بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلو وصحبو ومن وااله أما بعد:

يسر موقع مرياث األنبياء أن يقدم لكم ىذه الكلمة التوجيهية مبناسبة افتتاح
إذاعة وموقع مرياث األنبياء باللغة الفرنسية كذلك افتتاح اإلذاعة باللغة األملانية

مع فضيلة الشيخ العالمة ربيع بن ىادي عمري املدخلي
– حفظو هللا تعاىل –
مشكورا.
فليتفضل
ً

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه أما بعد:
فإين أوصي نفسي وادلسلمني عموما والسلفيني خصوصا بتقوى هللا تبارك وتعاىل ومراقبتو يف
السر والعالنية أينما كنا؛ فإن هللا رقيب علينا وحفيظ سبحانو وتعاىل.
وأوصي نفسي وإياىم باالىتمام بتوحيد هللا تبارك وتعاىل وحماربة الشرك والبدع والضالالت
نسري على طريقة الرسل الكرام عليهم الصالة والسالم يف الدعوة إىل هللا { َوَما أ َْر َس ْلنَا ِم ْن
ٍل ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
اعب ُسد ِ
ِ ِ
ون} [األنبياء.]25 :
قََقْبل َ م ْن َر ُسسول إاَّلال نُسوحي إلَْيو أَناَّلوُس َال إلَوَ إاَّلال أَنَا فَ ْ ُس
أركز على ىذا؛ فإن االحنرافات خطرية جدا وكثرية يف العامل اإلسالمي  -العريب والعجمي-
متفش يف ٍل
الشرك ٍل
كثري من اجملتمعات يف البلدان اإلسالمية من الدعاء لغري هللا ،والذبح لغري
هللا ،واالستغاثة بغري هللا ،وىذا ضالل وشرك باهلل تبارك وتعاىل ،أما الدعاء وهللا تبارك وتعاىل
ِ
ون اَّلِ
َض ُّل ِدماَّلن ي ْدعو ِمن د ِ
يب لَوُس إِ َىل يََق ْوِم الْ ِقيَ َام ِة َوُسى ْم َع ْن
يقول { َوَم ْن أ َ ْ َ ُس ْ ُس
اَّلل َم ْن َال يَ ْستَج ُس
ِ ِ ِِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ين} [ األحقاف:
الناَّلاس َكانُسوا َذلُس ْم أ َْع َداءً َوَكانُسوا بعبَ َاد ْم َكاف ِر َ
ُسد َعائه ْم َغافلُسون (َ )5وإ َا ُسحشَر ُس
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ففسر الدعاء بالعبادة ،وىو حكم عليهم بالشرك والضالل بأهنم يدعون غري هللا تبارك وتعاىل
ِ
ون اَّلِ
َض ُّل ِدماَّلن ي ْدعو ِمن د ِ
يب لَوُس} وأخرب أنو ال يستجيب ادلدعوون
{ َوَم ْن أ َ ْ َ ُس ْ ُس
اَّلل َم ْن َال يَ ْستَج ُس
اَّل ِ
ين
الدعاء ،وال ديلكون ألنفسهم نفعا وال ضرا وال موتا وال حياة وال نشورا ،وهللا يقول { َوالذ َ
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
وى ْم َاليَ ْس َمعُسوا ُسد َعاءَ ُسك ْم َولَ ْو ََِسعُسوا َما
تَ ْدعُسو َن م ْن ُسدونو َما ديَْل ُسكو َن م ْن قطْم ٍلري ( )13إِ ْن تَ ْدعُس ُس
ْف ُسرو َن بِ ِش ْركِ ُسك ْم َوَال يَقُسنَبِِّبُس َ ِمثْ ُسل َخبِ ٍلري} [فاطر.]14 ،13 :
استَ َجابُسوا لَ ُسك ْم َويََق ْوَم الْ ِقيَ َام ِة يَك ُس
ْ
ىل يريدون أوضح من ىذا!؟
اَّل ِ
ين تَ ْدعُسو َن ِم ْن ُسدونِِو} ىذا خاص بالدعاء – بارك هللا فيكم – نص يف الدعاء الذي
{ َوالذ َ
يرتكبو الصوفية والروافض ويتأولون تأويالت باطلة تدحضهم ىذه األيات ،وتأويال م

تأويالت ضالالت وتأويالت تسويغ للشرك باهلل تبارك وتعاىل.
اَّل ِ
{ َما ديَْلِ ُسكو َن ِم ْن
ين تَ ْدعُسو َن ِم ْن ُسدونِِو} من ادلالئكة واألنبياء والصاحلني وغريىم
{ َوالذ َ
قِطْ ِم ٍلري} ألن الكون ىذا كلو مل هللا ال شري لو ال يشاركو أحد يف مثقال رة يف ىذا
الكون ،ادلل كلو مل هللا تبارك وتعاىل.
{ َما ديَْلِ ُسكو َن ِم ْن قِطْ ِم ٍلري} ما ديلكون ضرا وال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا وهللا تعاىل
ِ ِ ِ
ضًّرا } [ األعراف،]188 :
يقول لنبيو عليو الصالة والسالم {قُس ْل َال أ َْمل ُس لنََق ْفسي نََق ْف ًعا َوَال َ
فإ ا كان ال ديل لنفسو نفعا وال ضرا فكيف ديل النفع والضر لألمة كلها! – بارك هللا
في .-
فاألمر خطري جدا وال بد من االىتمام بالدعوة إىل التوحيد – بارك هللا فيكم  -وحماولة إنقا
وشُّرىا.
الناس دما وقعوا فيو ،البد من جهود يف ىذا ادليدان؛ ألنو أخطر األبواب َ
كذل حماربة البدع (كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار) والبدع جتر إىل
الشرك باهلل تبارك وتعاىل ،وىذه الوصية الثانية.
Miraath.Fr

2

والوصية الثالثة :أنا أوصيكم باالىتمام بدراسة العلم النافع والعمل الصاحل ،العلم النافع من
كتاب هللا ومن سنة رسول هللا صلى هللا عليو وسلم نأخذ ىذا العلم من ىذين ادلصدرين
كتاب هللا وسنة رسولو عليو الصالة والسالم.
القران الكرمي البد أن نفهمو حق الفهم – بارك هللا في – ونستعني على ىذا الفهم بتفسري
السلف الصاحل لكتاب هللا تبارك وتعاىل مثل :تفسري ابن جرير الطربي ،وتفسري ابن كثري،
وتفسري أيب السعود ،وتفسري السعدي – بارك هللا فيكم.-
نعتمد على الكتب السلفية ونبتعد عن كتب أىل البدع ،تفسري أىل البدع مثل :الزخمشري
وأمثالو من أىل الضالل والرازي وغريه ،نبتعد عنها ألهنا جتر إىل الضالل ،ونقتصر على كتب
التفسري السلفي – بارك هللا فيكم.
وندرس سنة رسول هللا عليو الصالة والسالم حق الدراسة ،وحنفظ ما نستطيع من النصوص
خاصة يف باب التوحيد ويف الصالة والزكاة والصوم واحلج أركان اإلسالم وأركان اإلديان

–

بارك هللا فيكم.
ونأيت عليهم بالشروح مثل النووي ولكن احذر ما عنده من األشعريات ،فتح الباري حنذر ما
عنده من األشعريات أيضا – بارك هللا في – وىو أقل من النووي يف األشعرية ،فنتحفظ -
بارك هللا في .-
إ ا راجعنا كتب السنة -بارك هللا فيكم -نقرأ شرح اخلطايب أليب داود ،وشرح البخاري
للحافظ بن حجر ،وشرح مسلم للنووي ،ولكن نتحفظ من األخطاء واألشعرية اليت وقعوا
فيها؛ فإهنا خطرية ،فال بد من احلذر منها كل احلذر.
ىذا فيما يتعلق بطلب العلم من مصادره األساسية.
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يف ىذا املوقع مرتمجون – جزاىم هللا خريا ووفقهم هللا وسدد خطاىم – فأوصيهم خاصة
باالىتمام بالعلم –بارك هللا في  -وإتقان اللغة العربية ،وإتقان اللغة اليت يًتمجون هبا سواءً
كانت الفرنسية أو أدلانية أو بريطانية أو غريىا ،الذي يًتجم بلغة البد أن يتقن اللغتني :اللغة
العربية واللغة العجمية اليت يًتجم هبا كلمات ادلشايخ وأئمة السنة السابقني والالحقني ،البد
من إتقان اللغتني حىت تكون الًتمجة صحيحة سليمة من األخطاء.
فالًتمجة فيها خطورة قد تقع أخطاء وقد وجد من يًتجم القرآن وخيطئ يف ترمجة القرآن،
ووجد من يًتجم السنة وخيطئ يف ترمجة السنة.
فأنتم يا إخوة وادلًتمجني يف ىذا ادلوقع إهنم إن شاء هللا من أىل السنة ومن أىل احلديث
فليتحروا يف ترمجتهم الًتمجة الصحيحة القائمة على إتقان اللغة العربية واللغة اليت يًتمجون
عليها كما سلف.
أسأل هللا أن يوفق اجلميع دلا حيب ويرضى وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آلو وصحبو
أمجعني.

ليلة السبت ليلة الثالث من شهر احملرم عام سبعة وثالثني وأربع م ة وألف للهجرة ،بارك هللا
فيكم شيخنا ونفع بكم اإلسالم وادلسلمني.
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