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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 .وصحبو آلو وعلى دمحم نبينا على والسالم والصالة وحده هلل احلمد

  

ْنَ  ِلَو لِيَـْعُبُدونِ الِْ  َوَما َخَلْقتُ }: تعاىل قال  .{نو َواإْلِ

 والكفر ابهلل اإلديان على اإلسالم وقام ، سواه ما دون وحده ليعبد الكتب وأنزل الرسل تعاىل هللا بعث
 .{ذَلَا اْنِفَصامَ  ََ  اْلُوثـَْقى اِبْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  فـََقدِ  اِبّللوِ  َويـُْؤِمنْ  اِبلطواُغوتِ  َيْكُفرْ  َفَمنْ }: تعاىل قال ، ابلطاغوت

 آدم ابن على هللا فرض ما أول أن تعاىل هللا رمحك اعلم: "هللا رمحو عبدالوىاب بن دمحم اإلسالم شيخ قال
 أىـ" ابهلل واإلديان ابلطاغوت الكفر

 دمحم النيب جاء ولذا، سواه ما دون وحده هللا وعبادة ابلتوحيد والقيام واألصنام األواثن هبدم اإلسالم جاء لقد
 عمرو حديث يف جاء  فقد ، شيء بو يشرك فال هلل العبادة تكون وأن األواثن بكسر وسلم عليو هللا صلى
 يعبدون وىم شيء على ليسوا وأهنم ، ضاللة على الناس أظن الاىلية يف وأان كنت: قال ادلشهور عبسة بن

 هللا صلى هللا رسول فإذا ، عليو فقدمت ، راحليت على فقعدت ، أخباراً  خيرب مبكة برجل فسمعت ، األواثن
 أان):  قال ؟ أنت ما:  لو فقلت ، مبكة عليو دخلت حىت فتلطفت ، قومو عليو جرآء مستخفياً  وسلم عليو
 األرحام بصلة أرسلين)(هللا أرسلين)(نيب :قال ؟ أرسلك شيء وأبي:  فقلت ،  :قال ، ؟ نيب وما:  فقلت ، 

(شيء بو يشرك َ هللا يوحد وأن األواثن وكسر . 

 هللا توحيد ىي النبوية والدعوة اإلذلية الرسالة زبدة: " -هللا يرمحو- عبدالوىاب بن دمحم اإلسالم شيخ يقول
 السيف وجتريد العداوة بشدة لَ يستقيم َ كسرىا أن ومعلوم ، األواثن وكسر ، لو شريك َ وحده بعبادتو

  ىـ.أ" الرسالة زبدة فتأمل

 

:  قولو العربية قناة مع العهد ويل وويل السعودي الدفاع وزير سلمان بن دمحم مع مت الذي اللقاء يف جاء
 ابلتاريخ مربوط فقط سنة ٓٓٗٔ اترخيهم وهللا لنو جداً  قصري بتاريخ العرب جزيرة اتريخ يربط الكثري"



 جداً  ضخم اترخيي عمق عندان لكن لنا ومنطلق مرتكز أىم ىو شك بال اإلسالمي التاريخ بينما ، اإلسالمي
 القيم واتريخ ادلبادئ واتريخ الكلمة اتريخ ىو السنني آَف العريب التاريخ احلضارات من كثري مع ويتالقى
 عمرىا العربية احلضارة ىي ومبادئ قيم حضارة أفضل ، العامل يف حضارة أو اتريخ أي يضاىيو َ الذي

 مواقع وذلا السعودية داخل موجودة األوربية احلضارات من جزء عندان ثننيا ، واحد لدينا ىذه السنني آلفآ
 مهمة مندثرة حضارات وعندان السعودية داخل جدا مهم حضاري مكون وذلا السعودية داخل جدا مهمة
 ادلملكة يف ادلوجود احلضارات خريطة من جزء ىذا أخرى حضارة أي من أعمق السنني آَف عمرىا جداً 

 أىـ" آخر أو بشكل ونستعملها احلضارات ىذه نستغل أن جيب السعودية العربية

 .الضالل من ابهلل والعياذ قال ىكذا

 أفضل أبهنا ويصفها ابهلل والشرك األصنام عبادة حضارة اإلسالم قبل العربية احلضارة سلمان بن دمحم ديجد
 . العربية احلضارة ىي ومبادئ قيم حضارة

 دمحم ديجد واليت العرب لزيرة حلي بن عمرو بو جاء الذي ابهلل والشرك األصنام عبادة يف ومبادئ قيم أي 
 . قولو حسب احلضارة تلك سلمان بن

 من وغريىم ومثود كعاد ادلشركة الكافرة األمم يقصد فهل لعادهتا ويريد ادلندثرة احلضارات عن ويتحدث بل 
 . تعاىل هللا عاقبها اليت األمم

 !"آخر أو بشكل ونستعملها احلضارات ىذه نستغل أن جيب" :يقول حني والعجب

 حلي بن عمرو سيكون وىل ؟الرجل ىذا يد على العرب لزيرة الوثنية عودة ىي ىل ؟بذلك يريد فماذا 
 ؟ابهلل والشرك األصنام عبادة حبضارة الناس سيفنت الذي الديد

 من جزء عندان: "يقول حيث األوربية احلضارات يسميو ما عن يتحدث بل العربية الوثنية عند يتوقف مل بل 
 مهم حضاري مكون وذلا السعودية داخل جداً  مهمة مواقع وذلا السعودية داخل موجودة األوربية احلضارات

 ."السعودية داخل جداً 

 ابهلل والعياذ العربية الوثنية عودة يريد كما األوربية الوثنية عودة يريد فهل 



 جيتمعان َ والشرك فاإلسالم ، عليها والقضاء الوثنية ىدم وجوب من فيو لب  َ واضح موقفو اإلسالم لن 
 . أبداً 

 صلى هللا رسول عليو بعثين ما على أبعثك أَ: "األسدي اذلّياج أليب عنو هللا رضي طالب أيب بن علي قال
َو  وسلم عليو هللا ًَ  تدع أ  أىـ" سوويتو لَ مشرفاً  قرباً  َو طمستو لَ متثا

 دمحم يريده كما ولي  ، ادلشرفة القبور وتسوية التماثيل طم  وسلم عليو هللا صلى دمحم نبينا بو بعث ما ىذا
 . القددية العربية احلضارة مسمى حتت القددية الوثنية عودة من سلمان بن

 القدرة بعد ادلواضع ىذه بقاء جيوز َ وأنو واألواثن الشرك مواضع ىدم وجوب قرروا اإلسالم علماء لن بل
 . واحداً  يوماً 

 يوماً  ولبطاذلا ىدمها على القدرة بعد والطواغيت الشرك مواضع لبقاء جيوز َ: "هللا يرمحو القيم ابن قال
 أىـ" البتة القدرة مع عليها اإلقرار جيوز فال ادلنكرات أعظم وىي والشرك الكفر شعائر فإهنا ، واحداً 

 !ذلك يف واحدة كلمة السوء لعلماء جتد مل العرب؛ لزيرة الوثنية لعودة اجملرمة اخلبيثة الدعوة ىذه ومع

 الدعوة ىذه من اآلن ىو أين ، نقيصة بكل كذابً  ووصفها مساء صباح اإلسالمية الدولة ىاجم من فأين
 !؟ العرب لزيرة الوثنية لعودة اخلبيثة

 !! زاندقة أبهنم وجنودىا اإلسالم دولة وصف الذي اخلبيث الشثري سعد أين

 !؟ األمر ىذا عن اخلبثاء السرورية أين

 !؟ ىذا عن ىو أين اإلسالمية الدولة على يكذب الذي سكراهنم أين

 

 بن دمحم السنة أىل ولمام اإلسالم شيخ اجملدد اإلمام قام حني اإلسالمي العامل يف انتشر قد الشرك لن
 . والسنان ابللسان هللا رمحهم وأحفاده ىو التوحيد ونشر الشرك وحارب ، بدعوتو هللا رمحو عبدالوىاب



 بن دمحم للشيخ ادلستفيد مفيد كتاب مقدمة يف اإلسالمية للدولة التابعة الرمسية التابعة اذلمة مكتبة قالت
 : هللا رمحو عبدالوىاب

 ، وخارجها العربية الزيرة داخل يف ، أشكاذلا جبميع واخلرافات والبدع الشرك دمحم الشيخ حارب وقد"
 هللا ظهور ، عصره لمام صار حىت ، والهاد التوحيد بني فجمع ، التوحيد دعوة وجو يف وقف من كل وجاىد
 كاد الذي التوحيد سبحانو بو وجدود آنذاك ادلسلمني من كثري فيو وقع الذي الشرك من البالد يديو على
 يبعث تعاىل هللا لن) عليو وسالمو هللا صلوات ادلصدوق الصادق قول عليو يصدق حنسبو ممن فهو ، يندرس

 أىـ(" دينها ذلا جيدد من سنة مائة كل رأس على األمة ذلذه

  

 . ابهلل والعياذ الوثنية عودة سلمان بن دمحم يعلن واآلن 

 . الوثنية لعودة يدعو من وبني الشرك ويهدم التوحيد ينصر من اآلن تبني التصريح ىذا بعد

 متداداَ وىي وصدقاً  حقاً  الزمان ىذا يف التوحيد لواء حاملة ىي اإلسالمية الدولة وأن األمور تبينت لقد
 وشيخ حنبل بن أمحد كاإلمام اذلدى أئمة دعوة ، النبوة منهاج على األنبياء دعوة التوحيد لدعوة احلقيقي

 . هللا رمحهم عبدالوىاب بن دمحم اإلسالم وشيخ تيمية ابن اإلسالم

  

 بن دمحم للشيخ ادلستفيد مفيد كتاب مقدمة يف اإلسالمية للدولة التابعة الرمسية التابعة اذلمة مكتبة قالت
 : هللا رمحو عبدالوىاب

 وأتباعهم الطواغيت فتئ ما واليت التوحيد عقيدة من دمحم الشيخ جدده ما بنشر شروفنا أن سبحانو ونشكره"
 طم  ذلم أّنو  ولكن ، ىذا وقتها ولىل األوىل انطالقتها منذ ، واخلوارج والتكفريون الوىابية ابسم حياربوهنا
 أىـ" دعاتو وحتمي التوحيد محى حترس ، النبوة منهاج على دولة اليوم لإلسالم صار وقد ؛ التوحيد نور

  وأحفاده عبدالوىاب بن دمحم اإلسالم شيخ لدعوة احلقيقي الوريث ىو من اآلن تبني لقد



 السرورية وكالب السوء وأحبار السعودية وليست لنشره وجاىدت التوحيد نشرت اليت اإلسالمية الدولة لهنا
 . وغريىم

  

 بن دمحم للشيخ الشبهات كشف كتاب مقدمة يف اإلسالمية للدولة التابعة الرمسية اذلمة مكتبة قالت
 : هللا رمحو عبدالوىاب

 هللا رسول هبا جاء اليت والهاد التوحيد لدعوة وجتسيد امتداد ؛ اليوم وجهادىا ودعوهتا اإلسالمية الدولة"
 أىـ" وأحفاده عبدالوىاب ابن وجددىا ، وأصحابو وسلم عليو هللا صلى

  

 فقد وأحفاده عبدالوىاب بن دمحم اإلسالم شيخ بدعوة وغريىم اخلبيثة والسرورية السوء أحبار متسح أما
  ،اإلسالمية للدولة التابعة الرمسية اذلمة مكتبة عنو قالت

 وذلك ، نشرتو الذي عبدالوىاب بن دمحم للشيخ الاىلية مسائل كتاب من( ٕٕ) رقم الصفحة ىامش يف
 لبراىيم لىل ينتسبون ، اَنتساب يف تناقضهم عشرة الثامنة ادلسألة) يف عبدالوىاب بن دمحم الشيخ قول عند

  ،(اتباعو ترك لظهارىم مع

 وأحفاده عبدالوىاب بن دمحم الشيخ لدعوة انتساهبم يدعون الذين سلول آل كعلماء: "اذلمة مكتبة قالت
 وحياربون الصليبيني ويوالون بل هللا سبيل يف جياىدون َو ، ابلطاغوت يكفرون َ وىم ، هللا رمحهم
 يف يتبعوهنما َ وىم ، احلسني حب ويزعمون لعلي انتساهبم يدوعون الذين الروافض كمثل فمثلهم ،اجملاىدين

 . أىـ" متاماً  عليو كاان ما غري يفعلون بل ، عنهما هللا رضي وأخالقهما وعبادهتما توحيدمها

  

 ؛العرب جزيرة يف ادلسلم أخي

 . ابهلل والعياذ الضالل لَ احلق بعد وماذا ، الوضوح متام ووضح وظهر األمر ابن لقد



 سلمان بن دمحم منهج وابن ، عليو والهاد اخلالص للتوحيد الدعوة وىو اإلسالمية الدولة منهج ابن لقد 
 . العرب جزيرة يف للوثنية الدعوة وىو السعودي

 لهنا ، ىذا بعد عذرك فما ، الوثنية عودة يريد ومنهج ونشره للتوحيد يدعو منهج بني اآلن ابتت ادلسألة
 ولن ، اآلخرة عن تغنيك َ والدنيا ، خطري جد خطري األمر لن ، ذلك بعد تنتظر فماذا ، وكفر لديان مسألة

 . والطغاة السوء أحبار ينفعك

  

 . العادلني رب هلل واحلمد

- 

 غريب السرورية بقلم:
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 :: َ تنسوان من صاحل دعائكم ::



 ُنشر يف:
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