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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

كلمة م�ضئية
ل�ضماحة العالمة / عبد العزيز بن باز ) رحمه اهلل (

               )) ... الواجب على طلبة العلم وعلى اأهـل العلم معرفـة واجـب العلماء ، والواجب 
 Q اهلل  اإىل  فالدعاة   ، الكالم  �صيئ  عن  والبعد  الكالم  وطيب  الظن  ح�صن  عليهم 

حقهم عظيم على املجتمع .
    فالواجب اأن ُي�صاَعدوا على مهمتهم بكالم طيب وباأ�صلوب ح�صن ، والظن ال�صالح 

الطيب ، ل بالعنف وال�صدة ، ول بتتبع الأخطاء واإ�صاعتها للتنفري من فالن وفالن . 
     يجب اأن يكون طالب العلم ، ويكون ال�صائل يطلب اخلري والفائدة ـ وي�صاأل عن هذه 
اإن�صان يخطئ  ، كل  ال�صاحلة  والنية  �صاأل باحلكمة  اإ�صكال  اأو  واإذا وقع خطاأ  الأمور 
الر�صل - عليهم ال�صالة وال�صالم - مع�صومون  اإل  اأحد مع�صوم  ، ما فيه  وي�صيب 
فيما يبلغون عن ربهم ، وال�صحابة وغريهم كل واحد قد يخطئ وقد ي�صيب ، والعلماء 

كالمهم معروف يف هذا والتابعون ومن بعدهم . 
. قد  ، ل  اأو اخلطيب  املدر�ص  اأو  العامل  اأو  الداعية مع�صوم  اأن  لي�ص معنى هذا       
بالكالم  ي�صاأل  اأن  ي�صكل عليه �صيء  ، وعلى من  يتنبه  اأن  ُنبه  اإذا  فالواجب  يخطئون 
الطيب ، والق�صد ال�صالح حتى حت�صل الفائدة ويزول الإ�صكال من غري اأن يقع يف 

عر�ص فالن اأو النيل منه .   
     العلماء هم ورثة الأنبياء ، ولي�ص معنى هذا اأنهم ل يخطئون اأبدًا ـ فهم اإن اأخطاأوا 
اِكُم َفاْجَتَهَد  لهم اأجر ، واإن اأ�صابوا لهم اأجران ، يقول الر�صول y : )اإَِذا َحَكَم احْلَ
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ْخَطاأَ َفَلُه اأَْجٌر (.) 1 (   اَب َفَلُه اأَْجَراِن  َواإَِذا َحَكَم َفاْجَتَهَد ُثمَّ اأَ ُثمَّ اأَ�صَ
    واإخواننا الدعاة اإىل اهلل Q يف هذه البالد حقهم على املجتمع اأن ُي�صاَعدوا على 
بق�صد  لي�ص   ، احل�صن  بالأ�صلوب  يبني اخلطاأ  واأن   ، الظن  بهم  ُيح�صن  واأن   ، اخلري 

الت�صهري والعيب . 
بع�ص النا�ص يكتب ن�صرات يف بع�ص الدعاة ، ن�صرات خبيثة ردئية ل ينبغي اأن يكتبها 

طالب علم ، فال ينبغي هذا الأ�صلوب  ...((  .) 2 (

) 1 ( رواه البخاري ) 9 / 193 ( ، وم�صلم ) 33 / 1342 ( 
) 2 ( كبار العلماء يتكلمون عن الدعاة ، حجر القرين ، �ص ) 8 (                                      
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كلمة م�ضئية

ل�ضماحة العالمة / حممد بن �ضالح العثيمني ) رحمه اهلل (
  

             )) ... اأنه اإذا كرثت الأحزاب يف الأمة فال تنتم اإىل حزب ، فقد ظهرت طوائف من 

قدمي الزمان مثل اخلوارج واملعتزلة واجلهمية والراف�صة ، ثم ظهرت اأخريًا اإخوانيون 

و�صلفيون وتبليغيون وما اأ�صبه ذلك ، فكل هذه الفرق اجعلها على الي�صار وعليك بالإمام 

ا�ِصِديَن (.  َلَفاِء الرَّ ِة اخْلُ ِتي َو�ُصنَّ وهو ما اأر�صد اإليه النبي y :)َعَلْيُكْم ِب�ُصنَّ

      ول �صك اأن الواجب على جميع امل�صلمني اأن يكون مذهبهم مذهب ال�صلف ل الإنتماء 

اإىل حــزب معـــني ي�صمى ال�صــلفيني . 

ل  ال�صــالح  ال�صـــلــف  مذهب  مذهبها  الإ�صــالميــة  الأمــــة  تكــون  اأن  والواجــب       

التحـــزب اإىل ما ي�صــمى ) ال�صلفيون ( فهنــاك طريـــق ال�صـــلف وهناك حزب ي�صمى 

) ال�صلفيون ( واملطلوب اتباع ال�صلف ((  . ) 1 (

) 1 ( �صرح الأربعني النووية ، حديث ) 28 ( اأو�صيكم بتقوى اهلل وال�صمع والطاعة ، �ص ) 308 ، 309 ( 
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املقدمــة
        احلمد هلل الذي جعل يف كل زمان فرتة من الر�صل بقايا من اأهل العلم ، يدعون 
 ، من �صل اإىل اىل الهدى ، وي�صربون منهم على الأذى ، ُيحيون بكتاب اهلل املوتى 
وُيب�صرون بنور اهلل اأهل العمى ، فكم من قتيل لإبلي�ص قد اأحيوه ، وكم من �صال تائه 
قد هدوه ، فما اأح�صن اأثرهم على النا�ص ، واأقبح اأثر النا�ص عليهم ، ينفون عن كتاب 
البدع  األوية  الذين عقدوا  وتاأويل اجلاهلني  املبطلني  وانتحال   ، الغالني  اهلل حتريف 
مبا  النا�ص  جهال  ويخدعون  الكالم  من  باملت�صابه  ويتكلمون   ، الفتنة  عقال  واأطلقوا 

ي�صبهون عليهم ، فنعوذ باهلل من فنت ال�صالني  .) 1 ( 
      واأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل القائل يف كتابه زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  

ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ رب .) 2 (   
        واأ�صهد اأن حممدًا عبده ور�صوله ، و�صفيه وخليله ، وخريته من خلقه ، بلغ  الر�صالة واأدى 

الأمانة ، ون�صح الأمة وجاهد يف اهلل حق جهاده ، ف�صلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�صحابه الطيبني 
الطاهرين ، وعلى من تبعهم باإح�صان واقتفى اأثرهم اإىل يوم الدين ، وعنا معهم برحمتك يا 

اأرحم الراحمني .           اأما بعد ...... 
          ففي الآونة الأخرية ظهرت عا�صفة هوجاء ، وفتنة عمياء ، طمت وعمت يف 
�صاحة ال�صباب امل�صتقيم ت�صككهم يف دعاتهم وعلمائهم ب�صبب خالفات فرعية مما 
ي�صع الجتهاد فيها ، فانربت لأخطائهم الأقالم ولزلتهم وجهت ال�صهام ، دون رقيب 
اأو ح�صيب ت�صهريًا وتنفريًا  ، وح�صدًا وحقدًا لتنزل عليهم كل و�صف �صنيع وقول فظيع 
، عياذًا باهلل من هذا ال�صنيع ، حمل لواءها فئام لئام من الأدعياء تظاهروا - اأمام 
النا�ص - بعلم العلماء وحكمة احلكماء يف ال�صكل  والظاهر بلبا�ص باهر ، وت�صنيف 
فاجر ، فزعمت الن�صح والنقد البناء ، وت�صحيح الأخطاء ، ولكنه اجلرح والف�صح ، 
ف�صوا الطريق ، ف�صدق عليهم " وكم من مريد للخري ل يبلغه " وعلى اإثرها انق�صم 

) 1 ( من مقدمة الإمام اأحمد بن حنبل - رحمه اهلل - يف كتابه الرد على الزنادقة واجلهمية ، بت�صرف . 
) 2 ( �صورة احلجرات : ) 12 ( . 
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ال�صباب جتاه الدعاة والعلماء ، وتفرقت كلمتهم ما بني مادح اأو قادح ، وما بني ذاب 
اأو �صاب ، وما بني مب�صر اأو حمذر ، فتال�صت بينهم الن�صيحة وف�صت القطيعة ، فقل 
الئتالف وطل الختالف ، وبداأ نور الوفاق يخبو ، ونار الفراق تربو ، فات�صعت الفجوة 

وحلت اجلفوة . 
    فعندها �صار الفرح اإىل ترح ، وحل القرح ، وات�صع اجلرح ، ف�صال دمًا ، واأعقب 
ندمًا ، فبلغ ال�صيل الزبى فاإىل اهلل امل�صتكى ، وح�صبنا اهلل ونعم الوكيل على من �صلك 
طريق الت�صليل ، اأو اأراد بنا البط�ص و التنكيل . واحلق اأنه لي�ص لدي رغبة يف املنازلة ، 
ول �صهوة يف املجادلة ، لأن العقالء ل ميارون ال�صفهاء ، ول ينازلون الطعناء ، امتثاًل 
لقول : ) ومن اللباقة جمانبة اأرباب  احلماقة ( وتاأماًل يف حال ال�صيف ينق�ص قدره 

اإذا قيل ) ال�صيف اأم�صى من الع�صا ( . 
    فزاد ترددي كثريًا ، وتاأملي طويال يف هذه الفتنة املطلة باأفكارها امل�صلة ، و�صاألت 

نف�صي مرارًا ، واأعدته عليها تكرارًا .   
       هل اأ�صـطر فاأن�صـر ؟! .... اأو اأحجم فاأكتـــم ؟! .... اأروي اأم اأطوي ؟! ..... اأعر�ص 

اخلفــــايا اأم اأعر�ص عن الرزايا ؟! 
      فجاء اجلواب اأن حرر اخلطاب بكل اأمانة و�صواب ، ع�صى اأن يكون هداية لأوىل 
الألباب مبا حواه من �صوؤال وجواب ، نعمة من منزل الكتاب ، ومنة من م�صبب الأ�صباب ، 

جمتنبا فيه ال�صباب خ�صية اأن اأكون به مغتابًا . 
     فبكل الأ�صى واحلزن اأ�صطر ق�صة ربيبة الفنت) 1 ( التي اأظهرت ما يف النفو�ص قد 
بطن ، فلفظته األ�صن ممزوجة بالعفن ، يف اأجن�ص حلن لتبيع الغايل باأبخ�ص ثمن ، 
والتي ب�صببها انتهكت حرمة الأعرا�ص ، وهي اإحدى احلرمات الثالث - الدم ، املال 
، العر�ص - والذي اأخ�صاه ول اأمتناه اأن يوؤول الأمر اإىل ا�صتباحة ما بقى من احلرمات 

الثالث .    
) 1 ( اأ�صــميتها ربيبة الفــنت اأو �صـــريكة الفــنت لأنــها جمعــت من كل فتنــة بليــة و�صـاركتها م�صابهة لهم فيها ، و�صاأبني هذا يف خال�صة 

          احلقائق - اإن �صاء اهلل . 
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      فمع الق�صية املهينة والق�صة امل�صينة من جذورها النتنة ومرورًا بفروعها النكرة 
اإىل ثمارها النكدة ، يف ر�صالة خفيفة بعبارة لطيفة ، وهيئة ظريفة يف خطوة جريئة ، 
وكلمات بريئة ، لدفع ال�صائل واإجابة ال�صائل ، بخطورة الت�صنيف املهني املبني على 
الظن ل اليقني ، كتبتها بالبنان هداية للحريان من غواية ال�صيطان ، راجيًا من ربي 
العفو والغفران ، والنجاة من النريان ، والفوز باملنازل العليا يف اجلنان ، مو�صومة 
لأوىل  هداية  وجواب  �صوؤال   ، ال�صلفية  عند مدعي  اخلفية  احلقائق  " ك�صف  بعنوان 

الألباب " .  
       احتوت على خم�صة ع�صر �صوؤاًل وجوابًا ، كل �صوؤال وجواب ي�صيء فيك�صف لك 
حقيقة ، و�صوؤال وجواب اآخر فيك�صف لك حقيقة اأخرى عن اأولئك الأدعياء ، حتى اإذا 
بلغت نهاية العقد ، اكتمل ال�صياء و�صرى ال�صناء يف كافة الأرجاء ، كنور البدر ليلة 
اخلام�صة ع�صر ، وقد جتلت اأمام ناظريك جل احلقائق اخلفية عند مدعي ال�صلفية . 
   وبهذه الكلمات التي �صطرت ، اأحت�صب عند اهلل اأنها كلمات الهداية اإىل طريق الهداية 
واأين لأولئك ن�صحت ، ويف اإطفاء جذوة الفتنة اأ�صهمت ، وللبدعة قمعت )1( ، وللحقائق 
ك�صفت ، ولل�صمل جمعت ، ولل�صبهات املرتددة فندتها باأقوال العلماء امل�صددة فيها ، 
كما اأنني ل اأدعي يف هذا املقام التاأليف اأو الت�صنيف ، واإمنا اجلمع والنتقاء لأقوال 

الدعاة والعلماء لتكون نربا�صًا من ال�صناء وباقة من الإهداء . 
      واهلل اأ�صاأل اأن يرينا احلق حقًا ويرزقنا اإتباعه ، واأن يرينا الباطل باطاًل ويرزقنا 
اجتنابه ، واأن مين علينا بال�صمع والطاعة ولزوم اأمر اجلماعة ، وبالإخال�ص يف القول 

والعمل ، واأن يوفقنا اإىل ال�صواب من العلم والقول والعمل . 
) 1 ( اأعنى بالفتنــة هــي فتنــة التجريــح والتبـــديع لأهــل ال�صــنة وت�صنيفهم اإىل فرق واأحزاب وجماعات ، والبدعة هي بدعة امتحان

النا�ص بالأ�صخا�ص . انظر مــزيــــد تو�صيح يف هذا اجلـانب ر�صالة ) احلث على اتباع ال�صنة والتحذير من البدع وبيان خطرها ( 
لل�صيخ / عبد املح�صن العباد البدر �ص ) 58 - 71 ( .    
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وكتبه اأخوك املحب لك : 
عبد العزيز بن �رسيان الع�صيمي

مكة املكرمة " حر�سها اهلل " 
�ص . ب ) 26888 ( رمز الربيدي) 21955 (

يف 15 /5/ 1425 هـ  

       ول تن�ص - اأخي احلبيب - اأن هذا العمل ل يخرج عن جهد الطاقة الب�صرية ، من 
حمطة املحــاولة والجتهــاد عرب قطبي ) اخلطاأ وال�صواب ( ، فكن نا�صحًا ول تكن 
فا�صحًا ، وم�صددًا ل منددًا ، وانظر له بعني الر�صا فعني الر�صا عن كل عيب كليلة ، 

واإياك وعني ال�صخط فاإنها تبدي لك امل�صاوي  .   
جّل من ل عيب فيه وعالفاإن وجدت عبيًا ف�صد اخللاًل

      هذا فما كان من �صواب فمن اهلل الواحد املنان ، وما كان من زلل اأو نق�صان فمن 
نف�صي وال�صيطان ، واهلل ور�صوله منه بريئان ، واهلل امل�صتعان ، وعليه التكالن . 

واهلل الهادي اإىل �صواء ال�صبيل ، واحلمد هلل رب العاملني          
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دواعي الر�سالة 

�س1 / ملاذا هذه الر�ضالة ؟ 
ج/كتبت )1(  هذه الر�صالة لكل باحث عن احلقيقة اخلفية عند مدعي ال�صلفية ، وملن 
يريد اأن يقف على خطورة هذا الفكر املنحرف وامل�صلك ال�صال ، والفتنة العمياء التي 
مل متر يف تاريخ الإ�صالم منذ بزوغ فجره قط اإل يف ع�صرنا هذا على اأيدي فئة ادعت 
" فكادت لعلمائها ودعاتها من اأهل ال�صنة واجلماعة باحلط من قدرهم  " ال�صلفية 

والنيل من اأعرا�صهم بكلمات بذيئة ون�صرات خبيثة . 
     وكتبت هذه الر�صالة - اأي�صا - ن�صرة للظامل واملظلوم ، ن�صرة للظامل بالأخذ على 
يده ، واإبداء الن�صح له ، وحتذيره من مغبة هذا الظلم ، ومن نقمة اهلل و�صخطه عليه 
يف الدنيا والآخرة ، فالتوبة من اجلور واحليف ، واإن كرث اأعوانه . ون�صرة للمظلوم 
بردع الظامل عنه ، والذب عن عر�صه ، وتذكريه مبوعود اهلل ملن �صرب واحت�صب ولو 

بعد حني ، فالثبات الثبات على احلق واإن خالفك اخللق ، اأو قل اإخوانه . 
      يقول ال�صيخ / د. بكر بن عبد اهلل اأبو زيد ) رحمه اهلل ( : 

     " ويف ع�صرنا احلــا�صر ياأخــذ الــدور يف هـــذه الفتنة دورته يف م�صالخ من املنت�صبني 
اإىل ال�صنة ، متلفعني مبرط ين�صبونه اإىل ال�صلفية ظلمًا لها ، فن�صبوا اأنف�صهم لرمي 
الدعاة بالتهم الفاجرة املبنية على احلجج الواهية وا�صتغلوا ب�صاللة الت�صنيف )2( 
وقال اأي�صًا : " .... حني �صرت اإىل ع�صرنا ظاهرة ال�صغب هذه اإىل من �صاء اهلل من 
املنت�صبني اإىل ال�صنة ودعوى ن�صرتها فاتخذوا الت�صنيف بالتجريح دينًا وديدنًا " .        

) 1 ( ل�صت اأول من كتب عن هذه الفتنة ، انظر ماأجورًا غري ماأمور اإىل كتاب " ت�صنيف النا�ص بني الظن واليقني " للعالمة 
د. بكر اأبو زيد رحمة اهلل ، ور�صالة " رفقًا اأهل ال�صنة باأهل ال�صنة " ور�صالة " احلث على اتباع ال�صنة والتحذير من البدع وبيان 

خطرها " لل�صيخ / عبد املح�صن العباد البدر ) حفظه اهلل ( . 
) 2 ( ت�صنيف النا�ص بني الظن واليقني ، بكر اأبو زيد ، �ص ) 28 ( . 

 .  ،
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ال�صالل  م�صالك  يف  الوقوع  اإىل  الأمة  �صباب  العمياء  الفتنة  هذه  جرت  كم  اهلل  فيا 
الأر�ص  والإف�صاد يف  والف�صاد   ، والتكفري  التنفري  و   ، والتبديع  والرتويع   ، الت�صليل  و 

بدعوى  الإ�صالح والإ�صالح ل يكون بالإف�صاد . 
      وقال اأي�صا : " وهذا الن�صقاق يف �صف اأهل ال�صنة لأول مرة ، ح�صبما نعلم يوجد 
يف املنت�صبني اإليهم من ي�صاقهم ، ويجند نف�صه ملثافنتهم والوقوف يف طريق دعوتهم 
يف  العوائق  طريقهم  يف  ويلقى   ، الدعاة  اأعرا�ص  يف  يفري  لل�صان  العنان  واإطالق   ،

ع�صبية طائ�صة )1( . 
    فهذا - يا اأخي - في�ص من غيظ ، وقليل من كثري من باليا ورزايا هذه الفتنة ، لذا 
فاإن ك�صف احلقائق والأدواء والأهواء ونقد املقالت املخالفة للكتاب وال�صنة ، واإجماع 
الأمة ، وحتذير النا�ص منها �صنة ما�صية يف تاريخ امل�صلمني ، واإنكارها والت�صدي لها 
واجب �صرعي يجب اأخذه يف العتبار ، واأما ترك الفتنة متوج وتع�صف بال�صباب دون 
، فهذا  عني اخلطاأ ومكمن  اأو حوار هادف  معهم   ، اأو منا�صحة ومكا�صـــفة   ، بيان 

الغلط ، ولكي ل يت�صع اخلرق على الراقع . 
   اإىل اأن قــال : " اإن حتـــرك هــــوؤلء الذين يجولون يف اأعرا�ص العلماء اليوم �صوف 
يجرون - غدًا - �صباب الأمة اإىل مرحلتهم الثانية : الوقيعة يف اأعرا�ص الولة من اأهل 
ال�صــنة ، وقد قيل : ) احلركة ولود وال�صكون عاقر ( ، وهو اأ�صواأ اأثر يجره املن�صقون ، 

وهذا خرق اآخر بجانب العتقاد الواجب يف موالة ويل اأمر امل�صلمني منهم . 
        قال الطحاوي ) رحمه اهلل ( يف �صرح الطحاوية : ) ول نرى اخلروج على اأئمتنا 
وولة اأمورنا ، واإن جاروا ، ول ندعوا عليهم ، ول ننزع يدًا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم 
من طاعة اهلل Q فري�صة مامل ياأمروا مبع�صية ، وندعوا لهم بال�صالح واملعافاة ، 

ونتبع ال�صنة واجلماعة ، ونتجنب ال�صذوذ واخلالف والفرقة "  )2( .  
) 1 ( املرجع ال�صابق ، �ص، ) 39 ، 40 (.  

) 2 ( املرجع ال�صابق ، �ص ) 54 (.   
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) 1 ( �صورة الن�صاء ، الآية ) 59 (.  

     وهــذا الــذي يجــب على كل م�صــلم اأن يعتقده ويدين اهلل به ، واأمــا الطعــن يف 
الــدعاة والعلماء ، والنيل من اأعرا�صهم واخلروج عن ال�صمع والطاعة واأمر اجلماعة 
، والولوج يف الطوائف والأحزاب ، و�صق ع�صا الطاعة لولة الأمر ، فهذا عني كل �صر 

وف�صاد ، وكل بالء وخراب ، و�صفك واإرهاب . 
قال اهلل  Q زب ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی ...رب. )1 (
اهلل  مع�صيـــة  غيــر  يف  واجــــبة  فطاعتـــهم  والأمــــراء  العـــلماء  هــم  الأمـــر  فـــاأويل 

 . y  وهــــي من طاعة اهلل ور�صوله
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ق�شية الأدعياء  

�س2/ ما اأ�ضا�س الق�ضية عند الأدعياء ؟ 
ج/اأ�صــا�ص الق�صية الأ�صليــة عنــدهم تنح�صر يف �صــبة اأو �صهوة لديهم ، وهي ح�صر

املنهج ال�صلفي يف م�صائل معينة وعلى فهم �صخ�ص واحد اأو اأ�صخا�ص معينني من 
م�صائل  عن  اأكرثها  يخرج  ل  التي   - امل�صائل  هذه  يف  خالفهم  ومن   ، املعا�صرين 
الجتهاد املعترب - فهو خارج عن املنهج ال�صلفي ، ومنابذ لأهل التوحيد وال�صنة ، 
ومنا�صر لأهل الأهواء والبدع ، وذلك لعدم فقههم يف كيفية التعامل مع املخالف 

لأهوائهم . 
    واحلق والعدل يف ذلك اأن الدعوة ال�صلفية منهج �صامل متكامل يف العقيدة والفقه 
وال�صلوك والعبادة ، والأخالق والدعوة والعلم والرتبية ، والتاأليف والت�صنيف ، والنقد 
واحلكم على الآخرين ، فمن طبق املنهج ال�صلفي بتكامله و�صموله كان �صلفيًا حقًا ، 
اأخذ وطالبناه  �صلفيًا يف ما  ، كان  الباقي  باملنهج  يف بع�ص اجلوانب دون  اأخذ  ومن 

بالباقي . 
     يقول ال�صيخ / د. �صالح الفوزان ) حفظه اهلل ( : 

    " هناك من يدعي اأنه على مذهب ال�صلف لكن  يخالفهم ، يغلو ويزيد ، ويخرج عن 
طريقة ال�صلف ، ومنهم من يدعي اأنه على مذهب ال�صلف ويت�صاهل ، وي�صيع ويكتفي 
بالنت�صاب . الذي على منهج ال�صلف يعتدل وي�صتقيم بني الإفراط والتفريط ، هذه 

طريقة ال�صلف ل غلو ول ت�صاهل ، ولهذا قال اهلل تعاىل : زب ... پ   پ  پ  
... رب  فاإذا اأردت اأن تتبع ال�صلف ل بد اأن تعرف طريقتهم ، فال ميكن اأن تتبع ال�صلف 

اإل اإذا عرفت طريقتهم واأتقنت منهجهم من اأجل اأن ت�صري عليه ، واأما مع اجلهل فال 
ميكن اأن ت�صري على طريقتهم واأنت جتهلها ول تعرفها اأو تن�صب اإليهم ما مل يقولوه ومل 

يعتقدوه تقول : هذا مذهب ال�صلف .
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 كما يح�صل من بع�ص اجلهال - الآن - الذين ي�صمون اأنف�صهم ) �صلفيني ( ثم يخالفون 
ال�صلف وي�صتدون ويكفرون ، ويف�صقون ويبدعون ، ال�صلف ما كانوا يبدعون ويكفرون 
ويف�صقون اإل بدليل وبرهان ، ما هو بالهوى اأو اجلهل ، اأنك تخط خطة وتقول : من 
خالفها فهو مبتدع ، فهو �صال ، ل - يا اأخي - ما هذا مبنهج ال�صلف منهج ال�صلف 
العلم والعمل ، العلم اأوًل ثم العمل على هدى ، فاإذا اأردت اأن تكون �صلفيًا حقًا فعليك 
اأن تدر�ص مذهب ال�صلف باإتقان ، وتعرفه بب�صرية ، ثم تعمل به من غري غلو ومن غري 
ت�صاهل ، هذا منهج ال�صلف ال�صحيح ، اأما الدعاء والنت�صاب من غري حقيقة  فهو 

ي�صر ول ينفع " . ) 1 (   
 فاإىل هوؤلء اأقول : 

كونوا دعاة ل اأدعياء ، ادعوا اإىل ال�صلفية احلقه قوًل وعماًل على �صوء الكتاب وال�صنة 
اإفراط ول تفريط ، ول تّدعوا ال�صلفية قوًل بال عمل فاإنه عداء لها من حيث ل  بال 

ت�صعرون . 

بينات اأبناوؤها اأدعياءوالدعاوى ما مل يقيموا عليها 

) 1 ( من اإجابات ال�صيخ على اأ�صئلة احل�صور يف �صرح العقيدة الطحاوية ، لعام 1425هـ، وهو م�صجل على �صريط حول هذا املو�صوع . 
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�ســـعـار الأدعيـاء 

�س 3 / ما ه� �ضعار ه�ؤلء الأدعياء ؟ 
ج/�صعارهم ادعاء ) ال�صلفية ( اأو قولهم : " نحن �صلفيون " اأو " اأنا �صلفي " اأو يذيلون  
اأ�صماءهم بلقب ) ال�صلفي ( يف اأختام ( مثل ) فالن بن فالن ال�صلفي ( ، اأو الأثري 

وهكذا ، اإدعاء مظهري خاوي من امل�صمون اجلوهري . 
�سئل �صاحب الف�صيلة العالمة د. �صالح بن فوزان ) حفظه اهلل( هذا ال�صوؤال /

    بع�ص النــا�ص يختــم ا�صــمه ) بال�صــلفي (اأو ) الأثــري ( فهل هذا من تزكيـــة النف�ص 
اأو هو موافق لل�صرع ؟ 

اجلواب : 
 " املطلوب اأن الإن�صــان يتبع احلـــق ، املطلــوب اأن الإن�صـــان يبحـــث عـــن احلـــق 
ويطلــب احلـــق ويعمل به ، اأما اأنه يت�صمى باأنه ) �صلفي ( اأو ) اأثري ( اأو ما اأ�صبه 

زب ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې   ې  ې  ى    :   ذلك فال داعي لهذا ، اهلل يعــلم 
ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   رب  فالت�صمي ) �صلفي ، اأثري ( اأو ما اأ�صبه 
والت�صمي  القول  اإىل  ننظر  ول  اإىل احلقيقة  ننظر  نحن   ، له  اأ�صل  ل  ، هذا  ذلك 
وقد   ، باأثري  هو  وما  اأثري  اأو   ، ب�صلفي  هو  وما  �صلفي  اأنه  يقول  قد   ، والدعاوي 
يكون �صلفيًا اأو اأثريًا وهو ما قال اإنه اأثري اأو �صلفي ، فالنظر اإىل احلقائق ل اإىل 
، ملا قالت    اأن يلزم الأدب مع اهلل  ، وعلى امل�صلم  اإىل الدعاوى  امل�صميات ول 

الأعراب  زبکک  رب اأنكر اهلل عليهم زب ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  
بالإميان  اأنف�صهم  اأن ي�صمون وي�صفون  اأنكر عليهم  ، اهلل  اأ�صلمنا  رب ولكن  قولوا 
وهم ما بعد و�صلوا لهذه  املرتبة ، اأعراب جاءوا من البادية ويدعون اأنهم �صاروا 
وتعلموا دخل  ا�صتمروا  واإذا   ، الإ�صالم  اأ�صلموا دخلوا يف   . ، ل  موؤمنني على طول 

) 1 ( املرجع ال�صابق 
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الإميان يف قلوبهم �صيئا ف�صيئًا زب ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ رب وكلمة ) ملا ( لل�صيء 
تزكية  هذه  مرة  اأول  من  تدعيه  اأنك  لكن   ، الإميان  �صيدخل  يعني   ، يتوقع  الذي 
للنف�ص . فال حاجة اأنك تقول : " اأنا �صلفي ، انا اأثري " اأنا كذا ، اأنا كذا ، عليك اأن 
تطلب احلق وتعمل به وت�صلح النية ، واهلل الذي يعلم - �صبحانه - احلقائق ") 1 ( 

. انتهى كالمه ) حفظه اهلل ( . 
الأ�صنان  حديثي  عند  يولد  فهو   ، يحمله  من  على  اأثار  من  ال�صعار  لهذا  وكم      
من ال�صفهاء ا�صتعالء التدين على اإخـوانهم ، والزهــو والغــرور بالنت�صـــاب اإلـــى 
ال�صـــلفية ، واأنه اأ�صـــبح ا�صـــمه ) فالن ال�صلفي ( ، وبهذا ال�صعار  يوحي بع�صهم اإىل 
بع�ص زخرف القول غرورًا باأنهم قد جنوا من الفرق الهالكة ، واأ�صبحوا يف عداد 
الفــرقة الناجيـــة اأو الطائفة املن�صورة ، فُي�صرّبون من تبعهم بها على �صاللهم ،

فيا هلل من هذا الُعجب الذي اأتي بالعجب . 
     وانظر اإىل هوؤلء الدعياء كيف جتروؤا  على اأن ينجوا اأنف�صهم باأنف�صهم ، ويهلكوا 

اإخوانهم بزعمهم ؟!  و اهلل �صبحانه يقول  : زب ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  رب) 1( 

    ثم اعلم اأنه ل يلجاأ اإىل تزكية النف�ص اإل �صعيف النف�ص ، مقبل على �صهواتها ، مغفل 
عن د�صائ�صها واأما عايل الهمة فيعلم اأنها من اهلل منة ونعمة ، في�صرتها بالتوا�صع ، 

لأن كل ذي نعمة حم�صود . )2( 
فيا اأيها الأدعياء : 

      كفوا عن هذه الدعاوى فاإنها حتزب وهراء ، وكفوا عن رمي اإخوانكم باحلزبية 
فاإنه كذب وافرتاء هذا هو احلق واإل  زب ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  رب) 3( 

) 1 ( �صورة النحل ) 125 ( 
) 2 ( اعني بتزكية النف�ص هو مدحها ورفعها فوق منزلتها ، واأما تزكيتها بالطاعة وتطهريها من املع�صية ، فهذا مطلب �صرعي لقوله 

         تعاىل زب ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  رب  �صورة ال�صم�ص ) 9 ، 10 ( 
) 3 ( �صورة يون�ص الآية : ) 32 ( . 
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) 1 ( ت�صنيف النا�ص بني الظن واليقني ، د. بكر اأبو زيد ، �ص ) 9 ( 

الوظيفة الإبلي�سية  

�س4 / ما ه� العمل الرئي�س الذي يجمعهم وتعرفهم به ؟ 
ج/عملهــم الرئيـ�ص هــو ) ت�صنيف النــا�ص ( عــلى ح�صــب الهــوى والو�صـــوا�ص ، وهـو 
يح�صنون  ل  الذي  الدوؤوب  وعملهم   ، ومنتدياتهم  جمال�صهم  يف  ال�صاغل  �صغلهم 

غريه باإتقان ومهارة . فلو �صاألتني ماذا تق�صد بالت�صنيف ؟ 
    ف�صاأجيبك مبا قاله العالمة / بكر اأبو زيد ) رحمه اهلل ( : " ول يلتب�ص هذا الأ�صل 
الإ�صالمي مبا تراه مع بلج ال�صبح ، ويف غ�صــق الليــل من ظهور �صمري اأ�صــود وافد من 
كل فج ا�صتعبد نفو�صًا ب�صراوة اأراه : ) ت�صنيف النا�ص ( وظاهرة عجيب نفوذها هي 
) رمز اجلراحني ( اأو ) مر�ص الت�صكيك وعدم الثقة ( حملة فئام غالظ من النا�ص 
عليهم  التب�ص  اأغرارًا   به  و�صغلوا   ، احلياء  فاألقوا جلباب   ، على حرف  اهلل  يعبدون 
الأمر ف�صلوا ، فلب�ص اجلميع اأثواب اجلرح والتعديل ، وتدثروا ب�صهوة التجريح ون�صج 
الأحاديث ، والتعلق بخيوط الأوهام ، فبهذه الو�صائل ركبوا ثبج الت�صنيف لالآخرين 
للت�صهري والتنفري ، وال�صد عن �صواء ال�صبيل ومن هذا املنطلق الواهي غم�صوا األ�صنتهم 
يف ركام من الأوهام والآثام ثم ب�صطوها باإ�صدار التهم والأحكام عليهم ، والت�صكيك 
فيهم وخد�صهم ، واإل�صاق التهم بهم ، وطم�ص حما�صنهم ، والت�صهري بهم ، وتوزيعهم 
اأ�صتاتا وعزين يف عقائدهم و�صلوكهم ، ودواخل اأعمالهم وخلجات قلوبهم ، وتف�صري 
مقا�صدهم ، ونياتهم ، كل ذلك واأ�صعاف ذلك ما هنالك من الويالت ، يجرى على 

طريف الت�صنيف الديني والالديني " ) 1 ( .     
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) 1( املرجع ال�صابق ، �ص ) 23 ( . 
) 2( �صورة الحزاب الآية : ) 58 ( . 

الإبلي�صية من  الوظيفة  لهذه  " فيا هلل كم   : الوظيفة  وقال ) رحمه اهلل ( عن هذه 
اآثار موجعة للجراح نف�صه اإذ �صلك غري �صبيل املوؤمنني ، فهو لقى منبوذ اآثم ، جان 
بن�صيب  اأخذ  قد  القول  �صوء  اأبواب  كل  من   ، واأمته   ، ودينه    ، وُخلقه   ، نف�صه  على 
ويت�صدر  واملغتاب  والنمـــام  والقتــات   ، البهـــات  ويقا�صم   ، القـــاذف  يقا�صـــم  فهو   ،

الو�صاعني ، يف اأعز �صيء ميلكه امل�صلم ) عقيدته وعر�صه () 1 ( . قال تعاىل زب ک  
ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  رب  .) 2 ( 

      فمثل هذا النقد اجلارح الآثم واخلارج عن منهج الو�صطية يف النقد واحلكم على 
الآخرين لي�ص من اأخالق ال�صلف ال�صالح يف ن�صح اإخوانهم من اأهل ال�صنة . 

    قال الإمام ال�صعبي ) رحمه اهلل ( : لو اأ�صبت ت�صعة وت�صعني ، واأخطاأت واحدة ، 
لأخذوا الواحدة وتركوا الت�صعة والت�صعني . 

     ومثل هذه ال�صورة تبني لنا متامًا حال العلماء والدعاة ) قدميًا وحديثًا ( فهم 
ي�صيبون ويخطئون بحكم اأنهم ب�صر لي�صوا مع�صومني من اخلطاأ ، فياأتي بع�ص اجلهلة 
ممن يريد اأن ينتقدهم ، فياأخذ الواحدة فيطري بها فرحًا ، وما ذاك اإل اأنه ناجت عن 
اأي�صًا على  ، ودللة  ال�صعيفة  النف�ص  اأعماق  وتغلغل يف  الذي تر�صب  احل�صد واحلقد 

ف�صاد الق�صد و�صوء الظن بالآخرين . 
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و�سائل الت�سنيف  

�س5 / ما ال��ضائل التي ي�ضتخدمها الأدعياء لت�ضنيف النا�س ؟ 
ج/و�صـــائلهم وطرقهــم يف الت�صنيــف كثيــرة وملتــوية ، ول تنــ�ص اأنهــم يتقنونها بكل 
عاطفتك  الوقت  نف�ص  يف   م�صتغلني  احلقيقة  عليك  يلب�صوا  اأن  اأجل  من  مهارة 
وغريتك على احلق ، حتى ترى احلق �صالًل ، وال�صالل حقًا ول حول ول قوة اإل 
باهلل فاإليك بع�صًا من طرقهم ، مثل : " حتريك الراأ�ص ، وتعويج الفم ، و�صرفه 
والتفاته ، وحتمي�ص الوجه ، وجتعيد اجلبني ، وتكليح الوجه ، والتغري والت�صجر ، 
اأو ُي�صاأل عنه ، في�صري اإىل فمه ، اأو ل�صانه معربًا  عن اأنه كذاب اأو بذي . اإىل غري 
ذلك من اأ�صاليب التوهني بالإ�صارة اأو التحريك . األ �ُصلت تلك اليمني عند حركة 
ليت  ويا   ... التوهني ظلمًا  تلك اجلبني عند حركة  دعت  و�صُ  ..... التوهني ظلمًا 

بن�صعة من جلد تربط بها تلك ال�صفة عند تعويجها للتوهني ظلمًا " ) 1 ( . 
فكلك عورات وللنا�ص األ�صنل�صانك لتذكر به عورة امرئ

      وهلل در اأبي العبا�ص النمريي ، �صيخ الإ�صالم ابن تيمية ) رحمه اهلل تعاىل ( اإذ 
و�صع الن�صال على الن�صال يف ك�صف مكنونات ت�صرفات اجلراحني فقال :

     " ومنهم من يخرج الغيبة يف قوالب �صتى ، تارة يف قالب ديانة و�صالح ، فيقول لي�ص 
يل عادة اأن اأذكر اأحدًا اإل بخري ، ول اأحب الغيبة ، ول الكذب ، واإمنا اأخربكم باأحواله 
فيقول : واهلل اإنه م�صكني ، اأو رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت ، ورمبا يقول : دعونا منه 
اهلل يغفر لنا وله ، واإمنا ق�صده ا�صتنقا�صه وه�صمًا جلنابه ... ومنهم من يخرج الغيبة 
يف قــالب مت�صخر ولعب لي�صحك غريه با�صتهزائه وحماكاته ، وا�صت�صغار امل�صتهزء 
به ، ومنهم من يخرج الغتمام فيقول : م�صكني فالن ، غمني ما جرى له وما مت له ، 
فيظن من ي�صمعه اأنه يغتم له ويتاأ�صف وقلبه منطو على الت�صفي به ، ولو قدر لزاد على 

) 1 ( املرجع ال�صابق ، �ص ) 11 ( .  
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) 1 ( املرجع ال�صابق ، �ص ) 12 ( . جمموع الفتاوي ، ابن تيمية ) 28 / 237 ( بت�صرف . 
) 2 ( وجوب التثبت يف الأخبار واحرتام العلماء ، �ص ) 50 ( . 

ما به ، ورمبا يذكره عند اأعدائه ليت�صفوا به . وهذا وغريه من اأعظم اأمرا�ص القلوب 
واملخادعات هلل وخللقه " )1 ( . 

يقول العالمة د.�صالح بن فوزان الفوزان ) حفظه اهلل ( " اإن الذين ي�صخرون من 
العلمــاء يـــريدون اأن ُيفقـــدوا الأمـــة علماءهـا حتى ولو كانوا موجودين على الأر�ص ، 

ما دام اأنها قد نزعت منهم الثقة فقد فقدوا .. ول حول ول وقوة اإل باهلل " ) 2( .
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املبداأ اخلبيث  

�س6/ ما ه� املبداأ الذي ي�ضري عليه الأدعياء ؟ 
ج/املبداأ - يا اأخي - خبيث وننت وهو ) اإذا مل تكن معي فاأنت �صدي ( ، اإذا مل تقل

مثلهم " اأنا �صلفي " ومل تعاد من عادوه ، وت�صلل من �صللوه ، وتبدع من بدعوه ، 
وتهجر من هجروه ، وحتذر كما يحذرون ، وتق�صي من اأق�صوه ، وتدين من اأدنوه 

، فاأنت �صدهم وخارج عن املنهج ال�صلفي كما يزعمون . 
   يقول العالمة ال�صيخ / حممد بن �صالح العثيمني ) رحمه اهلل (" فمن النا�ص من 
يتحزب اإىل طائفة معينة ، يقرر منهجها ، وي�صتدل عليه بالأدلة التي قد تكون دلياًل 
اأقرب اإىل  عليه ، وقد تكون دلياًل له ، ويحامي دونها وي�صلل من �صواها، واإن كانوا 
احلق منها ي�صلل ، وياأخذ مببداأ )من لي�ص معي فهو علّي ( وهذا مبداأ خبيث " )1(             
      فهولء لير�صون عن اأحد من النا�ص حتى يوافقهم على هواهم ويتبع م�صلكهم 
هذا ، واإن بدا منهم ر�صا عنك ، فهو ر�صا مظهري �صرعان ما ينك�صف عن احلقيقة 
الكامنة مبجردمناق�صتهم  بالدليل والإنكار عليهم وترك مداهنتهم . ولعل هذا املبداأ 

الذي اأخذو به ناجت عن اأ�صباب من اأهمها : 
1- حتاملهم ال�صديد على العلماء والدعاة امل�صلحني يف ت�صليلهم والتحذير منهم ، 

      واإ�صقاطهم من اأعني النا�ص . 
2- وقوعهم يف احلزبية التي نادوا بها حتت �صتار ) ال�صلفية ( . 

3- ردة الفعل عندهم ب�صب الآراء املخالفة لأهوائهم وملا يدعون اإليه . 
4- �صــعورهم بالنبــذ وعـــدم القبــول ملا يطرحـــونه مــن اآراء �صـاذة لدى عامة النا�ص 

ف�صاًل عن املتعلمني منهم .
) 1 ( �صرح ر�صالة ) حلية طالب العلم ( ، ابن عثيمني ، رحمه اهلل ، �ص ) 380 - 381 ( .  
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    اآثاره / 
منهج  اإىل خمالفة  فيه جرهم  وت�صددهم  املبداأ اخلبيث  بهذا  وب�صبب مت�صكهم       
ال�صلف يف النقد واحلكم على الآخرين ، ومناق�صة �صريحة ل�صيخ الإ�صالم ابن تيمية 
) رحمه اهلل ( يف اأ�صول احلكم على املبتدعة - فكيف واملخالفني لهم اأهل ال�صنة ؟ 
!!! - والتي قررها يف فتاويه وردوده ولك اأن تقدر وجه املخالفة بعد كل اأ�صل من واقع 
مقالتهم وردودهم على اإخوانهم من الدعاة والعلماء الذين ت�صلطوا عليهم بغري حق 

اإل اإتباع الهوى وما ت�صتهيه الأنف�ص وهي / 
الأ�سل الأول : العتذار لأهل ال�صالح والف�صل عما وقعوا فيه من بدعة عن اجتهاد

          وحمل كالمهم امل�صكل على اأح�صن حممل . 
الأ�سل الثاين : عـــدم تاأثيـم جمتهـد اإذا اأخطـاأ يف م�صــائل اأ�صولية اأو فرعية ، واأوىل 

          من ذلك عدم تكفريه اأو تف�صيقه .  
الأ�سل الثالث : عذر املبتــدع املجتهــد ، ل يق�صــي اإقــراره على ما اأظهره من بدعة ، 
ول اإباحة اتباعة ، بل يجب الإنكار عليه فيما ي�صوغ اإنكاره ، مع مراعاة الأدب 

يف ذلك .  
الأ�سل الرابع : عــدم احلكــم عــلى من وقــع يف بدعـة ، اأنه من اأهل الأهواء والبدع ، 
العلم  اأهل  عند  ومغلظة  م�صتهرة  البدعة  كانت  اإذا  اإل   ، ي�صببها  معاداته  ول 

بال�صنة . 
الأ�سل اخلام�ص : ل يحكــم بالهــالك جـــزمًا عــلى اأحد خالف يف العتقاد اأو غريه ، 
ول على طائفة معنية باأنها من الفرق ال�صالة الثنتني وال�صبعني اإل اإذا كانت 

املخالفة غليظة .  
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الأ�سل ال�ساد�ص : التحري يف حال ال�صخ�ص املعني املرتكب ملوجب الكفر اأو الف�صق ، 
اإقامة احلجة  اإل بعد  اأحد ول يف�صق  ، بحيث ل يكفر  اأو تف�صيقه  قبل تكفريه  

عليه .
الأ�سل ال�سابع : احلر�ص على تاأليف القلوب واجتماع الكلمة ، واإ�صالح ذات البني ، 

واحلذر من اأن يكون اخلالف يف امل�صائل الفرعية العقدية والعلمية ، �صببًا يف 
نق�ص عرى الأخوة ، والولء والرباء بني امل�صلمني .  

الأ�سل الثامن : الإن�صـــاف يف ذكـــر مـــا للمبتــدعـــة مــن حمــامــد ومـــذام ، وقبـول 
ما عندهم من حق ، ورد ما عندهم من باطل ، واأن ذلك �صبيل الأمة الو�صط ) 1 ( 

) 1 ( انظر م�صتزيدًا م�صتفيدًا : اأ�صول احلكم على املبتدعة عند �صيخ الإ�صالم ابن تيمية ( ، د. اأحمد احلليبي ، دار الف�صيلة  
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الب�ساعة املزجاة   

�س 7 / ماذا قدم الأدعياء لالإ�ضالم وامل�ضلمني ؟ 
ج/اإن املتاأمل يف حــالهم - ونعـــوذ باهلل من حـــالهم - اأن ب�صــاعتهم مــزجاة ، ومــن

اأجوافهم مرماة يف فتنة عمياء اإىل �صوق �صوداء من اجلهلة وال�صفهاء ، معرو�صة 
 ، البناء  النقد  ، راأ�ص مالها ت�صيد الأخطاء بحجة  ، واأجن�ص حلن  باأبخ�ص ثمن 
والربح من ورائها التحذير والتنفري من العلماء والدعاة اإىل اهلل لل�صد عن �صبيل 
اهلل با�صم الدفاع عن العقيدة ون�صرة احلق ، فلب�صوا على اخللق حقيقة احلق ، 
ومل يقدموا من املوؤلفات �صوى الردود الرديئة ، بب�صاعة الألفاظ مليئة ، فال عدل 

لديهم ول اإن�صاف �صوى الن�صل باأقبح الأو�صاف . 
    " فيا اأخي اإحذر ) الفتاتني ( دعاة الفتنة الذين يت�صيدون العرثات و�صيماهم جعل 

الدعاة حتت مطارق النقد ، وقوارع الت�صنيف ، موظفني لذلك : 
     احلر�ص على ت�صيد الأخطاء ، وحمل املحتمالت على املوؤاخذات ، والفرح بالزلت 
والعرثات ، ليم�صكوا بها باحل�صد ، والثلب واتخاذها دينًا . وهذا من اأعظم التجني 

على اأعرا�ص امل�صلمني عامة وعلى الدعاة منهم خا�صة . 
   و�صيماهم اأي�صًا : توظيف الن�صو�ص يف غري جمالها ، واإخراجها يف غري براقعها ، 

لتكثري اجلمع ، والبحث عن الأن�صار ، وتغرير النا�ص بذلك . 
     فاإذا راأيت هذا القطيع فكرب عليهم ، وولهم ظهرك ، واإن ا�صتعطت �صد هجومهم 

و�صيالهم فهو من دفع ال�صائل . 
     واعلم اأن ) ت�صنيف العامل الداعية ( وهو من اأهل ال�صنة ، ورميه بالنقائ�ص ، 
ناق�ص من نواق�ص الدعوة ، واإ�صهام يف تقوي�ص الدعوة ، ونكث الثقة ، و�صرف النا�ص 

عن اخلري ، وبقدر هذا ال�صد ينفتح ال�صبيل للزائغني ")1( 
) 1 ( ت�صنيف النا�ص بني الظن واليقني ، للعالمة د. بكر اأبو زيد ، �ص : ) 78 - 79 ( .   
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      ومن املعلوم اأن اأهل ال�صنة واجلماعة ل يكفرون ول ي�صللون ، ول يبدعون بع�صهم 
واإمنا يخطئون من   ، والتع�صب  بالهوى  ل   ، واإقامة حجة   ، وبرهان  بدليل  اإل  بع�صًا 
وقع يف اخلطاأ جمتهدًا مع التما�ص العذر له ، والعفو عن زلته ، والدعاء له باملغفرة ، 

والرتحم على من مات منهم . 
 ، ال�صلف  وقعوا يف خمالفة  الت�صنيف  ب�صاللة  ا�صتغلوا  الذين  الأدعياء  وهوؤلء        
وابتعدوا عن املنهج القومي ، ف�صلوا يف هذا عن احلق وال�صواب ، فكان هم اأحدهم 
وجل ب�صاعته التحذير والتنفري من العلماء الربانيني ، والدعاة املخل�صني ، بحجة 
الدفاع عن احلق والعقيدة ، وما علموا اأنه �صياع للحق وخداع للخلق ، واإ�صاعة للفاح�صة 
بني املوؤمنني ، واأذية لهم ، وهم بهذا قطاع طرق الإفادة من العلماء والدعاة ، وهم 

غزاة الأعرا�ص بالأمرا�ص . 
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اآثار فتنة الت�سنيف  
�س8/ ما البالء الذي جرته فتنة الأدعياء على الإ�ضالم وامل�ضلمني ؟ 

ج/وهذا بالء عري�ص ، وفتنة م�صلة يف تقلي�ص ظل الدين ، وت�صتيت جماعته ، وزرع
البغ�صاءبينهم ، واإ�صقاط حملته من اأعني الرعية ، وما هنالك من العناد وجحد 

احلق تارة ورده تارة اأخرى .  و�صدق الأئمة الهداة : 
زندقة  باب  فتح  البينات  البائ�ص من  وت�صنيفهم   ، بالنقائ�ص  العلماء  رمــي  اإن       
مك�صــوفة  ويا اهلل كــم �صــدت هـــذه الفتنة العميـــاء عــن الوقوف يف وجه املد الإحلادي 
واملد الطرقي ، والعبث الأخالقي ، واإعطاء الفر�صة لهم يف ا�صتباحة اأخـالقيات العباد 
وتاأجيج �صبل الف�صاد والإف�صاد ، واإىل اآخر ما جتره هذه املكيدة املهينة من جنايات 
على الدين ، وعلى علمائه ، وعلى الأمة وعلى ولة اأمرها ، وباجلملة فهي فتنة م�صلة 

والقائم بها مفتون ، ومن�صق عن جماعة امل�صلمني ) 1 ( .
     األآ اإن هذا الت�صنيف داء خبيث ، متى ما متكن من نف�ص اأطفـاأ ما بها من نور الإميان  
و�صري القلب خرابًا ، ي�صتقبل الأهواء وال�صهوات ويفرزها ، نعوذ باهلل من اخلذلن 
ومن م�صائد ال�صيطان وبهوؤلء املن�صقني و�صل العدو من طريقهم ، وجندوهم للتفريق 
من حيث يعلمون اأو ل يعلمون ، وانف�ص بع�صهم عن العلماء واللتفاف حولهم  ووهنوا 
حالهم ، وزهدوا النا�ص يف علمهم وبهوؤلء ) املن�صقني ( اآل اأمر طالئع الأمة و�صبابها 
اإىل اأوزاع واأ�صتات ، وفرق واأحزاب ، ورك�ص وراء ال�صراب ، و�صياع يف املنهج والقدوة 

، وما جنا من غمرتها اإل من �صحبه التوفيق ، وعمر الإميان قلبه ) 2 ( .
    فاإىل هوؤلء الأدعياء اأقول : 

    متى �صار من دين اهلل التحذير والتنفري ، والتقاطع والتهاجر ، والغيبة والبهتان 
للم�صلميني فيما بينهم ؟! اأو ت�صنيفهم اإىل فرق واأحزاب ؟! 

   ومتى �صار من دين اهلل فرح امل�صلم مبقارفة اأخية للذنب واخلطيئة ؟!  
) 1 ( املرجع ال�صابق ، �ص ) 29 ( . 
) 2 ( املرجع ال�صابق ، �ص ) 40 ( . 
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الدعوة اإىل احلزبية  

�س 9/ عالم ترتكز دع�ة الأدعياء ؟ 
ج/اإن اأبرز دعوة تظهر من اأفواهم وا�صحة جلية هي الدعوة اإىل احلزبية والطائفية

وذلك بخلق حزب معني من�صق عن اجلماعة ، ينادي باآراء ن�صاز ، وهذا وا�صح 
اأو ) نحن  �صلفي (  اأنا  �صابقًا - من خالل رفع �صعار )  وجلي - كما ذكرت لك 

�صلفيون ، اأو اأثريون ( .   
يقول ال�صيخ : د. بكر اأبو زيد ) رحمه اهلل ( يف ر�صالة ) حلية طالب العلم ( : 

    " اأهل الإ�صالم لي�ص لهم �صمة �صوى الإ�صالم وال�صالم ، فيا طالب العلم ) بارك 
اهلل فيك ويف علمك ( اطلب العلم ، واطلب العمل ، وادع اإىل اهلل تعاىل على طريقة 
ال�صلف ، ول تكن خراجًا ولجًا يف اجلماعات ، فتخرج من ال�صعة اإىل القوالب ال�صيقة ، 
فالإ�صالم كله لك جادة ومنهجًا ، وامل�صلمون جميعهم هم اجلماعة ، واإن يد اهلل مع 

اجلماعة ، فال طائفية ول حزبية يف ال�صالم . 
    فعلق على هذا الكــالم النفي�ص ، العالمــة / ابن عثيمني ) رحمه اهلل ( بقوله : 
" وهذا الف�صل مهم ، وهو تخلي طالب العلم عن الطائفية واحلزبية ، بحيث يعقد 
الولء والرباء على طائفة معنية ، اأو حزب معني ، فاإن هذا ل �صك اآثم ، فاإن هذا ل 

�صك خالف منهج ال�صلف .
     ال�صلف ال�صالح لي�ص عندهم اأحزاب ، كلهم حزب واحد ، كلهم ينطوون حتت قول 
اهلل تعاىل : زب ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  رب ) 1 ( ، فال حزبية ول تعدد ، ول موالة ، ول 
معاداة اإل على ح�صب ما جاء يف الكتاب وال�صنة ، بل يجب اأن نكون اأمة واحدة ، واإن 
اختلفنا يف الراأي ، اأما اأن نكون اأحزابًا ، هذا اإخواين ، يعني من الإخوان امل�صلمني ، 

وهذا تبليغي ، وهذا �صلفي ، وهذا ماذا ؟! 
) 1 ( �صورة احلج ) 78 ( 



33

ك�سف احلقائق اخلفية عند مدعي ال�سلفية

    على كل حال ل يجوز هذا اإطالقًا ، فالواجب اأن هذه الأ�صماء تزول ، ونكون اأمة 
واحدة وحزبًا واحدًا على اأعدائنا ") 2 ( . 

    ويقول ال�صيخ د. �صالح الفوزان ) حفظه اهلل ( : 
يكون  واأن   ، واحدة  يكونوا جماعة  اأن  يجب  امل�صلمني  اأن  كله  " احلا�صل من هذا     
م�صدرهم واحدًا ، واأن تكون قيادتهم واحدة ، كما اأنهم يجتمعون على عقيدة واحدة 
وهي عبادة اهلل Q وحده ل �صريك له ، هذه هي جماعة امل�صلمني ، فاإذا دّب فيهم 
 ، الأمر خطري جدًا  فاإن  منافقون  فيهم  وجد  اأو   ، وهجر  تباغ�ص  فيهم  دّب  اأو  خلل 
بالغباوة  العلماء ويتهمهم  اأعرا�ص  يتكلم يف  واأننا ن�صمع يف زماننا هذا من  ل �صيما 

واجلهل ، وعدم اإدارك الأمور ، وعدم فقه الواقع كما يقولون ، هذا اأمر خطري . 
    فاإنه اإذا فقدت الثقة يف علماء امل�صلمني فمن يقود الأمة الإ�صالمية ؟ ومن ُيرجع 

اإليه يف الفتاوى والأحكام ؟ 
     اأعتقد اأن هذا د�ص من اأعدائنا ، واأنه انطلى على كثري من الذين ل يدركون الأمور ، 
اأو الذين فيهم غرية �صديدة وحما�ص ، لكنه على جهل ، فاأخذوه ماأخذ الغرية ، وماأخذ 

احلر�ص على امل�صلمني ، لكن الأمر ل يكون هكذا ... "        

) 1 ( �صرح ر�صالة حلية طالب العلم ، للعالمة / ابن عثيمني ، �ص ) 382 ( . 
) 2 ( وجوب التثبيت يف الأخبار واحرتام العلماء ، �ص ) 46 ( . 
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تربية الأدعياء لل�سباب  

�س 10 / ما هي حماور تربية الأدعياء لل�ضباب ؟ 
ج/ترتكز تربية ) مدعي ال�صلفية ( للنا�صئة على اأمور وحماور عديدة من اأبرزها :  

1- تربيتهم على ات�صاع الذمة ، واجلراأة يف الطعن والنيل من اأعرا�ص امل�صلمني 
عامة ، والدعاة والعلماء على وجه اخل�صو�ص ، وعدها قربة اإىل اهلل ، ودفاعًا عن 

العقيدة . 
2- تربيتهم على حب املراء ، واجلدل العقيم ، باأ�صلوب �صقيم و�صلوك ذميم . 

3- تربيتهم على تن�صــيط احلــزبية بني ال�صــباب ، وذلك بت�صنيف امل�صــلمني اإلـــى
 فرق واأحزاب  وجماعات . 

4-  غــر�ص مــر�ص التعـامل والتعايل على النا�ص منذ بداية طلب ال�صاب للعلم باأنه
 اأ�صبح موؤهاًل لالإفتاء وللنقد البناء . 

5- تربيتهم للنا�صــئة على �صــوء النقد، وتغليــظ القـول على خمــالفي اأهوائهم من
اإخوانهم بال تقدير للعامل اأو الكبري ، ول حتى حياء من النا�ص . 

6- تربيتهم للنا�صــئة على �صــوء الظــن ، واإمنــاء بــذرتها يف القـلب ، حتـى تعطــــي 
التهم  واإ�صدار   ، والأوهام  الظن  املبنية على خيوط  الفا�صدة  الثمار  املزيد من 

والأحكام . 
7- تربيتهم لل�صباب على ال�صتهانة بالغيبة والبهتان يف قوالب الديانة وال�صالح . 
8-  تربيتهم لل�صباب على ت�صيد الأخطاء للت�صهري بها ، والفرح العظيم باأنه وجد

على العامل اأو الداعية الفالين كذا كذا .
9- تربيتهم لل�صباب على هجر اإخوانهم عندما  يختلفون معهم حول م�صاألة ما ،

باأن هذا الهجر هو من قبيل هجر اأهل الأهواء واملبتدعة . 
10- ت�صجيعهم لل�صباب على اخلمول والك�صل ، وال�صلبية ، وذلك مثل : حتذيرهم

من امل�صاهمة يف الأن�صطة التوعوية والعمال التطوعية التي ت�صاهم يف خدمة 
دينهم ، وبناء جمتمعهم ، بزعمهم اأنها بدعة حمدثة .
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11- تربيتهم لل�صباب على النت�صار للذات ل للحق ، والت�صفي من املخالف 
لهواهم بكل  قبح ووقاحة .

12- تربيتهم لل�صـــباب على الفو�صــى يف طلـــب العـــلم ، فـــال منهجيــة لديــــــهم ، 
ول حت�صيل عندهم مل�صائل التاأ�صيل ، واإمنا جل ب�صاعتهم حفظ بع�ص ال�صطور 

من ن�صو�ص متفرقة تخدم مرادهم .  
13- تربيتهم لل�صــباب على التع�صب لالأ�صــخا�ص ل للحـق ، وعدم قبول احلق من

الطرف املخالف لأهوائهم و�صهواتهم بحجة اأن اخلري واحلق الذي عند هوؤلء 
املخالفني عند غريهم من املوافقني لهم . 

14-تربيتهم لل�صــباب على الغلـو ، وخـا�صة يف باب الن�صيحة فهم غالة فيها على 
خمالفيهم ، وجفاة عنها عند موؤيديهم . 

15- تكثيف احلديث عن التوحيد ، والدندنة حوله ، واإهمال البقية من جوانب
العلم والرتبية والدعوة ، وهم يف احلقيقة اأبعد النا�ص عن تطبيقه فيما يتعلق 
بالنيل من اأعرا�ص الدعاة والعلماء ، ورميهم باأقبح الأو�صاف ) �صال - مبتدع 

غام�ص - متلون - مميع - عنده كفريات - عنده �صركيات ( . 
اإخوانهم من  اأفواههم يف حق  التي مترق من  ال�صوء  اإىل غريها من مقولت 

الدعاة والعلماء  ، فح�صبنا اهلل ونعم الوكيل .  
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اأ�سرار خمالتطهم  

�س 11 / ما هي اأ�ضرار خمالطتهم ؟ 
ج/يف احلقـيــقــة اأن جمــال�صــتهم راأ�ص البــالء ، ومفتـــاح الــداء لأمــرا�ص القلــــوب ،

 ، نعيم  من  اجلنة  ورغبوك مبا يف   Q باهلل  ذكروك  اإذا جال�صتهم  فال�صاحلون 
فتخرج من   - �صرها  واإياك  وقانا اهلل   - فيها من جحيم  وما  النار  ورهبوك من 
عندهم واأنت ت�صعر برقة القلب ، وان�صراح ال�صدر ، قتزداد من اهلل خ�صية ، وله 
قربة وحمبة ، اأو قد ظفرت مب�صاألة حفظتها فازددت نورًا وب�صرية يف دينك ، وعلى 
غيبة  العلماء  يف  والطعن   ، الأخطاء  وت�صيد   ، الأهواء  اأهل  جمال�صة  من  العك�ص 
ومنيمة ، واأخــالق ذميــمة ، فتخــرج من عنــدهم وقد ق�صا قلبك و�صاق �صدرك 
، وا�صود نهارك وطال ليلك ، فال ترى اخلري اإل يف اأمثالك غرورًا بحالك ، وازدراًء 

لإخوانك . 
     فاحذر ) يا اأخي ( من جمال�صة هوؤلء الأدعياء ، فاإن قربهم عدوى ، وم�صاحبتهم 
بلوى ، ول تكن مثلهم كالإ�صفنجة متت�ص كل �صيء تقع عليه ، اأو كبع�ص احل�صرات التي 

ل ي�صرها اإل رائحة العفن ، اأو اجلرح الننت فتقع عليه . 
قال �صيخ الإ�صالم ابن تيمية ) رحمه اهلل ( : " اإن اجلاهل مبنزلة الذباب الذي ل يقع 
اإل على العقري ) اجلريح ( ول يقع على ال�صحيح ، والعاقل يزن الأمور جميعًا هذا 

وهذا ") 1 ( . 
 وبلغ الأمر - من جمال�صتهم - ما بلغ باأنك ترى الرجل من هوؤلء الأدعياء متورع يف 
احلديث عن ك�صف كيد الأعداء وخمططاتهم لهدم الدين والأخالق ، والتحذير منهم 

، وعن املنكرات واإنكارها و�صبل عالجها متورع اأي�صًا . 

) 1 ( منهاج ال�صنة ، ) 6 / 150 ( . 
) 2 ( ابن القيم ) رحمه اهلل ( ، الق�صيدة النوينة ، �ص ) 499 ( .  
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) 1 ( �صورة النور ) 15 ( 

    ويف الوقت نف�صه ل يفرت ل�صانه عن الفري يف حلوم الدعاة ، واأعرا�صهم ، وخا�صة 
العلماء منهم ، الأحياء والأموات على ال�صواء ، ل يبايل مبا يقوله من كذب وافرتاء 
 ، والعلماء  الدعاة  على  بهتوا  فكم   ، الأخطاء  ت�صيد  والغنيمة  البناء  النقد  زاعمًا 
وقولوهم مامل يقولوه ، وحملوا مقا�صدهم على مامل يق�صدوه ، ومل يقولوه ومل ينووه  

وهلل در القائل : 

حثوا بال كيل ول ميزان)2( فالبهت عندكم رخي�ص �صعره 
فاإىل هوؤلء اأقول : 

األزمزا الدعاة والعلماء املخل�صني ، فهم م�صابيح الدجى ، ومنابر الهدى ، واأعمدة 
العلم والفتيا ، وحماريب التقى ، و�صاحات الب�صرية والنهى ، فحرام عليكم النيل من 

اأعرا�صهم خا�صة ، وامل�صلمني عامة . 
زب ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ   قال تعاىل : 

ھ  ے  رب )1(
      فاأي خري يرجتى ممن يكيد لأهل التقى ؟!! 
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اأ�سناف  املفتونني بهم )1(  

�س 12/ ما هي اأ�ضناف  اخلائ�ضني يف هذه الفتنة ؟ 
ج/ ل �صــك اأن الذين خـا�صوا هـذه الفتنة ، وركبـوا موجـة الت�صنيف ، والت�صـلط على

اإخوانهم من اأهل ال�صنة ، ورميهم باأب�صع الأو�صاف من التهم اجلائرة ، والألقاب 
الفاجرة على اأ�صناف عديدة منها على �صبيل املثال ل احل�صر لها : 

احل�سدة : وهم طائفة وجهت �صـهام الطعن والتنفري ، والتحـذير والتبـديع ، مل�صاهري
من اأهل ال�صنة واجلماعة الذين متيزوا عنهم بالعلم ، واملحبة والقبول لدى عامة 

امل�صلمني . 
العقــدة : وهــم طائفة من الذين لي�ص لهم اأي دور يذكــر يف الدعــوة اإىل اهلل ، ونفــع 
 ، لهم  دور  ل  اإنهم  عنهم  يقال  ل  وحتى  الفراغ  لهذا  ف�صدًا   ، واأمتهم  جمتمعهم 
ف�صاروا يقولون : دورنا هو التحذير من اأهل البدع وال�صالل كما زعموا ، واحلق 
اأنهم قدموا خدمة لأعداء الدين وهي التفرقة بني املوؤمنني ، فاإنه من حرم العمل 

لهذا الدين اأوتي اجلدل فيه .
املرتزقــة : وهـــم طائفة من اأ�صحــاب املطامـع وامل�صـالح الدنيــوية ، والذين ا�صـتغلوا 
هذه الفتنة لنيل �صهواتهم ، وحتقيق ماآربهم على ح�صاب دينهم ، واهلل ح�صيبهم . 
املقلــدون والأتبـــاع : وهــم اأكرث هذه الأ�صناف ، ول تتعجب اأن اأكرثهم من الأعــراب

قليلي العلم والثقافة ، ورمبا كان بع�صهم من الأميني ، وهوؤلء ال�صنف مل يتعلموا 
احلد الأدنى من العلوم ال�صرورية .

املخدوعون : وهم املغــرر بهم من اأ�صــحاب ال�صــخ�صيات ال�صعيفة ، والآراء الهزيلة 
 ، ت�صتخدمه  ول  لغريها  عقلها  تعري  التي  الأحالم  و�صفهاء   ، الأ�صنان  حدثاء  من 
فين�صاقون وراء قادة هذا الفكر النكد بال متحي�ص ملا يدعونهم اإليه ، ولكنه التقليد 

الأعمى الذي متكن منهم ، و�صلب عليهم عقولهم . 
) 1 ( انظر واجبا ومثابا ، ) ان�صر اأخاك ظاملًا اأو مظلومًا ( �صالح بن عبد اللطيف ، �ص ) 18 ( بت�صرف  . 
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الناقمون : وهم طائفة من الأدعياء ا�صتغلت ب�صاللة النقد النكد ، فجندوا اأنف�صهم 
والطعن   ، والزلت  الهفوات  عن  والبحث   ، ال�صقطات  لتتبع  جهدهم  �صوا  وكر   
 ، اأفكارهم  فح�صوا   ، ركامها  بني  فعا�صوا  ظنًا  كان  ولو   ، والنيات  املقا�صد  يف 
و�صحنوا قلوبهم منها غاًل وحقدًا ، وكرهًا وبغ�صًا ملن خالف هواهم ، ومل ينزل 
عند مرادهم ، ثم ب�صطوا األ�صنتهم عليهم باأب�صع واأفظع كلمات التقذيع والتبديع 
فكتبوا بعقول طائ�صة ، ونفو�ص هائجة عن الدعاة والعلماء مقولة ال�صوء ) �صال 
- مبتدع - مميع - �صلفي الظاهر مبتدع الباطن - متلون - ...... ( يف ن�صرات 
خبيثة ، وردود رديئة حتت عناوين �صخمة ، وعبارات ا�صتفزازية وقحة ، بعيدة 
ال�صم  مدادها  باأقالم   ) الق�صد  و�صالمة  العلم   ( النقد  �صرطي  عن  البعد  كل 

الناقع ، وح�صادها النقد الالذع ، بال �صمري رادع ول رقيب مانع . 
  فيا �صبحان اهلل ... اأي�صلم منكم اأعداء الدين من اليهود والن�صارى وغريهم ، ول 

ي�صلم منكم اإخوانكم من الدعاة والعلماء ؟!! 
وهذه الأ�صناف وغريها قد يجتمع منها �صنفان اأو اأكرث يف ال�صخ�ص الواحد منهم ، 

ن�صاأل اهلل العافية من كل بالء وفتنة .   
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الأدعياء جناة  

�س 13 / ما الذي جنى عليه الأعياء ؟ 
ج/ اإن فئامًا من النا�ص - ولالأ�صف ال�صديد - يحملون اأفكارًا منحرفة ، و�صلوكًا خاطئًا 
، ويف الوقت نف�صه نراهم يرفعون �صعارات براقة ول معة تطرب من �صمعها ، وتبهر 
من راآها ، وين�صبون اأنف�صهم لها ظلمًا لها ، بيد اأننا اإذا نظرنا اإىل اأفعالهم ، وتاأملنا 
يف حالهم ، وما مدى تطبيقهم ملا يّدعونه ، وين�صبون اأنف�صهم اإليه وجدناهم اأدعياء ل 

غري ، واألقابهم بريئة من اأفعالهم املنكرة التي لي�صت منها يف �صيء . 
اأثري ( لي�ص �صعارًا ، ول هوى ول  اإن النت�صاب اإىل مثل هذه الألقاب ) �صلفي ،      
دعوى يدعيها من اأرادها فح�صب ، واإمنا حتتاج اإىل حتقيق وعمل ، حتقيق لل�صفات 

ال�صرعية ، وعمل بالواجبات ال�صرعية التي يتطلبها النت�صاب اإىل تلك الألقاب . 
     فمثل هذه الفئة التي جتلت لنا بع�ص من حقائقهم ، وما خفى اأعظم ، قد جنت 
على لقب ) ال�صلفية ( وذلك بن�صبة اأفعالهم ) ت�صنيف النا�ص - التبديع - الت�صليل 
ال�صلفية (  باإلبا�صها )  ، وذلك  ال�صالح  ال�صلف  اإىل  الأخطاء - وغريها (  - ت�صيد 
من اأجل خداع النا�ص وتربير مواقفهم واأفعالهم القبيحة ، والرتويج لها بهذا اللقب 

ال�صريف والو�صام النزيه ، واملقبول عند امل�صلمني . 
       فبهذه املمار�صة الدنيئة قد امتهنوا هذا اللقب ال�صريف والو�صف احلميد )ال�صلفية ( 
فاأ�صبح كاأنه تهمة لكل من ت�صميه به باأنه مثل اأدعيائه يف الفكر ، والتجاوزات ال�صرعية 

التي لديهم . 
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طريق ال�سالمة  

�س 14 / كيف املخرج والنجاة من هذه الفتنة ؟ 
ج/ وطريق ال�صالمة والنجاة من هذه الفتنة يكون مبا يلي : 

    اأوًل : فيما يتعلق بالتجريح والتحذير ينبغي مراعاة ما يلي : 
1- اأن يتقى اهلل من اأ�صغل نف�صه بتجريح العلماء ، وطلبة العلم والتحذير منهم ، 
بعيوب  الن�صغال  من  بدًل  منها  للتخل�ص  عيوبه  عن  بالبحث  ين�صغل  واأن 
الآخرين ، ويحافظ على ح�صناته فال ي�صيق بها ذرعًا فيوزعها على من ابتلي 

بتجريحهم والنيل منهم . 
2- اأن ي�صــغل نف�صــه - بــدًل من التجريــح والتحـذير - بتح�صيل العـلم النافع ،

واجلد والجتهاد فيه ، واأًل ُي�صغل نف�صه بتجريح العلماء وطلبة العلم من اأهل 
اأهل  ، فيكون من  منــهم  ال�صــتفادة  اإىل  املو�صــلة  الطــرق  ، وقطــع  ال�صــنة 
الهدم ، ومثل هذا املن�صغل بالتجريح ل يخلف بعده اإذا مات علمًا ُينتفع به ، 

ول يفقدون النا�ص مبوته عاملًا ينفعهم ، بل مبوته ي�صلمون من �صره . 
3- اأن ين�صرف الطلبــة من اأهــل ال�صــنة يف كل مكــان اإلــى الن�صــغال بالعـــلم ، 
بقراءة الكتب املفيدة ، و�صماع الأ�صرطة النافعة لعلماء اأهل ال�صنة ودعاتها ، 
بدًل من ان�صغالهم بفالن اأو فالن ، اأو الت�صال وال�صوؤال ) ما راأيك يف فالن ؟ 

وماذا تقول يف قول فالن وفالن ؟ ( . 
4- عند �صــوؤال طلبــة العلم عن حــال اأ�صــخا�ص من املن�صــغلني بالعــلم ، ينبــغي

 ، بالريا�ص  الإفتاء  كرئا�صة  ر�صمية  وجهة   ، موثوق  م�صدر  اإىل  رجوعهم 
لل�صوؤال  عنهم ، ومن كان عنده علم باأحوال اأ�صخا�ص معينني ، اأو مالحظات 
للنظر يف  يعلمه عنهم  ما  ببيان  الإفتاء  رئا�صة  اإىل  يكتب  اأن  حولهم ميكنه 
ذلك ، بدًل من اأن يجعل نف�صه قا�صيًا على نوايا النا�ص وت�صرفاتهم ، فيحكم 

لهذا بالنجاة ، وعلى ذاك بالهالك اأو ال�صالل . 
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ثانياً : فيما يتعلق بالــرد عــلى من اأخطــاأ ، ينبــغي مراعــاة ما يلي : اأن يكون الـرد 
برفق ولني ، ورغبة �صديدة يف �صالمة املخطئ من اخلطاأ . ول يجوز اأن ميتحن اأي 
طالب علم غريه ، باأن يكون له موقف من فالن املردود عليه اأو الراد ، فاإن وافق 
ال�صنة مثل هذه  ين�صب لأهل  اأن  ولي�ص لأحد   ، يبدع ويهجر  يوافق  واإن مل   ، �صلم 
الفو�صى يف التبديع والهجر ، ولي�ص لأحد - اأي�صًا - اأن ي�صف من ل ي�صلك هذا 

امل�صلك الفو�صوي باأنه مميع ملنهج ال�صلف . 
 يقول �صيخ الإ�صالم ابن تيمية ) رحمه اهلل ( يف جمموع الفتاوي )164/20(: 

ويعادي  ويوايل   ، طريقته  اإىل  يدعو  �صخ�صًا  لالأمة  ين�صب  اأن  لأحد  ولي�ص   "
 Q ولين�صب لهم كالمًا يوايل عليه ويعادي غري كالم اهلل  y عليها غري النبي

ور�صوله y  ، وما اجتمعت عليه الأمة ، هذا من فعل اأهل البدع الذين ين�صبون 
لهم �صخ�صًا اأو كالمًا  يفرقون به بني الأمة ، ويوالون به على ذلك الكالم اأو تلك 

الن�صبة ويعادون ") 1 ( .
وقال ابن تيمية ) رحمه اهلل ( اأي�صًا ) 28 / 16-15 ( : 

 ، واإ�صقاطه  باإهداره  اأو   ، �صخ�ص  بهجر  اأمر  قد  الأ�صــتاذ  اأو  املعلم  كان  " فاإذا 
اأن يعاقب  : فاإذا كان قد فعل ذنبًا �صرعيًا مل يجز  واإبعاده ، ونحو ذلك نظر فيه 
ب�صــيء لأجــل غر�ص املعــلم اأو غيــره ، وليــ�ص للمعلمــني اأن يحزبوا النا�ص ، ويفعلوا 
الرب  على  املتعاونني  الإخوة  مثل  يكــونوا  بل   ، والبغ�صاء  العــدواة  بينهم  يلقي  ما 

زب ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ   تعاىل  ، كما قال اهلل  والتقوى 
ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی  رب ) 2 ( .    

) 1 ( اأنظر لزامًا ) رفقًا اأهل ال�صنة باأهل ال�صنة ( ، لل�صيخ / عبد املح�صن العباد البدر ، �ص ) 48 - 54 ( ، ور�صالة احلث على اتباع
          ال�صنة والتحذير من البدع وبيان خطرها ، للموؤلف نف�صه 

) 2 ( �صورة املائدة ، الآية : ) 2 ( 
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خال�سة حقائق منهج الأدعياء  

�س 15 / ما هي خال�ضة منهج الأدعياء ؟ 
ج/ ويف هذا اجلانب اأخت�صر املقال ب�صرب املثال مل�صابهة احلال للحال ، فهم خليط 
واملناهج   ، ال�صالة  الفرق  من   ، الوافدة  الأفكـــار  من   ، مريــج  واأمــر   ، ومـزيج 
عن  م�صتقاًل  ومنهجًا  خطة  عقولهم  يف  تكونت  حتى  ال�صاذة  والآراء   ، املنحرفة 

غريهم ، ف�صابهوا الفرق مع الفرق فهم : 
     اأخذوا من اخلوارج مبداأ اخلروج ، فخرجوا على الدعاة والعلماء الذين ل يوافقونهم 
اأهوائهم ، ول ينزلون عند مرادهم باحلط من قدرهم ، ورميهم بقذائف من  على 
الألقاب القبيحة يف اأ�صخا�صهم ، فتارة يقولون : ) هذا �صال ، وذاك مبتدع ، والآخر 
اأو �صلفي الظاهر مبتدع الباطن (   ، اأو غري وا�صح   ، اأو مميع ملنهج ال�صلف   ، متلون 

فبئ�ص ما قالوا وما فعلوا .
واأخذوا عن الأ�صاعرة طريقة التاأويل ، فذهبوا اإىل يل اأعناق الن�صو�ص ، حتى تعانق 
 ، توافق مقا�صدهم ومرادهم  العلماء حتى  بتاأويل فتاوى  ، وقاموا  الدنيئة  اأهدافهم 

ونفوا عن كل ف�صل ف�صله . 
واأخذوا عن املرجئة الذين قالوا : ) اأنه ل ي�صر مع الإميان مع�صية ( ال�صكوت عن 
املنكرات جبنًا ، وخيانة لأمانة الن�صيحة ، فلم ينكروا املنكرات العظام ، ومل يوؤدوا  

حق الن�صيحة الذي اأوجبه اهلل على امل�صلمني عامة . 
امل�صيب وغريه  فهو   ، لل�صادات  التقدي�ص  اأخذوا طريقة  ال�صوفيــة  غــالة  ومن        
ال�صال ، فال يرد عليه ، ول ينتقد له مقال ، ورفعوهم فوق منزلتهم ، وكذا احلال عند 
هوؤلء الأدعياء الذين �صكتوا عن معايب ومثالب �صيوخهم يف الوقت الذي يبحثون فيه 

عن الهفوات والزلت ، ويت�صيدون الأخطاء لغريهم . 
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ومع بط�ص اليهود والن�صارى بامل�صلمني فل�صان احلال واملقال : هذا قدر اهلل وم�صيئته    
ل ن�صتطيع رد هذا ال�صنيع ، فهم ل يقدمون لن�صرة الدين ، والأمة �صيئًا ول يحركون 

�صاكنًا ، يف الوقت الذي ل يدعون داعية يف دعوته اآمنا . 
    ويف باب الن�صيحة غالة وجفاة ، فمع اأخطاء الدعاة والعلماء يغلون يف حق الن�صيحة 
لهم ، حتى يقلبوا الن�صيحة اإىل ف�صيحة ، ومع اأخطاء غريهم ممن �صاكلهم جفاة عن 

القيام بواجب الن�صحية .
    واحلق والعدل يف ذلك اأن امل�صيب من ي�صلك طريق الو�صطية يف الن�صيحة وغريها 

بني الغايل فيها واجلايف عنها . 
فالو�صطية مطلب �صرعي يجب الأخذ به ، حتى ل نقع يف اإحدى ال�صوءتني ، اإما الإفراط 

اأو التفريط . قال تعاىل  زب ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  رب )1 ( 

) 1 ( �صورة البقرة ، الآية ) 143 ( . 



45

ك�سف احلقائق اخلفية عند مدعي ال�سلفية

اخلامتة  

الدين   ( م�صمار  على  معًا  غمارها  خ�صنا  التي   ، واجلولة  ال�صولة  هذه  وبعد        
الن�صيحة ( يف رحلة ماتعة ، واأقوال نافعة ، رغبة مني يف هداية اخللق اإىل احلق ، مبا 

حواه الكتاب من �صوؤال وجواب ، تب�صرة لأويل الألباب .
     ويف نهاية املطاف اأتقدم بالن�صيحة لهوؤلء بهذا الهتاف : 

     اتقوا اهلل عباد اهلل يف العلماء والدعاة اإىل اهلل ، واإياكم والنيل من اأعرا�صهم 
لتحقيق اأغرا�صكم ، وعليكم بال�صمع والطاعة ولزوم اأمر اجلماعة ، واعلموا اأن حلوم 
العلماء م�صمومة ، وعادة اهلل يف هتك منتق�صهم معلومة ، ومن ابتالهم بالثلب ابتاله 

اهلل مبر�ص القلب . 
بن  عمر  اجلليل  لل�صحابي   y النبي  قاله  ما   - اهلل  رعاكم  يا   - معي  وتاأملوا      
اخلطاب  حينما قال يف ق�صة حاطب بن اأبي بلتعة  : " دعني يا ر�صول اهلل 
عمر  اأ�صرب عنقه ، اإنه قد خان اهلل ور�صوله واملوؤمنني " فقال له الر�صول y " يا 
وما يدريك ، لعل اهلل اطلع على اأهل بدر فقال : اعملوا ما �صئتم ، فقد وجبت لكم 

اجلنة ، اأو قد غفرت لكم " فدمعت عينا عمر  وقال : اهلل ور�صوله اأعلم " )1( 
    فهذا التوجيه الرتبوي  النبوي هو لي�ص لعمر  وحده ، ولكنه لالأمة من بعده ، اأن 
اخلطاأ قد ل ينق�ص من منزلة الرجل عند اهلل ، ول ُيحل لنا دمه ول عر�صه ، ونتعلم 
الأقران  خطاأ  واأن   ، اخلطاأ  من  مع�صومني  ل�صنا  اأننا  منها  درو�صًا  الق�صة  هذه  من 
يطوى ول يروى ، وي�صرت فال يظهر ، ويغمر يف بحار ح�صناته فال ين�صر ، واأنه ما من 
عامل ) قدميًا اأو حديثًا ( اإل وقد اأخذ عليه ماأخذ ، فلو كان احلال اأن كل من كان له 
خطاأ اأو هفوة يرتك فال يوؤخذ من العلم ، فلن جند من ناأخذ منه العلم ، ول من يدلنا 

على اخلري ويحذرنا من ال�صر واأهله . 
) 1 ( رواه البخاري وم�صلم  
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     واأي�صًا نتعلم من هذه الق�صة اأن نلتم�ص لإخواننا العذر وال�صفح ، ولو كان اخلطاأ 
له ت�صعة وت�صعون حمماًل لل�صر ، وحمماًل واحدًا للخري ، لوجب علينا اأن نحمله على 

هذا املحمل الواحد . 
فاأقول : اأما و�صعنا ما و�صع عمر  باأن تدمع عيوننا ، ون�صتغفر اهلل لنا ولإخواننا !! 

وللخائ�صني يف هذه الفتنة اأخ�صهم بهم�صة فاأقول : 
   اأنتم اإخواننا واأحبابنا يف اهلل مهما غلظتم القول فينا ، ومهما تلقيتم الن�صح منا ، 
ولكن احلق اأحب اإلينا منكم ، ولئن ق�صونا عليكم فالإن�صان يق�صو اأحيانا على من يحب .        
الت�صلط  وترك   ، والإن�صاف  والعدل   ، والأوبة  التوبة  اإىل   ) اأخي   ( اأدعوك  لذا      

والإجحاف بحق العلماء والدعاة ، فكلنا ذوو خطاأ 
ومن له احل�صنى فقطمن الذي ما �صاء قط 

     فال�صالمة ال�صالمة قبل احل�صرة والندامة على ا�صتباحة حرمة اأعرا�ص امل�صلمني ، 
فمهاًل مهاًل ، ورفقًا باإخوانكم ، واإىل متى هذا اخلالف ؟! 

     واإين بعد هذا كله ملتفائل جدًا باأن تعلنها اإىل اهلل توبة ، واإىل احلق اأوبة ، �صعارك 
زب مت  ىت  يت   اأمر اجلماعة مرددًا قول احلق تبارك وتعاىل  ال�صمع والطاعة ، ولوزم 
جث    مث  رب )1 ( وبعدها اأب�صر بـ زب حئ  مئ  ىئ   يئ رب)2 (، ول تن�ص زب حب  خب  مب  ىب  
يب رب  )3 (واحلقيقة  زب ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ      ەئ  رب )4 (  

وملن ابتلى بهم اأقول له : 
      وقتك ) يا اأخي ( ثمني فال ت�صيعه مع العابثني باأعرا�ص امل�صلمني ، والتفكه بها يف 
املجال�ص ، فال�صالمة يف توخيهم ، فال تلق لهم �صمعك ، وتعاهدهم بن�صحك ، وهب 
لهم دعوة بظهر الغيب من عندك ، ثم اإياك اأن ت�صمت باأخيك فيعافيه اهلل ويبتليك.

) 1 ( �صورة الق�ص�ص ، ) 21 ( . 
) 2 ( �صورة املائدة ، ) 95 ( . 
) 3 ( �صورة املائدة ، ) 95 ( .

) 4 ( �صورة الإ�صراء ، ) 25 ( .
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) 1 ( �صورة هود ، ) 88 ( . 

   اللهم اإين اأ�صالك اأن تكون هذه الر�صالة �صببًا يف هدايتهم اإىل احلق والعمل به ، 
وترك العناد ، واتباع الهوى .   

    اللهم اإين اأ�صالك اأن جتمع كلمتنا على احلق ، واأن توفقنا للعمل به والدعوة اإليه ، 
ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين �صبقونا بالإميان ول جتعل يف قلوبنا غاًل للذين اآمنوا 

ربنا اإنك روؤوف رحيم . 
اأهديها لكم رغبة يف   ، ، وكلمات قا�صرة  اإ�صارات عابرة  تلك برقية عاجلة عرب      

ن�صحكم ، واأماًل يف ر�صدكم ، والنبيه يكفيه التنبيه . 
وهذه ن�صيحتي ق�صدت بها وجه اهلل والدار الآخرة ، واإرادة احلق بالتي هي اأح�صن ، 
فمن اأب�صر فلنف�صه ، ومن عمي فعليها ، وما اأنا عليكم بحفيظ ، ف�صتذكرون ما اأقول  

لكم واأفو�ص اأمري اإىل اهلل اإن اهلل ب�صري بالعباد . 
 ، املغنم  فلكم   ، لالأمة  ون�صيحة   ، للذمة  براءة   ، تقدم  مبا  القلم  مداد  جرى  بهذا 
وعلّي املغرم ، ن�صيحة لكم ، واإ�صفاقًا عليكم ، ونعوذ باهلل من زلة القلم وعرثة القدم  

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته . 
زب ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  

ی  ی  جئ  حئ  رب )1 ( 
    �صدداهلل اخلطى وبارك يف اجلهود وهدى اإىل ال�صواب من العلم والقول والعمل ، 

واحلمد هلل الذي بنعمه تتم ال�صاحلات . 
قاله وكتبه بع�ن اهلل وت�فيقه 

عبد العزيز بن �شريان الع�شيمي
مكة املكرمة ) حر�ضها اهلل ( 

�س.ب ) 26888 ( 
الرمز الربيدي ) 21955 ( 

a b d u l a z i z . a g @ g m a i l . c o m
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7كلمة م�صيئة للعالمة ابن باز ) رحمه اهلل ( 
9كلمة م�صيئة للعالمة ابن عثيمني  ) رحمه اهلل (

11مقدمة
15دواعي الر�صالة
18ق�صية الأدعياء 

20�صعار الأدعياء
22الوظيفة الإبلي�صية
24و�صائل الت�صنيف

26املبداأ اخلبيث
29الب�صاعة املزجاة

31اآثار فتنة الت�صنيف
32الدعوة اإىل احلزبية

34تربية الأدعياء لل�صباب
36اأ�صرار خمالطتهم

38اأ�صناف املفتونني بهم 
40الأدعياء جناة

41طريق ال�صالمة
43خال�صة حقائق منهج الأدعياء

45اخلامتة 
49الفهر�ص
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