِ وعِ  رهِ صوُّ تَ  ةُ وَّ سدت عليه قُـ ا فَ وإذَ 
وال  انهِ لسَ بِ  ال ينتفعُ فَ  ؛لسانِ ن الِّ عَ  بِ ذِ الكَ  رِ دَ صْ مَ كَ   هُ ورها عنْ دُ صُ  ارَ ا، فصَ هَ ب إليْـ ذِ الكَ  مُ كْ ى حُ رَ سَ 

  .الهِ مَ بأعْ 

 ، وإنَّ ورِ جُ  الفُ ي إَىل دِ هْ يَـ  بَ ذِ الكَ  (إنَّ   يبُّ ا قال النَّ ور، كمَ جُ الفُ  اسَ أسَ  بُ ذِ الكَ  انَ ا كَ وهلذَ  
  .-من حديث ابن مسعود  هو حديث متفٌق عليه :قلتُ  -ار)هدي إىل النَّ يَ  ورَ جُ الفُ 

عليها  دُ سِ فْ فيُـ  وارحِ  اجلَْ سري إَىل يَ  ، ُمثَّ دهُ سِ فْ لسان فيُـ  الِّ إَىل  فسِ النّ  نَ مِ  ذبُ سري الكَ ا يَ مَ  لُ أوَّ  وَ  
عليه  مُ كِ حْ تَ سْ ، فيَ هُ ه وأحوالَ ه وأعمالَ أقوالَ  ذبُ الكَ  مُّ عُ يَـ ه، فَـ لسان أقوالَ على الّ  ا أفسدَ أعماهلا كمَ 

  ها.لِ أصْ  املادة منْ  عُ قلَ يَ  الصِّدقِ  دواءِ بِ  تداركه اهللاُ  يَ ملَ  إىل اهللكة إنْ  اؤهُ رتامى دَ يَ  ، وَ ادُ سَ الفَ 
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ر خْ  والفَ ْرب جب والكِ ياء والعُ الرّ  ها منَ ق، وأضدادُ دْ ها الصِّ لِّ كُ   لوبِ القُ  الِ أعمَ  أصلُ  وهلذا كانَ 
كلُّ عمٍل صاحل فَ  ؛انة وغريها أصلها الكذبُ  واملهَ ْنب ل واجلُْ سَ ر والكَ جْ العَ شر وَ ر واألَ طَ يالء والبَ واخلُْ 

  .الكذبُ  هُ منشؤُ فَ  اطنٍ أو بَ  ظاهرٍ  فاسدٍ  ملٍ عَ  ، وكلُّ دقُ ه الصّ ؤُ شَ ظاهٍر أو باطٍن فمنْ 

قه وفِّ يُ  بأنْ  ادقَ الصَّ  ثيبُ ، ويُ افعهِ نَ ه ومَ صاحلِ مَ  عنْ  هُ طَ بِّ ثَ يُـ ده وَ عِ قْ يُـ  بأنْ  ابَ الكذَّ  عاقبُ عاىل يُ واهللا تَ  
نيا واآلخرة مبِ  حُ مصالِ  لبتْ جِ تُ ا اسْ فمَ  ياه وآخرته؛نْ صاحل دُ مبَِ  للقيامِ  ا مهُ اسدُ فَ ال مَ ، وَ دقِ ثل الصِّ الدُّ
ادقني)، وقال تعاىل ونوا مع الصَّ قوا اهللا وكُ وا اتّ آمنُ  ذينَ ها الَّ ذب، قال تعاىل (يا أيُّ مها مبثل الكَ ومضارُّ 

م) وقال ريًا هلَُ خَ  لكانَ  وا اهللاَ قُ دَ صَ  وْ لَ فَـ  رُ مْ األَ  مَ زَ ا عَ (فإذَ ، وقال م)هُ قُـ دْ صِ  ادقنيَ الصَّ  عُ فَ ينْـ  ذا يومُ (هَ 
م هُ نْـ وا مِ رُ فَ ذين كَ الَّ  صيبُ يُ سَ  هُ سولَ رَ وَ  وا اهللاَ بُ ذَ ذين كَ الَّ  دَ عَ قَـ وَ  مْ هلَُ  نَ ذَ ؤْ يُـ لِ  ابِ رَ األعْ  نَ مِ  ونَ رُ ذِّ عَ مُ (وجاء الْ 

  .))  )أليمٌ  ذابٌ عَ 

اكم والكذب فإن ( إيَّ   على قوِل أيب بكر الصدِّيق رمحه اهللانظر تعليق احلافظ الذَّهيب و يُ  
  ).١/٣(تذكرة احلفاظ)( ، يفالكذب جمانٌب لإلميان)

َهداِين  -وابالصَّ وَ  لحقِّ ُت لِ رْ كَ َمْن ذَ  ةِ بَ انَـ ى جمَُ لَ دلُّ عَ ا يَ مَ  حلةِ الرّ  ذهِ ول هَ اهللا حَ  ولِ ره ِحبَ كُ ْذ أَ ا سَ مَ وفيْ 
  اٍم:سَ ى أقْ لَ عَ  حلةِ الرِّ  ذهِ ي هَ فِ  اسُ النَّ ا فَ لذَ ؛  - اهللاُ َوإيَّاهم إَىل الرَّشد

  .اطِ رَ اإلفْـ  أهلُ  ُل:األوَّ  مُ سْ القِ 

  .فريطِ التَّ  لُ أهْ ي: انِ الثَّ  مُ سْ والقِ 

اوَل حَ  :ماهُ نْـ كلَّ قسٍم مِ عهما أنَّ  مَ جيَْ ٍم، لكْن سْ قِ  لَّ َمْن ُميثِّل كُ  رِ كْ ذِ اجة ماسًَّة اآلن لِ أرى حَ  الَ و 
 ةَ ايَ الغَ  إالَّ أنَّ  لكلٍّ َوَسائُِلهُ  اء اهللا تعاىل، وَ شَ  إنْ  ةِ كَ اَر بَ مُ عوية الْ ة الدَّ لميّ ذه الرِّحلة العِ هَ  امِ إمتَْ  نْ الصَّدَّ عَ 

 كَ لِ ذَ  مْ  هلَُ ىنَّ ُت أمتََ نْ ا كُ ، ومَ رمهِ نِّه وكَ مبِ  ميعِ اجلَْ  نِ ا وعَ ا اهللا عنَّ فَ رُت، عَ كْ ا ذَ ي مَ احدة هِ وَ الَّيت َجتَْمُعهم 
  ، َلِكْن َقَدُر اِهللا نَاِفٌذ، و هو ُسْبَحانَه ِمْن َورائِهم حمُِيٌط.دٍ مَ عَ  ريِ غَ اء بِ السَّمَ  فعَ ذي رَ الَّ  وَ 

 اجِ هَ نْـ ى مِ لَ  عَ عاَىل تَ  الدَّعوة إىل اهللاِ  رُ مهم أمْ هُ ذين يَـ الّ  ،الِ دَ تِ واالعْ  طِ سَ أهُل الوَ  :ثُ الِ سم الثَّ والقِ 
 -مهُ نْـ طروحة مِ فكرة مَ  كانتْ   ذ أنْ نْ مُ  ة الدَّعويةذه الرِّحلة العلميَّ َِ  امهمْ مَ تِ اهْ  كَ لِ ذَ  نْ مِ ، وَ النُّبوَّةِ 

السُّواد األعظم، وهللا  مُ ؤالء هُ ، وهُ وتوفيقه اهللا مدِ ِحب  تْ امت على األرض، وَمتَّ  قَ ، حىتَّ -وفقهم اهللا
  احلمُد واملنَّة.
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، ي هذا المقاملإلمام ابن القيم رحمه اهللا فِ  همٍ مُ  بكالمٍ  عن التَّذكير، ثُ حَ بْ يَـ  نْ مَ  رُ ذكِّ ُهنا أُ  و
ا مَّ لَ  لبَ القَ  أنَّ  املقصودُ  : ((ط عامل الفوائد) -٨٥-٨٤كما يف (رسالته التَّبوكية) (ص  حيُث قال

  اً.ضَ اقِ نَ اً مُ ضَ ارِ عَ  مُ د إالَّ لَب رفيقاً يأنُس به يف السَّفر، فلم جيَ ل هلذا السَّفر، طَ وَّ حتَ 

  رِّضاً.عَ صرِّحاً ومُ مُ  يبِ نِ التَّأأو: الئماً بِ 

ضاً، وليَت الكلَّ كانوا هكذا، فلقد أحسَن إليَك َمْن خالََّك رِ عْ ن هذه احلركات مُ أو: فارغًا عَ 
  طرح شرَّه عليك، كما قال القائل:يَ  وطريقَك وملَْ 

   .))مجالُ إنَّا لفي زمٍن ترُك القبيح به....من أكثر الناس إحساٌن وإ

    م القيِّ  ابنِ  امِ  كالم اإلمَ ِيف  الثِ الثَّ  مِ سْ القِ  أهلِ  نْ وا مِ انُ كَ   وْ ني أْن لَ لَ وَّ ني األَ مَ سْ القِ  أهلِ  نْ فتمنَّيُت مِ 
إىل  سنَ أحْ  دْ قَ لَ عَل فَـ فَ  نْ مَ ، فَ ضًا)رِ عْ مُ  اتِ ركَ حَ الْ  ذهِ هَ  نْ ًا عَ غَ ارِ (فَ رمحه اهللا تعاىل وهو َمْن كاَن 

 هرَ ا ظَ الفنت مَ  اناار، ووقَ جَّ الفُ  دَ ار وكيْ رَ ا، كفانا اهللا شرَّ األشْ نَ ليْـ رَّه عَ ح شَ رَ طْ يَ  ريه، وملَْ  غَ إَىل  وَ  سهِ فْ نَـ 
  ن.طَ ا بَ مَ ا وَ هَ نْـ مِ 

: أنَّ سلوكَ  نَ م أنَّ مِ لَ ليُـعْ  ُمثَّ  عوة، عليم والدَّ م والتَّ علُّ ، يف التَّ سبيل رسول اهللا  املتقرِّر عند أهل احلقِّ
وا أهل فهم، سواء كانُ وائِ لِّ طَ كُ اطل بِ البَ  لَ أهْ  يظُ غِ ، يَ وأهلهِ  اطلِ ى البَ علَ  دّ ، والرَّ لقِ احلقِّ للخَ وبيان 

ال اإلمام ابن قَ  َرْجِله!!م وَ هِ ريْ بِ كَ   يلِ ِخبَ  وميِْ القَ  يلِ ذا السَّبِ هَ  كِ الِ ى سَ لَ عَ  بونَ لِ ، وجيَْ أو ُشبهاتٍ  هواتٍ شَ 
ؤالء ...فكلُّ هَ ((  :رآن واحلرج منهُ جر القُ هَ  ُمبيِّنًا أنواعَ  )٨٢م رحمه اهللا في (الفوائد)(ص القيِّ 

ُد ورهم، وال جتَِ دُ  صُ ِيف  هُ ونَ دُ وسهم، وجيَ فُ  نُـ ِيف  لكَ ذَ  مونَ لَ عْ رآن، وهم يَـ القُ  رٌج منَ ورهم حَ دُ يف صُ 
راً اجِ اً فَ مَ الِ ُد ظَ ا أنَّك ال جتَِ ، كمَ هُ تَ عَ دْ بِ  فُ الِ يت ختَُ اآليات الَّ  نَ رٌج مِ حَ  بهِ لْ  قَـ طُّ إال وِيف ينه قَ  دِ عاً ِيف دِ تَ بْ مُ 

ا مبَِ  كَ سِ فْ نَـ لِ  ضَ ارْ  ذا املعىن ُمثَّ ر هَ دبَّ تَ ، فَـ تهِ ادَ ني إرَ وبَ  هُ نَ يْـ بَـ  ولُ يت حتَُ الَّ  اآلياتِ  نَ رٌج مِ حَ  درهِ  صَ  وِيف إالَّ 
  .))اءُ شَ تَ 

  .ئرزيارتي للجزا السَّبب في :انياً ثَ 

mXW Â  Á  À  ¿Ã   Ç  Æ   Å  Ä  ÈÉ  Ë  ÊÌ  Ð  Ï  Î     Íl  قال
 يعِ لى مجَ عَ  ذه اآليةُ تملت هَ قد اشْ  ): ((٤بوكية)(ص سالة التَّ اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف (الرِّ 

  فإنَّ  م؛ِّ رَ  ْنيَ بَـ م وَ هُ نَـ يْـ عضاً، وفيما بَـ هم بَ ضِ عْ  بَـ م ِيف هُ نَـ يْـ ا بَـ مَ يْ هم، فِ ادِ عَ هم ومَ اشِ عَ  مَ ِيف  ادِ بَ العِ  حِ صالِ مَ 
وبني  ينهُ اهللا، وواجٌب بَ  وبنيَ  ينهُ اجٌب بَ ني: وَ بَ اجِ ذين الوَ ني، وهَ تَ الَ اتني احلَْ هَ  نْ فكُّ مِ نْ يَـ  الَ  بدٍ عَ  كلَّ 
  لق.اخلَْ 



٧ 
 

ماعُه تِ يكون اجْ  ا أنْ هَ يْـ فِ  ليهِ عَ  الواجبُ ، فَ الصُّحبةِ وَ  ةِ اونَ عَ مُ الْ وَ  رةِ اشَ عَ مُ الْ  نَ ق: مِ لْ اخلَْ  ْنيَ وبَـ  هُ ينَ ا بَ ا مَ فأمَّ 
 هُ لَ  ادةَ عَ سَ  ، والَ الحهِ فَ وَ  دِ بْ العَ  ادةِ عَ ايُة سَ يت هي غَ ، الّ طاعتهِ وَ  اهللاِ  اةِ ضَ رْ اوناً على مَ عَ م تَـ بُته هلَ حْ م وصُ ِ 

 ِ   ).١٤، وينظر فيه أيضاً (ص ا....))إال 

 دى، كان قَ م كما مضَ م اإلمام ابن القيّ هُ نْـ ومِ  قرير أهل العلمِ تَ  نْ طالقاً من هذه اآلية الكرمية، ومِ فانْ 
هـ، أخونا ١٤٣٢ة جريّ نة اهلراسي الثاين من هذه السَّ صل الدِّ أثناء الفَ  يف بييت باملدينة النَّبويَّة زارين

 انية ِيل ه الثَّ وهي زيارتُ  كتور عبداجمليد مجعة اجلزائري، حفظه اهللا ورعاه،الدُّ  يخُ الشّ  بُ ذَّ هَ مُ اضل الْ الفَ 
أْن عرَض عليَّ يف  ، وكانَ هِ يْ ارتَـ يَ زِ ُت بِ فْ رَّ شَ هـ،  وتَ ١٤٣١ة عام جَّ هر ذي احلِْ  شَ إذ األوىل كانت ِيف 

قبل؟ فأجبُته لو وجِّهت إيلَّ دعوة يف ذلك هل أة، وأنَّه عويَّ ة دَ اللقاء الثاين زيارة اجلزائر، زيارة علميَّ 
فظه اهللا، حَ  هُ نْ مِ  لصدورهِ  لٌب عزيٌز؛هو طَ  شاء اهللا، ويف احلقيقةِ ال بأس إن تيسَّر ذلك فَ  بقويل: إنْ 

 لِ أهْ  نْ ، كيَف وهو مِ الرِّجالِ  عرفة مبقاماتِ مَ  هُ لَ  نْ وٌم لدى مَ لُ عْ الصُّعوبة؛ كما هو مَ  نَ وردُّه يف غاية مِ 
  زاه اهللا خرياً.، جَ لِ ضْ السُّنَّة والفَ 

إرسال صورة  ، وطلبَ وًا من شهر ونصف تقريباً، مبكاتبيت عرب الربيدِ بعد وقٍت يسري حنَ  باشرَ  ُمثَّ 
 ها له، ومن املعلوم أنَّ استخراجَ ذا اخلصوص، فأرسلتُ ِ  خراج تأشريةٍ تِ اسْ  فر؛ لتقدمي طلبِ السَّ  جواز

تكون ذات طابٍع خاص، وهو  ، البد أنْ ةٍ دعويّ  اتاضر ة وحمُ روس علميَّ دُ  لغرض إقامةِ  تأشريةٍ 
ول ال الدُّ  شاط، أنَّ شاٍط كهذا النَّ بنَ فى على َمْن له إملام قافية)، وأظنُّ أنَّه ال خيَ ى بـ(التأشرية الثَّ املسمَّ 

ُل فيها، كما هو احلاُل يف زِ نْ ولة اليت تَـ الرَّمسية يف الدَّ  ورات إال عرب اجلهاتِ تقبْل إقامة مثل هذه الدَّ 
 ة يف دوٍل شىت، وفعًال متَّ تقدميُ تعقدها اجلامعة اإلسالميَّ  - وال زالت -ة اليت كانتورات العلميَّ الدَّ 
، مشكورة ثل هذا النَّشاط فوافقتْ مل ستخراج ترخيصٍ ينية واألوقاف الوزارة الشؤون الدّ  إَىل  لبِ الطَّ 
، اجلزائر بقنصليةصل العام نْ ائب القُ صل يب هاتفيًا نَ ة، واتَّ دّ ة ِجب اطبة القنصلية اجلزائرية العامّ ْت خمُ وَمتَّ 
أحداً  أن أرسلَ  إِيلَّ  بَ غِ رَ وَ  -اهللا له شكرَ  -قديرِ والتَّ  من االحرتامِ  يف غايةٍ  ، وكانَ ا بـُلَّغتُ ى مَ علَ 
اً، وفعًال مت األمر ُر عليه جدَّ كَ شْ قافية)، ورحَّب يب ترحيبًا يُ سليمه جواز سفري، وبه (التأشرية الثَّ تَ لِ 

  وهللا احلمُد واملنَّة.

 تي دعتنيهي الَّ أنَّ (جمعية الفرقان)  ُط الالغطين؛ وهوغَ نا أُنبِّه إلى أمٍر كُثر فيه لَ وهُ 
  .ورةِ الدَّ  واستضافتني، وقامت بأمرِ 
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؛ كثري  وباطلٌ  يسري، يء فرٌع عن تصوِّره؛ فاألمُر فيه حقٌّ كم على الشَّ إذ احلُْ م كُ يْ انَـ نَ حَ  فأقول:
ة قامْت بتقدمي خطاب دعويت إىل وزارة الشؤون الدينية : أنَّ هذه اجلمعيَّ هو اليسير فالحقُّ 

  .قطفَ  واألوقاف

، وغريهِ  سيقٍ نْ تَـ وَ  افةٍ يَ ضِ  نْ مِ  لِّ الدَّورةِ كُ بِ  يت قامتْ هي الَّ  ادِّعاء أنَّ اجلمعيَّةَ  :الكثير هو والباطلُ 
،كانت برعاية َمن وزارة الشؤون تنسيٍق وغريه و ةٍ يافَ ضِ  نْ املة مِ كَ   الدَّورةَ  أنَّ  ذي ال مريَة فيهِ قُّ الَّ واحلَْ 

ديرية الشؤون الدينية واألوقاف  ذلك: مُ ومثَّل الوزارة ِيف  ، والية أم البواقيواِيل  الدينية واألوقاف وَ 
  و ال كثري! ليلٌ ليس هلا فيها قَ  بوالية أم البواقي، واجلمعيةُ 

  األمَر بات رسميَّاً ُكليًَّا: ومما يدلُّ على أنَّ 

بًا وطالبًا إرسال َمْن يأخذ التأشرية، هو نَ ١ القنصل العام ائب / أنَّ الذي اتَّصل يب هاتفيًا ُمرحِّ
، فهل اجلمعية هلََ    ا أمٌر عليه أيضَاً◌؟!بالقنصلية العامة اجلزائرية جبدة، كَما مرَّ

 وهو كتور شفيق،أنَّه كان يف استقبايل عند نزويل مطار هواري بومدين الدويل بالعاصمة، الدُّ / ٢ 
  ائق الرمسي!ة والسَّ بالسَّيارة الرمسيَّ  ،عن الوزارة مندوبٌ 

الشيخ الدكتور عبداجمليد مجعة  يف مقدمتهم فضيلة لفيني ولفيف من اإلخوة السَّ  استقبلين أيضاً  و
! حلةِ طوال الرِّ  رافقًا يلكان مُ ِه أمرُه باستقبايل فقط بل  تَ نْ ، مل يَـ اً كتور شفيققه اهللا، علمًا بأنَّ الدُّ وف

  ة!اجلمعيّ  هامِ مَ  نْ فهل تكليفه أيضاً مِ 

 ا أنْ كلَّف باحلمايِة، فمَ فٌد رمسيٌّ أمين مُ أول َمْن استقبلين وَ  كان  سنطينة،عند نزويل مطار ق/ ٣
ة وًا من مخسة أو ستَّ حنَ  ، و كانواخاصَّة ارةٍ رجوا يب إىل سيَّ ابة الوصول إال وخدامي بوَّ ئت قَ طِ وَ 

أم البواقي، واملسافة قرابة  والية نا مباشرًة من املطار إىلرْ سِ األمن (احلراسة)، فَ  من أفرادِ  أشخاصٍ 
م األمنيَّ ويل) ك٨٠(  وصلنا الوالية، فهل اجلمعية حىتَّ رطة) يسريون أمامي، ة (الشُّ ، وهم بسيار

  رطة)؟!!.ٌة على جهاز األمن (الشُّ رَ مْ إ ا أمٌر وأيضاً هلَ 

قه اهللا، واقي وفَّ الب افة) وايل والية أمّ يَ (ضِ  قرّ توجَّهُت إىل مَ  عند وصويل إىل الوالية مباشرةً  /٤
 اِيل على وَ  ، فهل اجلمعية أيضاً هلا ُسلطانٌ اهللا قهُ وفّ  هُ وأمُر حراسيت منْ   ضيافتهِ فكانت إقاميت كلِّها ِيف 

  مقار ضيافة الوالية؟!أمن و  الوالية و

 لِّ اعة العاشرة صباحًا زارين يف حمَ هـ، السَّ ١٤٣٢/ رجب/ ٢٢يف صبيحة يوم اجلمعة املوافق  /٥
ة ستشاره باملديريّ اإلقامة، سعادة مدير مديرية الشؤون الدينية واألوقاف بوالية أم البواقي ومعه مُ 
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 ه،يخ العريب، وثالث نسيتُ ة وإمام املسجد العتيق الشَّ ة باملديريَّ ُد األئمَّ مِ تَ عْ األستاذ عبداحلميد، ومُ 
بًا بزياريت لبلدي ال عوة الرمسية ورًا استجابيت للدَّ دِّ قَ مُ  عن مدى راحيت يف  وسألين ثاين اجلزائر،مرحِّ

ين إىل املسجد العتيق ليحضر خطبيت قَ مقر اإلقامة، مث تبادلنا أطراف احلديث، مث انصرف، وسبَـ 
ذا؟ للجمعة فيه، فهل اجلمعية أيضاً    قامت 

ُل اسم مِ فيها دروسي وحماضرايت حيَْ  يت ألقيتُ الَّ  اجدِ املسَ  و املدنِ  لِّ أر إعالنًا قطُّ يف كُ  / ملَْ ٦
ا؟ بل قال يل األخ الشيخ عبداجمليد اجلمعيَّ  ُ ة! فلو كانت هي املسؤولة عن ذلك فأين هي إعالنا

ال ة، فَ ُل اسم اجلمعيَّ مِ سجٍد حيَْ مَ  اضرٍة لك يف أيِّ إعالنًا عن حمُ  حفظه اهللا: يا شيخ لو رأيتَ 
  قالء؟العُ  هاذا أيُّ عد هَ اذا بَ ؟ فمَ فيهِ  ُحتاضرْ 

ذي و إمام املسجد الّ هُ  اهَ  فيْـ ِيل  دِّمُ قِ مُ ، والْ تلفةٍ خمُ  ساجدَ ومَ  دنٍ حاضرات يف مُ مُ الْ  قيمتْ / أُ ٧
ة بأنَّ أحداً من اجلمعيَّ  ذلك، مع العلمِ كَ   ، وفعًال كان األمرُ كصُّ على ذلنُ زارة تَـ نَّ الوَ ؛ ألأحاضُر فيه

  ؟مونَ كُ حتَْ  ا لكم كيفَ جٍد، فمَ سْ مَ  يف أيِّ  قدمةٍ يل أي تَ  قدِّمْ يُ  ملَْ 

عيدة اليت  البَ  ، ويف املسافاتِ احلمايةِ  اسيت وتأمنيِ رَ ؛ حلِِ لِّ احملاضراتِ حبين يف كُ األمين صَ  / الفريقُ ٨
، كانت تصحبنا فرقة من الدَّرك الوطين اجلزائري، زيادة على ُحراس فيها بني املدنِ  قلُ تَ نْ ا نَـ نَّ كُ 

  رك الوطين؟!الدَّ أيضاً هلا ُسلطان على جهاز رطة، فهل اجلمعية الشُّ 

اية الرِّ ال الرِّ وَ ركين طِ ويف احلقيقة إنَّ الفريق األمين ما تَ   َغاَدرُت ادوا معي حىتَّ حلة عَ حلة كاملة، ويف 
  ة أيضاً  ألزمتهم بذلك؟! فهل اجلمعيَّ ائرةِ الطَّ  َصاَلَة ُصُعودِ 

 الصِّحَّةِ  نَ ا مِ يت ال أساس هلََ دَّعاة، الَّ مُ ول هذه املزاعم الْ حَ  هُ لِّ حاٍل هذا بعض ما أردُت بيانَ لى كُ عَ 
  ؟رٍ دَّكِ مُ  نْ مِ  لْ هَ أبداً، فَـ 

ى نشاطها والية أم البواقي! ليس هلا توجُّه تعدَّ ال يَ  ةٌ خرييَّ  ةٌ فهي مجعيَّ  ،ة نفسهان الجمعيَّ وأمَّا عَ 
، وهي غري -لفينيالوالية من السَّ فيما ظهر يل، وما مسعته من بعض أهايل  -سياسي أو حزيب 

 هُ ، ونصحُت لَ العتيق بأم البواقي إمام املسجدِ  قد جلسُت مع رئيسهامعروفة يف بالدها اجلزائر، و 
  ُت له باحلرف الواحِد:لْ ا زارين يف مقر إقاميت، وقُـ مَّ صراحًة لَ 

حيكم عليكم ار وحنومها جَّ والنَّ د حسان ثال حممَّ كم ألمبِ لْ جَ  نْ زمٍن مِ  ذُ نْ ما أقدمُتم عليه مُ رأى  نْ مَ  
  بأنَّكم من اإلخوان املسلمني!
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رنا وم أي شيء، غاية ما يف األمر أنَّنا تأثَّ ؤالء القَ عرُف عن هُ احلقيقة ما ُكنا نَ  فقال يل حرفيَّاً: أنَّنا يف
م الظَّنَّ، وحنَ   د حسانحممَّ ن نستغفر اهللا مما فعلنا، وقد علمُت عن مبا رأيناه يف التلفاز، فأحسنا 

د حسان اتصل يب، حممَّ  ، بل إنَّ أبداً  عاون معهتَ ، وال ميكن أن نَـ هُ  بعض املشايخ حقيقتَ  ِيل وبنيَّ  اآلن
  مين أن أدعوه فرفضت ذلك، ورددتُه.طلب و 

وجدي غنيم والعريفي؟  دعوتَ  لُت له: هل أنتَ أيضاً، وقُ  بعض َمْن دعاهم بيَّنُت له حقيقةَ  مثُ 
  تابعة حملفوظ حنناح.توجه سياسي وهي مجعية  وقال دعتهما مجعية حزبية هلا ،ذلك بشدَّةٍ  فنفىَ 

ين نسيُت امسها، وهي معروفة لدى اجلزائريني، واهللا ة املستضيفة لكنَّ  اسم اجلمعيّ ِيل  كرَ ذَ  ولألمانةِ 
  املعني.

ديدة منها عَ  سائلَ ة؛ مَ لألمَّ مة ونصحاً للذِّ  ، تربئةً هُ وأبّني لَ  أنصحَ  اجيب جتاهه أنْ وَ  نْ مِ  لِّ كانَ لى كُ وعَ 
 ة تواصلهِ نبيهه بأمهيَّ ، وتَ وأهلهِ  هلّ كُ اطل  البَ  نَ عوة إليها، واحلذر مِ الدَّ وَ  ةِ نَّ السُّ  ومِ زُ ى لُ رص علَ احلْ  وجوبُ 

 السَّالمةِ  ريقِ  طَ إَىل  قِّ ويرشدوهُ ى احلَْ لليعينوه عَ  ؛الدِ البِ  نَ مِ  ريهِ  غَ ِيف وَ  لدهِ  بَ ة ِيف نَّ أهل السُّ  شايخِ مَ  عَ مَ 
لك اجملالس تِ  لسوا إليه بعدَ ة الذين جَ وَ واإلخْ  ،استجابةٍ  لّ  كُ أجد منه إالَّ  ملَْ قاُل: يُ  قُّ احلْ  و بإذن اهللا،

  بالعباد. ره واستجابته، واهللا بصريٌ هر هلم تأثُّ واحملاضرات ظَ 

 - رجًال إخوانياً  نَّ أهل األهواء، و أ تْ جَ عَ روس، أزْ لدُّ ذه احملاضرات وان هَ بأ وأقول: قد صرَّح يل
ذا الشَّ قال لَ  -هكذا باحلرف لفية ُهنا؟ فأجابه بقوله: هذا يتكلم يخ ليُـَنظِّر للسَّ ه: أنت جئت 

ا، فُبهت الذي ظلم!.   باألدلة، عندك أدلة على خالف ما يقول َها

  ،m  h  g  f  e  d  c  b  a  `l ، ورئيسها  هذا ما لديَّ عن اجلمعية
  .لِ مَ والعَ  ولِ داد يف القَ وفيق والسَّ فنسأُل اهللا لنا وللجميع التَّ 

  روس.ودُ  ة، ومحاضراتٍ لقاءات علميَّ  نْ مِ ا فيها ومَ  ةُ ر ياَ زِّ ًا: اللثثا

بالرحالت، ال أرى  ةٍ اشة) خاصَّ نَّ حلة في نقاٍط، وهناك أمور دونتها في (كُ بالرِّ  قُّ تعلَّ سأذكُر ما يَ 
حاجة لذكرها، كمثل أسماء بعض األحياء بالجزائر، وسبب تسميتها، واألسئلة المتعلقة 

  ، واهللا المعين.من أمور ال تخصُّ القارئ اللبيب بالخصائص الزراعية و نحو ذلك

الرِّحلة من  ة، فبدأتُ كيَّ طريان سعودي مباشر إىل اجلزائر، فركبنا اخلطوط الرتُّ  اً اليَّ حَ  ال يوجدُ / ١
) قبل  ٣,٢٠هـ، حوايل السَّاعة ( ١٤٣٢/ رجب/ ٢٠مطار املدينة النَّبوية يوم األربعاء ليًال املوافق 
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) ساعات ٣وكانت مدة الرحلة ( فجر يوم اخلميس، واجتهت بنا إىل مطار (إسطنبول) برتكيا،
، مث غادرنا من أخرى ) ساعات٣حنوًا من ( يف املطار بقينا ،تقريباً، مث بعد أن هبطت الطائرة

قت الرحلة حنوًا من العاصمة) مطار هواري بو مدين الدويل، واستغر  -(إسطنبول) إىل (اجلزائر
  ) ثالث ساعات ونصف تقريباً.٣,٥(

) بعد الظهر بتوقيت اجلزائر، وهناك فارق توقيت بني اململكة العربية ٢,٣٠اعة (وصلُت السَّ  
م سابقاً، وأيضًا مدير السعودية وبني اجلزائر حنوًا من (سا عتني)، وقد استقبلنا يف املطار َمْن ذكرُ

  مكتب اخلطوط اجلوية السعودية باملطار، ومعه األخ نبيل.

يخ الدكتور عبداجمليد مجعة، يخ لزهر سنيقرة حفظه اهللا، وكنُت برفقة الشِّ بفضيلة الشَّ  التقينا/ ٢
ذي الَّ  اءدطعام الغَ  لتناولِ  كلُّنا  ، مث ذهبناقبلنا يف املطارِ ذين تقدَّم ذكرهم فيمن استة املرافقني الَّ وبقيَّ 
،  لمِ لبة العِ طَ بَعض  و منهم ددٌ عَ   االستقبالِ ِيف  ، وكانَ -جزاهم اهللا خرياً  -اإلخوة املشايخ أعدَّهُ 

يخ يخ عبدالغين عوسات والشَّ : الشَّ ِمّمن استقبلينفَ ، ة اإلصالحلَّ أعضاء جمَ  بعضهم منْ علمًا بأنَّ 
عمر احلاج  يخ توفيق عمروين والشيخالشَّ  و ضاينالدين رم زّ يخ عِ د علي فركوس والشَّ مَّ كتور حمُ الدُّ 

والشيخ جنيب  الدكتور عبداخلالق ماضيالشيخ عثمان عيسي والدكتور رضا أبوشامة و  مسعود و
أحفظ مجيع األمساء ،  ملَْ  ين يف احلقيقةِ وهناك غريهم لكنَّ  ، حفظهم اهللا، هذا الذي أذكرهُ جلواح

  .ملا حيبه ويرضاه ق اهللا اجلميع، وفَّ ممن فاتين ذكره همنْ مِ  مث املعذرة فاملعذرةَ 

 د اجلميع على أنَّ رحيب اجلميع مبقدمي، وأكَّ ، حوت تَ باملشايخ شرتكٌ لقاء مُ  مث كان بعد الغداء
 عرِّفاً م بعض املشايخ مُ كلَّ تَ  ، ُمثَّ -كما سبق أن ذكرتُ   -عوة املوجَّهة إيل هي دعوة رمسيةهذه الدَّ 

م مجيعًا على ُحسنِ شَ  و ذلك، ُمثَّ به اآلن، وحنَ  رُّ عوة يف اجلزائر، وما متَ الدَّ  الِ ِحب  ضيافتهم،  رمِ وكَ  كر
ذه الزِّ  يعاً، مث انصرفنا إىل املطار مغادرين إىل مدينة الم مشاخينا مجَ يارة، وبلغتهم سَ وترحيبهم احلار 

  قسنطينة.

بيل املغرب بتوقيت اجلزائر، ) قُ ٦,٤٠ادرنا مطار العاصمة إىل مدينة قسنطينة الساعة (/ غَ ٣
وايل والية أم  لِ بَ قِ  نْ وصلنا، واستقبلنا هناك الوفد الرمسي املكلَّف مِ  ت حنوًا من (ساعة)، ُمثَّ واستمرَّ 
و يل) ك٨٠تبعد حنواً من (إىل والية أم البواقي، وهي  ا مباشرةً نَ رْ سِ ، فَ -كما سبق أن ذكرتُه  -البواقي

 تابعنا املسري، حىتَّ  ريق فصلينامها ُمثَّ عن قسنطينة تقريباً، وأدركتنا صالة املغرب والعشاء يف الطَّ 
إىل (ضيافة وايل  ام العشاء، مث انتقلتُ فتناولنا طعَ  من اإلخوة يف االنتظارِ  وصلنا الوالية، وكان مجعٌ 

  اعة احلادية عشرة ليًال.والية أم البواقي)، وكان الوصول السَّ 
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ة ينيَّ ؤون الدِّ ة الشّ هـ، زارين يف العاشرة صباحًا سعادة مدير مديريّ ١٤٣٢/ رجب/ ٢٢/ اجلمعة: ٤
اجلمعة باملسجد العتيق بأم البواقي،  ذكرُت، وخطبتُ  واألوقاف بوالية أم البواقي، كما سبق أنْ 

  اس.الة بالنَّ والصَّ 

، البواقي بأمِّ  الغفاري  ذرٍّ  محاضرة بمسجد أبي، كانت يل وبعد العصر من اليوم نفسهِ 
  ن).تَ الفِ  في أوقاتِ  ةِ نَّ ك بالسُّ مسُّ (أثر التَّ عن  وكانتْ 

اً معي ومع األخ املرافق نبيل م اهللا هاتفيَّ قهوفَّ  ستمرٍّ على تواصل مُ  ايخ بالعاصمةِ املشَّ  من عددٌ  وكان
  اهللا خرياً. جزاهم ان،ؤال و االطمئنَ قه اهللا للسُّ وفَّ 

(أصول العتيق يف  باملسجدِ  )، درسٌ ٩اعة (باح السَّ هـ، الصَّ ١٤٣٢/ رجب/ ٢٣بت: / السَّ ٥
  اعتني.قرابة السَّ  واستمرَّ  لإلمام أبي بكر الحميدي رحمه اهللا، نة)السُّ 

 اهللا وبرفقتهِ قه صاالت وفَّ عايل وزير االتّ مَ  رس، التقيتُ يافة لالسرتاحة بعد الدَّ الضِّ  عند عوديت ملقرّ و 
مُت عليهما وشكرُت الوايل واملسؤولني املصاحب، فسلَّ  دُ عادة وايل والية أم البواقي، ومعهما الوفْ سَ 

  صعدُت الغرفة. ، ُمثَّ وأهلهِ  دمة للعلمِ عموماً على هذه اخلِْ 

 ا) فيحقيقهَ تَ  رُ ثَـ ها وأَ يقتُ قِ قوى حَ (التَّ نوان اضرة بعُ  حمُ كانت ِيل   هِ سِ فْ نَـ  اليومِ  نَ مِ  صرِ العَ  وبعدَ 
البواقي قرابة  البواقي، وتبعد عن أمّ  ابعة لوالية أمّ ، التَّ )اءضَ يْ ين البَـ عَ ( دينةِ مَ بِ  (اْلَمِسِجِد الَعتيِق)

رجعنا  ه، ُمثَّ اء، فأجبتُ ناول طعام العشَ ا أحد اإلخوة هناك لتَ و تقريباً، مث بعد احملاضرة دعانَ يل) ك٢٥(
  اإلقامة. إىل مقرِّ 

 ة بوالية أمِّ يَّ اإلذاعة الرمسْ  )، ذهبنا إىل مقرِّ ٨اعة (باح السَّ هـ، الصَّ ١٤٣٢/ رجب/ ٢٤/ األحد: ٦
 (دينٌ  باسم: يّ امج أسبوعحتت برنَ  نشره عرب األثريلقاٍء معي وِمْن َمثَّ  سجيلالبواقي، لطلبهم تَ 

لكن لضيق الظهر،  ) قبلَ ١١اعة (ائم يوم اإلثنني السَّ ، ووقته الدَّ باشرٌ مُ  نيا)، وهذا الربنامحودُ 
تقريباً، اعة وزيادة رابة السَّ لقاء قُ الَّ  و َمتَّ  املعتاد؛ فوافقتُ   وقتهِ إذاعته ِيف  مثُ  سجيلِ غبوا يف التَّ ، رَ وقيت

 رس، والذي استمرَّ ، إللقاء الدَّ رجُت إىل املسجدِ خَ  ، ُمثَّ يف)ن (استغالل الوقت يف الصَّ وكان عَ 
اء الكتابِ  اعتني أيضاً، وَمتَّ رابة السَّ قُ    مد اهللا وتوفيقه.ِحب  إ

في ب، وفعًال فَ رِ املغْ صر وَ العَ  يتَّ رَ اضَ حَ مُ يافة استعداداً لِ الضِّ  مقرَّ  داء، ورجعتُ مث انصرفنا ظهراً إىل الغَ 
)  ٣٠عد عن (أم البواقي) قرابة (وهي تب ى بـ(عين فكرون)،سمَّ مدينة تُ عصر األحد ذهبنا إىل 

-       ( أول نوفمبر)مسجد بِ ها الكبري املسمى جدِ سْ يف مَ  تقريباً، وكانت احملاضرةُ  ويلك
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ا -ذا؟كَ هَ  عدها نا بَ رْ سِ  مَّ ثُ يل املغرب، بَ هت احملاضرة قُـ تَ وانْـ  أراد النَّجاة)، نْ مَ (وصايا ُسنِّية لِ  وُعنوا
) كيلو تقريباً، وتبعد ٢٥وهي تبعد عن مدينة (عني فكرون) قرابة ( (عين مليلة) إلى مدينة مباشرةً 

خلنا مسجدها بيل أذان املغرب بيسري، ودَ وصلناها قُ ) كيلو تقريباً، فَ ٥٥عن (أم البواقي) أكثر من (
 احملاضرة وكانتْ  ينا املغرب وبدأتُ صلَّ  ُمثَّ  ُيسمى بـ(مسجد الصَّحابة)،ذي فيه احملاضرة، وهو الَّ 
 فصلَّينا الِعَشاء اء،شَ العِ  أذان ىلَ عَ  منها وانتهيتُ  حقيق األمن)،رعي في تَ م الشَّ لْ العِ  (أثرُ ن نوابعُ 
يخ كتور الشَّ اء الدُّ شَ والعَ  رةَ اضَ حَ مُ ر الْ ضَ حَ  وكان أنْ  اعني،الدَّ  اء، فأجبتُ شَ العَ  ُدعينا لتناول طعامِ  ُمثَّ 

) ليًال، ١٢اعة (اها إال قرابة السَّ البواقي، فما وصلنَ  ُعدنا إىل والية أمّ  ُمثَّ  عبداجمليد مجعة حفظه اهللا،
  احلات.الصَّ  واحلمُد اهللا الذي بنعمته تتمُّ 

ع األخ العريب واإلخوة امنة، خرجنا مَ اعة الثَّ باح السَّ هـ، الصَّ ١٤٣٢/ رجب/ ٢٥/ اإلثنني: ٧
شيئًا من جغرافية املنطقة،  ، وشرحوا يلاهيربنا الشَّ قي، شَ واالبَ  بأمِّ  رتفعٍ مُ  اس إىل جبلٍ رَّ املرافقني واحلُْ 

ا ينية ؤون الدِّ سعادة مدير مديرية الشُّ  أن طلبَ  عدنا، ويف طريقنا كانْ  ، ُمثَّ واجلبال احمليطة ِ
ما لى عَ  الغاً رًا بَ كْ ة وشكرين شُ كتبه باملديريَّ  مَ ه ِيف فر، وبالفعل إلتقيتُ السَّ  لَ بْ قَـ  ِيب  واألوقاف اللقاء

اس يف هذه األيام املاضية، وذكر ِيل أنَّ وايل والية أمِّ البواقي قد كلَّفه أْن للنَّ  عليم وإرشادٍ تَ  نْ بُذل مِ 
 يارة. وَ كرار الزِّ  تِ ىنَّ ة، ومتَ عوية العلميَّ يارة الدَّ يف هذه الزِّ  ا َمتَّ غ مبِ الِ وسروره البَ  يُبلِّغين شكرُه وتقديره

 وَ  هُ لَ قديري تَ ، وَ افتهِ يَ ضِ  رمِ كَ َو  نِ ى ُحسْ لَ الوايل عَ  الغ لسعادةِ كري البَ ال شُ صَ إيْ  هُ منْ  وري رغبتُ دَ بِ 
 قديرٍ تَ وَ  ، واحرتامٍ ةٍ افَ يَ ضِ وَ  اسةٍ رَ حِ وَ  سيقٍ نْ تَـ وَ  دٍ هْ جُ  نْ لوه مِ ذا بَ ى مَ ارة علَ الوالية والوزَ بِ  املسؤولنيَ  ميعِ جلَِ 
  هللا.  ورة،  واحلمدُ ذه الدَّ هَ  احِ يف إجنَْ وفيق اهللا وكرمه بباً بعد تَ لذي كان سَ ، اَّ عاونٍ تَ  وَ 

يخ طار باألخ الشَّ مَ قينا يف الْ تَ فرنا ظهراً تقريباً، َو الإىل مطارمدينة قسنطينة، إذ سَ   غادرنا مباشرةً مثُ  
داء،  تناولنا طعام الغَ صر، مثُ ، فوصلناها قبل العَ اصمةعنا يف الطائرة إىل العَ مَ  عبداجمليد مجعة، وسافرَ 

  نزلُت فيها. احة، وفعالً رتَِ ، لالسْ نادقِ لزهر سنيقرة حفظه اهللا إىل أحد الفَ  خْ أخذين الشيَّ  مثُ 

صفية شريف (منتديات التَّ عض مُ بَ  ن رغبةِ عبداجمليد مجعة عَ  يخكلَّمين األخ الشَّ مة  اصِ صلنا العَ ا وَ مَّ لَ  
لوا معي اإلخوة وسجَّ  اءَ ع، فوافقُت، فجَ املوقبص اخَ ه سجيلو تَ  ة) زياريت إلجراء لقاءٍ لفيَّ بية السَّ والرتَّ 

  ها.رحوا فيه بعض األسئلة وأجبتهم عنْ تسجيًال، طَ 

م هُ نْـ مِ  -وفَّقهم اهللا -اصمةايخ بالعَ املشَ  نَ مٍع مِ اين ِجب لقاء الثَّ الِّ  وم اإلثنني، َمتَّ يَ  نْ مِ  اءِ شَ / بعد العِ ٨
كتور عبداجمليد يخ الدُّ يخ عبدالغين عوسات والشَّ وس والشَّ ركُ فَ  بن علي دمَّ كتور حمُ الدُّ اُألْسَتاذ يخ الشِّ 

كتور والشَّيخ الدُّ  يخ توفيق عمروينالدين رمضاين والشَّ  يخ عزّ يخ لزهر سنيقرة والشَّ مجعة والشَّ 
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قهم اهللا مجيعًا ملا ، وفَّ -هُ فى اهللا عينِّ وعنْ عَ  -هيتُ سِ يب جلواح وآخر نَ يخ جنَ والشَّ عبداخلالق ماضي 
 اعِ  مسََ وا ِيف بُ غِ ة، و رَ مَّ هِ مُ عوية الْ ائل الدَّ دًا من املسَ دَ ناولنا فيه عَ فيدًا تَ سًا مُ لِ وكان جمَْ حيبه ويرضاه، 

ري كْ رُت شُ مُت وكرَّ تكلَّ  ُمثَّ ى، رَ خْ أُ  ياراتٍ زَ يارة فاحتة لِ ذه الزّ كون هَ تَ  أنْ  والُ و أَمِ ، ورةِ الدَّ  نِ باعي عَ طَ انْ 
م َعلى  هلم  أيتُ ا رَ مَ  ذكرتُ  يارة، وَ الزِّ  رارَ كْ تِ  ورغبتهم ِيف  رصهمحِ ما بذلوُه ويبذلونَُه، وأيضًا شكرُ

، وسألُتُه اْلَمزيَد ِمْن َفْضلِه، كرمهِ َو  اهللا على منِّهِ  دتُ ومحَ  نُّة،السُّ  لُّمِ عَ ى تَـ لَ رٍص عَ ٍري وحِ خَ  نْ مِ  وَلمستُ 
هو أنَّين ذَكرُت  و ِممَّا  قلُته لهم: اْلُمَبارَكة َكْيَد الَكاِئدين وَمْكَر اْلَماِكريَن،وأْن يَقَي َهذه الدَّْعوة 

بية)، أنَّ مَ (مُ  نْ جَّلوا معَي الِّلقاء مِ لإلخوة الَّذين سَ   ا رأيُته ِمْن ِحْرِص اإلخوةِ نتديات التَّصفية والرتَّ
 قهم اهللا، إذْ وفَّ  ايخِ شَ مَ الْ  عليمِ ربية وتَ تَ  ُحسنِ  لىليٌل عَ دَ ري، اخلَْ ِيف  قةِ ابَ ور واملسَ ضُ الطُّالب على احلُْ 

لَنا  هو أمٌر يُذكُر هلم ويشكرون ويُعانون عليه، فاهللا أسألُ  و ،ؤالء الطُّالبِ ي هَ اهٌر فِ ظَ  لكَ ذَ  أثرُ 
  والسُّنَّة. لى اإلْسالمِ التَّوفيق والسَّداد والثَّبات عَ  جميعِ لْ وَهلُم ولِ 

املْعنيِّني باألمِر: أنَّ الدَّعوَة السَّلفيَّة اْلُمَباركة َدعوُة  نَ م أيضاً، أنَّين ذكرُت لغِري واحٍد مِ ا قُلُته هلَُ وِممَّ 
  َخٍري وأمٍن، َمثـَُلَها َمَثُل الَغْيِث أيّنما َحلَّ نـََفَع بأمِر اِهللا.

 وَكَما يُقاُل الشَّيُء بالشَّيِء يُذَكُر: أنَّ ِممَّا ذََكرتُُه ِلَمْن يـَْعِنيِه اَألْمر َزيَادًة عَلى َما َسَبَق، قلُت: أنتَ  
ا ، ِممَّ َترَى َهذه اجلُْموع الَكَثرية َوالَغفرية اْلُمَؤلََّفة، ملَْ ُيَسجَّل َعَلى َأَحِدهْم َما خيُِلُّ بَِأَدٍب َعامٍّ أو بَِأْمنٍ 

َيُدلُّ داللًة واضحًة َعلى أنَّ َهِذه الدَّعوة اْلُمَباركة َحتِْمُل َصاحبَها َعَلى اْهلَُدى َواخلَِْري َو الَفالِح، 
ة فـََيْأَمُن ُهو ِيف نـَْفسِه َو يَأمنُه النَّاُس َبْل َوالشَّجُر َواحلََْجُر َوالدَّواب، فـََلَك أْن تـََتصوَّر َكْم ِهَي َسَعاد

m  S       قال تعاىل ةكَ اَر بَ مُ الْ  ةِ السُّنّية السَّلفيَّ  ةِ وَ ذه الدَّعْ ى هَ وا علَ امُ قَ تَـ اسْ  فَالحهم وأَمْنُهم أن لّوِ النَّاس وَ 
 Y  X   W   V  U  Tl .  

ندق  الفُ ِيف  امنة صباحًا حضر إِيلَّ هـ، الثَّ ١٤٣٢/ رجب/ ٢٥الثاء في يوم الثُّ : فعوٌد على بدء و
ة عوية اخلاصَّ حول بعض املسائل الدَّ  وارٌ حِ  ة، ودارَ ديات البيضاء العلميَّ تَ نْ فني على مُ رِ بعض املشْ 

يخ لزهر سنيقرة حفظه اهللا، وأفطرنا وصلين الشّ  العاملني، ُمثَّ  هللا ربِّ  اإلنرتنت وغريها، واحلمدُ  مبواقعِ 
ا عددضيلةِ ار الفَ دَ  ة اإلصالح  وَ لَّ جمَ  قرّ ا مَ نَ رْ زُ  اً، ُمثَّ سويَّ  ًا من اإلخوة أعضاء اجمللة  ، ولقيُت 

يخ جنيب جلواح، ود والشَّ عُ سْ مَ  احلاج مريخ عُ يخ توفيق عمروين والشَّ الدين رمضاين والشَّ يخ عزَّ كالشَّ 
 لقنا إىل املطار برفقةِ طَ فر، فانْ السَّ  وعدِ مَ  ربِ قُ هم لِ تُ استأذنْـ  عض اإلخوة من طلبة العلم أيضاً، ُمثَّ وبَ 

ادرُت اجلزائر قهما اهللا، واألخ نبيل، فغَ كتور عبداجمليد مجعة وفَّ يخ الدُّ يخ لزهر سنيقرة والشِّ الشَّ 
ونصف تقريباً، فوصلنا  اعةً ائرة عن اإلقالع سَ رت الطَّ ) قبل العصر، وتأخَّ ٣اعة (العاصمة السَّ 
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ة، فوصلتها بويَّ دينة النَّ مَ ، الْ ةَ بَ يْ  طَ إَىل  ادرتُ غَ  ،ُمثَّ وًا ِمْن َثالث َساعاتٍ حنَ  يف املطار تركيا، وبقيتُ 
) ليًال بتوقيت ١٢,٣٠( ، وكةِ لَ مْ مَ الْ  ليل بتوقيتِ الّ  صفِ تَ نْ مُ  ) بعدَ ٢,٣٠اعة (اهللا السَّ  مدِ ِحب 

  اجلزائر.

بارك تَ ، فَـ على اْلُخطبة والدُّروس واْلُمَحاَضراتِ  إقبالٍ  نْ أيُته مِ ا رَ مَ ور وَ ضُ حُ الْ  نِ ا عَ أمَّ / ٩
 نْ مِ  -ةِ وَ اإلخْ  ا أفادين بذلك َعدٌد منَ كمَ   -  ورة الدَّ د حضَر إَىل قَ  إذْ  ،ظريهُ لَّ نَ قَ  ضورٌ حُ  حمن،الرَّ 
  ) والية!.٤٨زائر الـ(اجلَْ  اتِ يَ الَ وِ  يعِ مجَ 

 لفيني ِيف ضور اإلخوة السَّ حُ  هُ شابِ يُ  هُ ُت: لَ لْ اتفياً؟ قُـ هَ  خوِة ِمَن السُّعوديةِ اإل ا سألين بعضُ مَّ ولَ  
  ُل.بْ شاركُت فيها قَـ يت الَّ  وراتِ  الدَّ ، ِيف اونيسيدُ إنْ 

صالة الفجر يخ العريب إمام املسجد العتيق أنَّه دخل املسجد لِ ثين الشَّ حدَّ اً، وَ فريٌة جدَّ غَ  شودُ فاحلُْ 
ٌن سِ ، وأخربين رجٌل مُ  داخلهِ ِيف  كانٌ مَ  يوجدُ  ادُ كَ كتظًَّا بالطُّالب، ال يَ مُ  يوم اجلمعة فرأى املسجدَ 

مثل هذا  الة الفجر فلم أجد مكاناً، وقال: مل أرَ املسجد لصَ  قال: أتيتُ  املسجدِ  من مجاعةِ 
  !اخلطبة! ماعِ لسَ  استعداد ا هوإمنَّ  مهُ نْـ مِ ر املبكّ  هذا االكتظاظ: قلتُ  .من قبلاحلضور 

احات احمليطة ًال عن رجٍل، والسَّ ضْ فَ  د مكانًا فيه لطفلٍ جتَ تكاد  الَ  املسجدُ ة فَ بَ طْ اخلُْ  تُ وأما وقْ  
ارع الرئيسي، ممن اضطر األمن إلغالق الشارع حفاظاً وخارج املسجد حىت الشَّ  ،كذلك  باملسجد

  على املصلني.

  ) امرأة تقريباً.٦٠٠ويف املسجِد أيضاً ُمصلَّى النِّساء قد امَتأل عن بكرة أبيه، وهو يسُع (

 نَ مِ  باآلالف والَّيت تعدُّ  تتم الصاحلات، علمًا بأنَّ هذه احلشود الغفرية بنعمتهفاحلمُد اهللا الذي 
األهواء  ذا ما أغاظ أهلَ ؛ وهَ استثناءٍ  يت حاضرُت فيها بالالَّ  املساجدِ لفيني كانت يف كلِّ اإلخوة السَّ 

أنَّ ذلك يغُري من احلقيقة شيئاً، واهللا م هُ ه ظنًَّا منْـ روَّجوا لَ وَ  وا بالباطلِ الُ قَ  نذيابني الَّ ني والكذَّ واملندسِّ 
  .يطٌ رائهم حمُ وَ  نْ مِ 

  :خيِّرةلقاءات الْ في هذه الَّ  لَ صَ ميل ما حَ جَ  نْ ومِ 

 امع العتيقريان اجلن جِ قهم اهللا مِ واقي وفَّ أمِّ البَ  لِ أهْ  نْ مِ  ل اإلحسان واخلريأهْ  وُمسارعةُ  قةُ ابَ سْ مُ أ/  
  تقدِمي مجيع أوجه ، ِيف وغريهم

ُ
، ا من توفري األطعمة وغريها هلميستطيعو اليت الباعدة الطُّ سَ امل

  ولو بشق مترٍة! ،يف اخلريرغبًة منهم 
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 الب إنْ الطُّ  ِربَ خيُْ  أنْ  هُ نْ مِ  الء، وطلبَ زَ صَّصة للنـُّ ارًا خمُ نًا استأجر دَ سِ حدَّثين األخ العريب أنَّ حمُْ  ب/
 ذهب عليهم ال تَ حىتَّ   املسجدِ اء ِيف قَ ، وآثروا البَـ عدٌد كبٌري منهم ارو ذَ تَ إليها، فاعْ  وا االنتقالَ بُ غِ رَ 

  اكن!األمَ 

، احملاضراتِ  هم إىل أماكنِ لِ قْ نَـ ودة لِ وجُ ارات مَ اصات وسيَّ ميع اإلخوة أنَّ بَ ٍة جلَِ رَّ مَ  ريَ أنَّه أُعلن غَ  ج/
! جَ باعٍد بينها كمَ يت حاضرُت فيها، على تَ الَّ  اجدِ املسَ  لَّ يف كُ    زاهم اهللا خرياً.ا مرَّ

املسجد العتيق ومسجد أيب ذر  تحِ فَ بِ  البواقي حفظه اهللا أمرَ  والية أمّ  ومنه أيضاً: أنَّ وايلد/ 
ن أراد املبيت فيه، وكلَّف األمن حبراستهم حفاظًا عليهم، وهذا عمٌل ُيشكر الب ِممَّ لطُّ الغفاري لِ 

  سأل اهللا أن جيزيه خرياً.عليه جداً ونَ 

ُنمُّ عن حرٍص ، تَـ ىتَّ شَ  ورٍ صُ يف هذه الدورة بِ قوى والتَّ  عاون على الِربِّ سَّد التَّ د جتََ إنَّه قَ  وفي الحقيقة:
بارك هلم يف أعماهلم وأعمارهم وأرزاقهم وأوالدهم، وآمنهم  ملهالَّ ، فَ ريِ اخلَْ  شرِ نَ وَ  نَّةِ على السُّ 

  واملسلمني يارب العاملني.

رة قسنطينة، ا أوصلوين إىل املطار ملغادلمَّ ، فَ حلةطلية الرِّ  ا عن حرَّاس األمن املرافقني يلوأمَّ هـ/ 
م على ما بذلوه، وتأسفتُ  وكنتُ  م جَ  وعناء، فكانَ  ةٍ شقَّ مَ  نْ ا القوه مِ م ِممَّ هلَُ  قد شكر          وا

وقد  ؟اآلن دري كيفَ اك، فال نَ نَ فْ لِ ك، وأَ عَ مَ  فنا بالعملِ رُ أنَّنا واهللا ياشيخ شَ  -وبعضهم يبكي –
جزاهم اهللا خريًا وبارك رح، فَ السُّرور والفَ  نَ يف غاية مِ  نُ استفدنا كثريًا واحلمد هللا، وُكنَّا نعمُل وحنَ 

  فيهم.

اً، اريَّ عشت ِجتَ تَ قد ذكر يل غُري واحٍد أنَّ املنطقة قد انْـ وكما يقال: الشيُء بالشيء يذكُر: فَ و/ 
 ها عملت ونشطت، فهذه جارية كلّ ابز واهلواتف وغريها من احملال التِّ املطاعم واملخَ الء وَ زَ فمحال النـُّ 

  السُّنَّة، فلله احلمُد واملنَّة. رِ شْ نَ  اتِ نَ سَ أيضاً من حَ 

 لةٍ مجُ  اءِ فَ تِ اخْ أهل املنطقة وغريهم ب نْ مِ  غين اإلخوةأبل دْ عليمها أْن قَ السُّنَّة وتَ  رِ شْ نَ  اتِ نَ سَ حَ  نْ ومِ ي/ 
  ظاهر املعاصي، واهللا احلمُد.ن مَ مِ 

 أهلِ  ظيمِ عْ وتَـ  دى ُحبِّ وتقديرِ مَ  -إن شاء اهللا -قد تبَّني يل يف هذه الزِّيارة املباركة أقوُل: وختامًا:
يارلْ  تِ ِيف  ةِ حضَ مَ السُّنَّة الْ  المة احملدِّث اجملاهد أيب لشيخنا العَ  -لمٍ ب عِ الَّ شايخ وطُ مَ  نْ مِ  - ك الدِّ

ذين م الّ ال أكاُد أحصي كَ بن هادي املدخلي، حفظه اهللا وردَّ عنه كيد األعادي، فَ مد ربيع حمُ 
الّبه، قِّ وطُ احلْ  فوس أهلِ  نُ ِيف  تهِ كانَ مَ  ظمِ ، وهذا يدلُّ على عِ يخِ سالمهم وحبِّهم للشِّ  يغَ لِ بْ لوين تَـ َمحَّ 
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رٍب حَ  نْ لفيني مِ نَّة السَّ السُّ  أهلِ  َوَمشايخِ  اءلمَ عُ  نْ و وإخوانه مِ حفظه الباري، هُ  تعرَّض إليهِ يَ  معَ 
 رهَ لو كَ وَ  ّق بكلماتهِ  أْن ُيظهر احلَْ إالَّ  يأىب اهللاُ  أهلها، ولكنْ وَ  لى السُّنَّةِ عَ  فنيٍ ٍد دَ قْ حِ  نْ ، تـَُنمُّ عَ روسٍ ضَ 
دارج  (مَ م رمحه اهللا تعاىل ِيف اإلمام ابن القيِّ  قولَ  ذا املقاموتذكَّرُت يف هَ  ،صونَ بِّ رتَ مُ الْ  اقدونَ احلَْ 
اإلسالم  لِ  أهْ ِيف  واملؤمنونَ  ..قال: (( . رباء)ارحًا حديث (الغُ ) شَ ٢٠٠- ٣/١٩٦الكني)(السَّ 
، رباءفيهم غُ  عِ دَ األهواء والبِ  نَ ا مِ زوَ يِّ ذين ميُ ة الَّ نَّ السُّ  اء وأهلُ ربَ  املؤمنني غُ ِيف  مِ لْ العِ  لُ وأهْ رباء غُ 

اهللا  ؤالء هم أهلُ ربة، ولكن هَ ؤالء غُ هَ  م أشدّ فين هُ الِ خَ مُ لى أذى الْ عَ  ابرونَ ون إليها الصَّ والدَّاعُ 
 نْ مَ  رَ ثَـ أكْ  عْ طِ تُ  وإنْ ذين قال اهللا عز وجل فيهم ربتهم بني األكثرين الَّ ا غُ وإمنَّ  ربة عليهمًا فال غُ حقَّ 
 ربةُ ي الغُ هِ  همْ بتُ رْ ، وغُ دينهِ وَ  رسولهِ وَ  اهللاِ  نَ مِ  اءُ ربَ م الغُ ك هُ فأولئَ  اهللا لِ يْ بِ سَ  نْ عَ  وكَ لُّ ضِ يُ  ضِ رْ  األَ ِيف 

  …م املعروفني املشار إليهمانوا هُ ة وإن كَ شَ املوحِ 

ربة ثالثة أنواع: غربة أهل اهللا وأهل سنة رسوله بني هذا اخللق، وهي الغربة اليت مدح رسول اهللا فالغُ 
أهلها وأخَرب عن الدِّين الذي جاء به أنه بدأ غريبًا وأنَّه سيعود غريبًا كما بدأ وأنَّ أهله يصريون 

ولكن  دون مكاٍن ووقٍت دون وقٍت وبني قوٍم دون قوم،غرباء، وهذه الغربة قد تكون يف مكاٍن 
هم لم يأووا إلى غير اهللا ولم ينتسبوا إلى غير رسوله ولم ربة هم أهل اهللا حقًا فإنَّ أهل هذه الغُ 

التَّمسُّك  : النَّبيُّ  ومن صفات هؤالء الغرباء الذين غبطهم…َيْدُعوا إلى غير ما جاء به
  .دهمهو املعروف عنْ  كانَ   رك ما أحدثوه وإنْ لنَّاس وتَ بالسُّنَِّة إذا رغَب عْنها ا

وأكثر النَّاس بل   ،لى اجلمر حقَّاً عَ  ضونَ ابِ وهؤالء هم القَ ... .ريد التَّوحيد وإن أنكر ذلك أكثر النَّاسوجتَ 
م أهل شُ دُّ عُ هلم؛ فلغربتهم بني هذا اخللق يَـ  هم الئمٌ لّ كُ  بل … واد األعظم للسَّ  ارقةٍ فَ ذوذ وبدعة ومُ و

  ل ظهوره وإنْ ربة منه في أوّ غُ  دّ ذي كان عليه رسول اهللا وأصحابه هو اليوم أشحّق الَّ اإلسالم الْ 
اً  ريبٌ غَ  فاإلسالم الحقيقيّ  ،اهرة مشهورة معروفةكانت أعالمه ورسومه الظَّ  وأهله غرباء أشد  ،جدِّ

  اس.الغربة بين النَّ 

ًا غريبة بني اثنتني وسبعني فرقة، ذات أتباع ورئاسات ومناصب وكيف ال تكون فرقة واحدة قليلة جدّ 
ضاد أهواءهم نفس ما جاء به يُ  فإنَّ  ؛لها سوق إال بمخالفِة ما جاء به الرَّسول وال يقومُ وواليات، 

م وما هم عليه من الشُُّبهات والبِ ولذَّ  ات يت هي غايهوات الَّ والشَّ  ،هى فضيلتهم وعملهمتَ نْ يت هي مُ الَّ  دعِ ا
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م،  اصدهم ومقَ  المتابعة غريبًا بين هؤالء  ال يكون المؤمن السَّائر إلى اهللا على طريقِ  فكيفَ إرادا
  … همحَّ بعوا أهواءهم وأطاعوا شُ ذين قد اتَّ الَّ 

ذي قد رزقه اهللا بصيرة في دينه وفقهًا في ُسنَِّة رسوله وفهمًا في كتابه وأراه ما ا أراد المؤمن الَّ فإذَ  
ذي كان عليه رسول بهم عن الصِّراِط المستقيم الَّ كُّ نَ الالت وتَـ من األهواء والبدع والضَّ  الناس فيه

  ذا الصِّراط فلُيوطِّن نفسه على:هَ  كَ لُ سْ يَ  أنْ  ا أرادَ فإذَ اهللا وأصحابه، 

منه كما  حذيرهم نفير النَّاس عنه، وتَ ائهم به، وتَ رَ دِح الُجهَّاِل وأهِل البدِع فيِه، وطْعنهم عليه، وإزْ قَ  
، فأمَّا إْن دعاهم إلى ذلك وَقَدَح فيما هم عليه مامهِ إِ  وَ  تبوعهِ ار يفعلون مع مَ لفهم من الكفَّ سَ  كانَ 

  .لهِ جْ رَ بيرهم وَ كَ   لِ يْ خَ ليه بَ ون عَ بُ لِ جْ بائل ويَ حَ بون له الْ صِ نْ ه الغوائل ويَـ لَ  نالك تـَُقوُم قيامتهم ويبغونَ هَ فُـ 

ريٌب في تمسُّكِه بالسُّنَِّة لَتَمسُِّكهم بالبدع، غريٌب في نهم، غَ هو غريٌب في دينِه لفساِد أديافَ  
اعتقادِه لفساِد عقاِئِدهم، غريٌب في َصالتِه لُسوِء صالتهم، غريٌب في طريقه لضالِل وفساِد 
طرقهم، غريٌب في نسبتِه لمخالفِة ِنَسِبِهم، غريٌب في معاشرتِه لهم ألنَّه يُعاشرهم على ما ال تهوى 

، وبالجملة: فهو غريٌب في أموِر دنياه وآخرته، ال َيِجُد ِمَن العامَِّة مَساِعَدًا وال معيناً، فهو أنفسهم
األهواِء والبدِع،  عالٌم بين ُجهَّاٍل، صاحُب ُسنٍَّة بين أهِل بدٍع، داٍع إلى اهللا ورسولِه بين دعاٍة إلى

  )).منكر والمنكر معروفمعروف لديهم آمٌر بالمعروِف ناٍه عن المنكر بين قوٍم ال

ُهو  احملضةِ  السُّنَّةِ  أهلِ  ماءِ لَ عُ  نْ مِ  فريِ نْ التـَّ  نَ م مِ ذي أشار إليه اإلمام ابن القيِّ الَّ  ذا املسلكُ هَ  وَ  
 رمحه اهللا اطيبالشَّ  المةالعَ  نِ قل عَ َهذا النَّ  -أيُّها احملب -ًا وحديثاً! َو تَأملِع قدميْ دَ ك أهل البِ لَ َمسْ 
دى العامة تنفريًا عن السُّنَّة ا تقبيح فتاوى العلماء لهَ يت منْـ رائق أهل األهواء والَّ فًا بعض طَ واصِ 

اويهم وقبَّحوها تَ وربَّما ردُّوا فَـ ((ط التوحيد): -٢/٥٢(االعتصام) ( كتابهِ   يف قالَ  ! حيثُ أهلهاوَ 
  )).عن اتِّباِع السُّنَِّة وأهلها اع العامَِّة؛ لُينفِّروا األمَّةَ مَ في أسْ 

 د شبَّه شيخُ ع، وقَ دَ البِ  دّ رَ يان السُّنَّة وَ بَ  لكَ ذَ  نْ ، ومِ دِميٌ قِّ والباطل قَ ني احلَْ بَ  أنَّ الصِّراعَ  ومِ لُ عْ مَ الْ  نَ مِ وَ 
، عِ دَ ل البِ أهْ  وَ  مْ ابلوا هُ قَ ا تَـ و أهُل السُّنَّة إذَ  : ((ولهِ قَ بِ  راعَ ذا الصِّ ه هَ ة غفر اهللا لَ اإلسالم ابن تيميَّ 

  ).٢/٦٩٣( الرد على البكري) (..)) ارِ فَّ الكُ وَ  مننيَ ؤْ مُ ل الْ ابِ قَ تَـ  نْ يٌب مِ صِ نَ  مْ هُ لَ فَـ 
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:  أنَّ الغلَبَة هي لِ احلَْ  لِ دى أهْ قرَّ لَ تَ سْ يَ  ُب أنْ لكنَّ الذي جيَِ  و ري هُ ا جيَ مَ أنَّ  ، وقِّ وأهلهِ حَ لْ قِّ
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يار اجلَْ ة الدَّ ارة العلميَّ يَ ذه الزِّ ن هَ عَ  ذا ما رغبُت ذكرهُ هَ  وأخيرًا: اهللا  يت أسألُ زائرية، والَّ عوية إىل الدِّ
َِ عِين فَ نْـ يَـ  ى أنْ لَ العُ  اتهِ بأمسائه اُحلسىن وصفَ  ،  سليمٍ  ى اهللا بقلبٍ أتَ  نْ  مَ اٌل وال بنون إالَّ مَ  ا يوم ال ينفعُ  
 نْ ا اجلميِع مِ ذَ ، وكَ اجلَْزائِر َعَلى َما َبَذُلوُه َويـَْبذلونُهاْلَمشايخ يف  ةَ وَ اإلخْ  زيجيَْ  أنْ كما أسألُه سبحانه 

حانه بْ سُ  هُ إنَّ  لقاهُ  نَ ىتَّ نَّة حَ ى اإلسالم والسُّ علَ  اجلميع تبِّ ثَ يُـ  أوفاه، وأنْ زاء وَ اجلَْ  ريَ خَ  بٍ طالَّ سؤولني وَ مَ 
  د وآله وصحبه وسلَّم.مَّ نا حمُ ى اهللا على نبيّ النَّصري، وصلَّ  مَ عْ نِ وىل وَ مَ الْ  مَ عْ نِ 

  وكتب

  عبداهللا بن عبدالرحيم بن حسين السَّعدي ثم البخاري

  -كان اهللا له-

  المدينة النَّبويةقباء/  

  هـ١٤٣٢/ شعبان/ ٧الجمعة 


