╝

قين بالل َغة ال َف َرنسية
راءة َو َبيان الدعاة الناط َ
َب َ
رين َو َصحا َبته
ين الطاه َ
لين َو َعلى اله الطيب َ
مين َوالصلاة َوالسلام َعلى اش َرف الأنبياء َوالمر َس َ
ال َحمد لله َرب العالَ َ
عين َو َمن َتب َعهم باح ٍ
سان الى َيوم الدين ،اما َبعد:
اج َم َ
َقد ا َم َرنا الله َ -تبا َر َك َو َتعالى -بالأجتماع َعلى الدين َو َع َدم الت َفرق فيهَ ،فقا َل سبحانَه َو َتعالىَ { :واع َتصموا ب َحبل الله
ين َتفَرقوا َواخ َتلَفوا من َبعد َما َج َاءهم
َجميعا َو َلأ َتفَرقوا} [ال عمرا َنَ ،]103 :وقا َل َتعالىَ { :و َلأ َتكونوا كَالذ َ
ال َبي َنات َواُولَئكَ لَهم َع َذاب َعظيم} [ال عمرا َن.]105 :
َوقا َل النبي ☻ » :انصر اخا َك ظالما او َمظلوما «َ .فقال َرجل :يا َرسو َل الله ،انصره اذا كا َن
ف انصره؟ قا َلَ » :تحجزه ،او َتم َنعه م َن الظلم ،فَان َذلكَ نَصره « [البخاري
َمظلوما ،افَ َراي َت اذا كا َن ظالما َكي َ
(.])٦٩5٢

خيرة في
ض َط َل َبة العلم م َن الناط َ
قين بالل َغة ال َف َرنسية ،نَ َت َبراُ الى الله َتعالى م َن الف َتن الجار َية في الأونَة الأ َ
َف َنحنَ ،بع َ
ين م َن الطعن في َبعض َط َل َبة العلم َوال َمشايخَ ،و َرميهم َو َتلقيبهم بالصعاف َقةَ ،وال َكلام فيهم بلا َدليلٍ
صفوف الس َلفي َ
َولأ َبي َن ٍةَ .ف َنحن َعلى َموقف َمن َت َصدى ل َهذه الفت َنة من ع َلمائنا الكبارَ ،وهم:
 الشيخ الوالد ال َعلا َمة َربيع بن هادي ال َمد َخلي َ -حف َظه الله.-
 الشيخ الوالد ال َعلا َمة ع َبيد بن َعبدالله الجابري َ -حف َظه الله.-
 َوتلميذهما الشيخ العالم الفاضل َعبدالله بن َعبدالرحيم البخاري َ -حف َظه الله.-
َوقا َل النبي ☻ » :ال َب َركَة َم َع اكابركم « [اخرجه ابن حبان ( ،)55٩والطبراني في ((المعجم
حيحة ( .])1778بناء َعلى َهذا ال َحديث ،نَل َتمس ال َب َر َك َة
الأوسط)) ( )8٩٩1وصححه الألباني في السلس َلة الص َ
في لزوم َغرز اكابرنا كَمثل َهؤلأء السابق ذكرهم ،لأ سيما ان َهذه الطعونات لأ َتقوم َعلى اي َدليلٍ َوبر ٍ
هان كَما
قا َل الشيخ َربيع َ -حف َظه الله.-

ينَ ،وكل َمن ي َروج َهذه الف َت َن َبي َنهمَ .و َعلى َذلكَ نَن َصح اخوانَنا
َونَ َت َبراُ ايضا من كل َمن َيسعى ل َتفريق َصف الس َلفي َ
كان الأ يصغوا الى كل مشَ غ ٍب َفت ٍان َي َت َكلم في الدعاة َو َط َل َبة العلم بلا َدليلٍ َولأ بر ٍ
في كل َم ٍ
هانَ ،والأ يلقوا لَهم
السم َع َوالأهتما َمَ .ونَحن َعلى ما ارشَ دَنا الَيه الشيخ الوالد َربيع بن هادي ال َمد َخلي َ -حف َظه الله -م َن المبا َد َرة
َوالمسا َر َعة الى َدرء َهذه الفت َنةَ ،و َراب الصدعَ ،والتالف َوالتكاتف الذي يحبه الله َ -تبا َر َك َو َتعالىَ -و َيرضاه َ ،ونَبذ
الفر َقة التي يبغضها الله َ -تبا َر َك َو َتعالىَ -و َياباهاَ ،والله َيقولَ } :و َلأ َت َنا َزعوا فَ َتفشَ لوا َو َتذ َه َب ريحكم{ [الأنفال:
.]4٦
حينَ ،وان َيج َتمعوا َحو َل
َون َوجه نَ َ
قين بال َف َرنسية ان َيج َتمعوا َعلى الكتاب َوالسنة ب َفهم َس َلفنا الصال َ
صيحة للناط َ
الحق المبين
ثوقين ب َس َعة علمهم َوحسن استقا َمتهم ،نَن َصحهم بالتازر َوالتكاتف في َ
روفين ال َمو َ
الع َلماء َوال َمشايخ ال َمع َ
لمين.
َو َع َدم الت َفرق والتشَ تت الذي ي َؤدي الى َضعف َو َهزي َمة المس َ
قا َل الأمام ال َعلا َمة الشيخ ابن بازٍ ♫َ » :والقاع َدة ان الفت َن َة التي َين َبغي َع َدم الدخول فيها ه َي :المش َتب َهة التي
لأ َيتضح فيها ال َحق م َن الباطلَ (...ذ َك َر َحدي َثين من احاديث الف َتن)  ...الى ان قا َل َ :ف َهذه الفت َنة التي َتش َتبه َولأ
ف
َيتضح للمؤمن فيها ال َحق م َن الباطل ،ه َي التي يش َرع البعد َعنها َو َع َدم الدخول فيها .اما ما َظ َه َر فيه ال َحقَ ،وعر َ
فيه المحق م َن المبطل َوالظالم م َن ال َمظلومَ ،فالواجب ان ين َص َر ال َمظلوم َوير َد َع الظالمَ ،وير َد َع الباغي َعن َبغيه،
َوين َص َر ال َمبغى َع َليه «[( َمجموع َفتاوى ابن بازٍ ♫ (.])٦/٩٩
َف َحسبنا الله َونع َم ال َوكيلَ .و َصلى الله َعلى نَبينا م َحم ٍد َو َعلى اله َو َصحبه َو َسل َم.
تم تحريره في لَي َل َة الجم َعة  13من َر َج ٍب  143٩هـ ،المواف َق للجم َعة  30مارس  ٢018م
وفي ليلة الأحد  15من رجب  143٩هـ ،المواف َق للاحد  1ابريل  ٢018م

قرئ على الشيخ العلامة ربيع بن هادي  -حفظه الله  -فقال« :انشروه ،هذا الكلام جيد ،انشروه» ثم سئل:
«يقول بعض الأخوة عندنا ان نشر مثل هذه البيانات كصب الزيت على النار» فقال الشيخ« :كذابون،
كذابون».
وقرئ على الشيخ العلامة عبيد الجابري  -حفظه الله  -فدعا لأصحاب البيان ان يجزيهم الله خير الجزاء.

الم َوقعو َن َعلى هذا ال َبيان:
 ابراهيم ابو َطل َح َة (امام َو َخطيب َومحاضر َومدَرس في "ال َمسجد الكبير" ب َبن َتى في فرنسا).
 سلَيمان ابو َحما ٍد الهاييتي (امام َو َخطيب َمسجد "ذي النو َرين" بمونتريال في َك َندا).
 صادق بن عثما َن ابو َيحيى (الم َدرس في َمسجد "السنة" ب َمدي َنة قوسانفيل في فرنسا).
صيحة").
 َعبدالله ابو ابراهي َم الف ََرنسي (محاضر َومشرف َعلى َموقع "الن َ
 َعبدال َكريم ابو عاص ٍم (نائب مدير َمع َهد "الس َنة"َ ،خطيب َومحاضر َوم َدرس بمنطقة باريس في فرنسا).
 عثمان ابو لَي ٍث الأرماني (مدير َمع َهد "الس َنة"َ ،خطيب َومحاضر َوم َدرس بمنطقة باريس في فرنسا
والمشرف على موقع واذاعة "دروس سنة").
 َعلي بن سلَيما َن ابو ال َح َسن ( َخطيب َومحاضر َوم َدرس في َمدي َنة ليون في فرنسا).
 كَمال ابو َعبدال َوهاب ( َخطيب ومحاضر في بمسجد مدينة ميزون الفور في فرنسا).
 َمهدي ابو َعبدالرح َمن َر َيان ال َمغربي (م َدرس بال َمر َكز الس َلفي ب َمدي َنة َبرمنجهامَ ،ومدير َمر َكز "الفرقان"
ب َمدي َنة بروكسيل في بلجيكا).
س (امام َوخطيب َمسجد "مالك بن انَسٍ " سابقا ب َمدي َنة ايكوفيلي في فرنسا).
ف ابو انَ ٍ
 يوس َ

