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 أمحــد بن عمــــر  بازمـــول: إعــداد  

 : احذر أيها السلفي 

 ألجل املناصب هو ولي األمر العلماء لن احرتام إ  : يقولونين الذين دستتلوث بفكر اإلخوان املف أن

ََوا َرسلوللل ِ ِ  :" قال معاذ هنع هللا يضر قال رسولل    ََ ََِِ ون واَ   َعِهو هل   ََ ٍ  َمو ن ََوَعوَم ِموَون ِف ََخنو
وَم عَ  ََ ََ ِْيا ِف َسوِأ ِم ِ ِ  َخرن  ََ يَوا ًَ و ََ َْخ  َخرن  ََ َموَا َةََوا ًَ و ََ ًِ أاوا َخرن  ََ َم ََوا َِِموا   َضواِمَاا َعََوا ِ ِ  َمو ن َعوا

ِقريَهل  ًَهل َرتَولن َل ِبَذََِك تَوعنزِ   ًِ ََمل   ل ََمل ََِ اسل ِمَنهل َرَ سن ََ ِف بَو نِتِه ََوَ سن  .( )"َخرن قَوَع
سووع َلووال مووا موو  مسووَم ةووله ِف ِر ووَخ مووَه  ِ   :" رقاَووع عاة ووق ل قووال ََِوو  
وً مَهوا : َانع ضوامَاا عَوا   خ   َََوه ِ َوق  ًه    اررةوم ختوا ِماماو:"رَذ   أيت وه ِ  َ عوزره ر ولق

ا  ضامَا  َإ   َم ن   .( )"عَا   اماه ِف رةهه ذَكَ 
ض ِعَم خ ها َِسين مً هل َِسوَق رهوَا َِسوَ   ِ  ِ رِت  َِعَماء َليل ِألخ:  ذِ ََِه  َِِل

 .َِهَق خر عماَق ََكاا  ِملم  خةم ِملَاصب خر  هخبالف ما  َع ه بعض ِ هال م  خنمهنع هللا يضر  َِلاحل
 عووًف َووه عحوو م   ووه  رمووا مووب موو  تعحوو م قووَره  :"قووال ِبوو   اعووق ِف   وولر ريل ِألمووً 

وا  َِعَمواء  وذَكَ  ًِ   رموا ةعوم   تعوام َوه مو  ِكعحوا   َر كَو َ عامم مبا مب َه م  ِ  ورِت  ِر
ْهوَهم رررعهوم رعوَ  َِاموا َ موا  ًمتهم  ر أَول  َعولمم موا  ِألعال  م  خةمق ِكسال   عحمل   و

 . ( )"م رما  فعَه بعض ِملَتسأني ِم َِزهَ م  قَق ِألَب معهم ََ ٍ م  َِسَقََ ه
موري مو  ِ هَوق مو  ِموا  خهوم َِعَوم :"رقال خةمق ََِعلخ  مما  َأغي َِتَأ ه عَ ه موا رقوا مو َ 

ًك َِ  ا  مبا رةب عَو هم َت لري رت ََ   ابملَِهَق ِر تموا  موا  عَمول  مو  مو  خموً   سأكووانه  ِر َر
َساله ع  ب انه   .( )"ِحلق ِر

ً :"دمحم خمووا  ِ ووامي رقووال  ووم موو   ووَذ ووه بعووض َِسووفهاء ِف بعووض أووالب َِعَووم خ َ  مووا   َل
ق ِسالم ق :ِحلاا  خبري خر  َعل هلم خر   لل  ذِ ِهنا ََر ذِ َر  !  خنه م  َِعمالء رم َ 

ال     َأغي خ   َتفع َِ ه ه ِ  َِساقال . هذَِ   .( )"َال  ساقط     َل

                                                             

ًةه خمحَ ِف ِملسََ  ( )  (.74 )رصككه ِألَأاين ِف ظالل ِ َق (.   1/ )خَ
ًةه َِارِبين ِف ِألرسط  (1)  (.2   /7/1)رصككه ِألَأاين ِف َِسَسَق َِلك كق .  (211 رقم)خَ
 (.2 )معامَق ِحلاا   ( )
 .(12)نل كق مهمق  ( )
 (.ب/   لر ِكنسا  ) ( )


