
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

والتي كانت  -رعاه حفظو اهلل و  -ي المدخلي عالمة ربيع بن ىادلل الكلمة التوجيهيةتفريغ 
، وكانت ىذه الكلمة  ــى 1ٖٗٔ/  ٕ/  ٗليلة االثنين رياض موجهة ألبنائو طلبة العلم في ال

عبداهلل األحمد  في منزل الشيخ -وفقو اهلل  -عبر الهاتف ، بعد درس الشيخ عادل منصور 
 . -وفقو اهلل  -

 . : السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو العالمة ربيع بن ىادي
 : وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاتو ، حياكم اهلل يا شيخ . الشيخ عبداهلل األحمد
 : حياكم اهلل . العالمة ربيع بن ىادي
: اهلل يبارك فيك ، اإلخوان يستمعون إليك اآلن في درس الشيخ عادل  الشيخ عبداهلل األحمد

 .  ، وانتهينا من الدرس ونبغى نسمع الكلمة -صحيح البخاري  -منصور 
 : انتهى الدرس ؟ العالمة ربيع بن ىادي
 : ايو نعم . الشيخ عبداهلل األحمد

 : -حفظو اهلل  -المدخلي  العالمة ربيع بن ىاديكلمة 
  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ، أما بعد : ومن اتبع ىداهالحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو 
بأبنائنا لنناصحهم ونوجههم بما نستطيع من التزام للقاء فأرجو أن تكون ىذه فرصة سعيدة 

 منهج السلف عقائدياً ومنهجياً وأخالقياً .
 

ِذيَن آَمُنوا يَا أَيُـَّها ال   ﴿ي كل قول وعمل ؛ فرأس ىذه النصيحة تكون بتقوى اهلل تبارك وتعالى ف
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع الل َو َوَرُسوَلُو * اتـ ُقوا الل َو َوُقوُلوا قـَْواًل َسِديًدا 

: ففي ىذه اآلية توجيو المؤمنين الى ما  [ 1ٔ - 1ٓ: األحزاب آية  سورة ] ﴾ فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما



  - ينفعهم في دينهم ودنياىم وأخراىم ، وعلى رأس ذلك تقواىم اهلل عز وجل ، تقوى اهلل
، وأخالقياً ومنهجياً واالستقامة على ذلك عقائدياً   ، -كلمة غير واضحة من المصدر 

فإن اإلسالم يدعو إلى ،  خالق رديئةأواجتناب كل ما حرمو اهلل من شرك وبدع وضالالت و 
 ﴿ل فيو يزكيو اهلل بأنو على خلق عظيم قا، ، وعلى رأس ىذه األمة رسول اهلل  مكارم األخالق

 . - بارك اهلل فيكم -،  ﴾ َوِإن َك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ 

واإلخالص هلل تبارك ، وعلى رأسها الصدق في القول والعمل  ، فتخلقوا باألخالق اإلسالمية
النا واألعمال الصالحة التي ذكرت في ىذه اآلية ، فإذا قمنا بهذا يصلح اهلل لنا أعم ، وتعالى

 .ويدخلنا الجنة إن شاء اهلل 

م واحترام العلماء وأساتذتكم السلفيين الداعين إلى اهلل تبارك وتعالى ، وأوصيكم بالتآخي بينك
 ، يتمتع بعلمية عظيمة إن شاء اهلل ومنهم إن شاء اهلل الشيخ عادل منصور ؛ فإنو إن شاء اهلل

وقد يخطئ اإلنسان  وأعرف عنو النصح ، وأعرف عنو االجتهاد في نشر المنهج السلفي ، 
ينصح باألدب واالحترام ما   ما يحارب ،اذا اخطأ ما يحارب ، ولكن العالم ، كلنا نخطئ 

 كلنا نخطئ .  -بارك اهلل فيكم  -أحد إال وىو عرضة للخطأ 

والمطلوب من السلفيين الناصحين المخلصين ىو التواضع وتوجيو النصيحة باألدب 
ار الصغار أو الكب -بارك اهلل فيكم  -سواء من الطالب وإذا أخطأ أحد منكم ، واالحترام 

، ما تقوم الصراعات  -بارك اهلل فيكم  -فينصح باللطف واألخوة والمودة والمحبة 
طريقة أىل السنة ، طريقة أىل السنة فيها الحكمة فيها الحلم  -ليست  -والمهاترات مهي 

في عقائدكم  -بارك اهلل فيكم  -فيها التآخي فيها التالحم ، عليكم بمنهج السلف والتزموه 
، وفق اهلل  -بارك اهلل فيكم  -مالتكم ، ومنها احترام العلماء واالستفادة منهم وأخالقكم ومعا

 الجميع لما يحب ويرضى وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم .

: أحسن اهلل إليك وجزاك اهلل خير وبارك اهلل فيك وجعلو في موازين الشيخ عبداهلل األحمد
  حسناتك اهلل يحسن إليك ويبارك فيك ،

 ىذا الشيخ عادل معك يا شيخ . َسمّ 



 . : السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو الشيخ عادل منصور
 . : وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاتو العالمة ربيع بن ىادي
: حفظكم اهلل شيخنا وبارك اهلل فيكم وجزاكم اهلل خيراً ورفع اهلل قدركم ،   الشيخ عادل منصور

 كيف حالكم ؟
 اهلل يحفظكم حياكم اهلل ، : الحمد هلل العالمة ربيع بن ىادي
،  فظكم وبارك اهلل فيكم جزاكم اهلل خيراً على ىذه النصائح: اهلل يحالشيخ عادل منصور

 وأسأل اهلل أن يثبتنا وأن يوفقنا للعمل بما يرضيو .
 وبارك اهلل فيكم وفقكم اهلل وسدد خطاكم . : جزاكم اهلل خيراً  العالمة ربيع بن ىادي
 وأجاب اهلل دعواتكم حفظكم اهلل .جزاكم اهلل خيراً  ، جزاكم اهلل خيراً : الشيخ عادل منصور

ىذه األمور بالرفق والحكمة بارك اهلل و  لم: وأنا أوصيك بالصبر والح العالمة ربيع بن ىادي
 . فيك

جعلنا اهلل من العاملين بنصح ،  حفظك اهلل، : أمرك حفظك اهلل الشيخ عادل منصور
 . - اهلل يحفظكم - الناصحين أمثالكم

 . : جزاك اهلل خير العالمة ربيع بن ىادي
 . السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتوحفظكم اهلل ،  : أبشرواالشيخ عادل منصور

 . : وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاتو العالمة ربيع بن ىادي

 


