
1 
 

ُ ُالَعرشُاحللقات 

دوانُالب غاة ُع  لفينيُ-عجيلُالنَّشميُوموافِقيهُُ-ُيفُصدِّ نةُواحلديثُالسَّ ُعىلُأهلُالسُّ

ُالثَّانية) ُ(احللقة 

 

ين، وأذلَّ الظَّاملني، م الظُّلم، وقبَّح املفِتر اء، وجرَّ م االفِتر املمتنِّ عىل العباد بيوٍم ُيقتصُّ  احلمُد هلل الذي حرَّ

ن املعتدين اجلائرين  .فيه للمظلوم من الظَّاملني، واملعتَدى عليه مر

ُي املبطلني الكاذبني، وَنََصه اهلل عليهم  ه َرمر ادق املصدوق، الذي مل يرضَّ الم عىل الصَّ الة والسَّ والصَّ

فسهم من َخطِّ أيدهيم، وُنطق ألسنتهم خوًفا مل ُيَر وأظهره عىل العامَلني، وعىل آله وأصحابه اخلائفني عىل أن

ين رب إىل َيوم الدِّ ني باحلقِّ والصَّ هم املتواصر  .مثله يف العابدين املتَّقني، وأتباعر

ين والعقل والنُّبل من أهل الكويت  ا بعُد، فيا معاِشر أهل الدِّ مجَّلكم اهلل بطاعته، ولزوم َهْدير  -أمَّ

َظ لكم در   : -ينكم وبالدكم رسوله، وَحفر

ياسة الكويتية»قد طالعتنا وطالعتكم صحيفة   يف يوم الثالثاء - عاملها اهلل بقصدها - «السِّ

ٌن ملا جاء يف بياٍن جائٍر خارٍج عن احلقيقة ( م92/7/9173هـ املوافق 71/3/7131) بمقاٍل متضمِّ

تَّدليس، وطريق اخليانة والغش، والعدل، قد رتع كاتبوه يف باب الظُّلم واجلَور، وسبيل االفِتاء وال

 :وكانت ديباجته وعنوانه ورأسه هكذا

ة] رقة عىل وحدة األمَّ  .احَذُروا من خطورة هذه الفر

 .[خارجون عن َهدي كتاب اهلل وُسنَّة نبيِّه« اجلامية»أتباع : علامء وُدعاة

 :وهذه مقدمته

عاة الكويتيني من خطورة فرقة ] ر عدٌد من العلامء والدُّ اجلامية أو املدخلية، الفرتني إىل أنَّ التَّاريخ حذَّ

صت يف جتريح العلامء واجلامعات واألحزاب يف  اإلسالمي مل يشهد فررقة مثل هذه الفرقة اخلطرة التي ختصَّ

نة، معتربين أنَّ أتباع هذه الفرقة هم خارجون عن  كلِّ بلٍد مهام كانت مكانتهم، ولو كانوا من أهل السُّ
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، وقالوا يف بياٍن صحايف وقَّعه أربعة عرشعامًلا  -صىلَّ اهلل وعليه وسلَّم  -، وُسنة نبيِّه َهدي كتاب اهلل

 ....[وداعًيا 

هني لألمَّ  عاة، واملوجِّ ة والنَّاس يف بالد وقد ُنسبت املوافقة عىل هذا البيان الباغري إىل عدٍد من املُفتني، والدُّ

 :؛ حيث جاء يف خامتته -من ِشِّ كلِّ ذي ِشٍّ  م أهلهاسلَّمها اهلل وسلَّ  -اهلل الكويت 

يوافقون عىل هذا  -وغريهم كثري  -لية أسامؤهم َمن ُأخذت موافقتهم الفرًتا إىل أنَّ علامء الكويت التَّا]

 :التَّحذير، وُهم

يخ عجيل جاسم النشمي الشيخ ، الشيخ خالد املذكور، الشيخ نبيل العويض، الشيخ عيسى زكي، الشَّ

الشيخ جاسم ، الشيخ حامد عبد اهلل العيل، الشيخ وليد العنجري، الشيخ طارق الطواري، العجميشايف 

خ أمحد الشي، الشيخ مجعان العازمي، الشيخ بدر الرخيص، الشيخ أسامة الكندري، مهلهل الياسني

 .[الشيخ يوسف السند، الفالح

ي يف صحيفة   -هـ 7131/ 72/3)تية بتاريخ الكوي «الوطن»ثمَّ ُأعيد نرش هذا البيان املعتدر

َن له هبذا العنوان( م37/7/9173  :، وُعنور

 .[اجلامية فرقٌة خطرية فاحذروها:  «الوطن» عجيل النشمي لـر.د]

اًم إىل مقاطع ُمتسلسلة، عىل َنْفسر  -سلَّمكم اهلل  -وُدونكم يا أهل الكويت  ما جاء يف هذا البيان ُمقسَّ

حيفة من َغري َبٍِت وال تقديٍم وال تأخريترتيبر وَنْظمر املكتوب يف ال  .صَّ

 :وهذه هي حلقُته الثَّانية

 :، وقد قالوا فيه(املقطُع الثَّاين)

ة ] ة خاطئة، ومنها بخاصَّ َجا لفكرمها القائم عىل مبادئ عدَّ وقد أثنَى عليهام العلامء بادرئ األمر، قبل أن يروِّ

وهذا الذي َأورث َجْفوًة بينهم وأقراهنم من أهل العلم؛ حيث تأثَّر  مبدأ التَّجريح للعلامء الكبار،

وهذا الذي ، بمنهجهام باجلرح تالمذهتام، فبالغوا أشدَّ املبالغة، وجعلوا من التَّجريح لكبار العلامء منهًجا

 .[انات والفتاوى يف التَّحذير منهممن أجله صدرت األحكام والبي

يف النَّ أهيُّ  دك اهلل وسلَّمك  -بيل ا الكويتي احلَصر  :-سدَّ
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اء،  -أصلحهم اهلل  -ر إىل هؤالء الَكتَبةر الظَّلمة انظُ  ُرون عىل الُقرَّ كيف يفِتون عىل العلامء، ويزوِّ

 .ويفضحون أنفَسهم، وُيزُرون هبا أمام املأل

 :وُدونك بعض ما جييلِّ لك ذلك يف َوَقفتني

 :الَوقفُة األُوىل

وا عليه  -زعموا  د أمان اجلَامي، وربيع حممَّ : أنَّ العلامء قد أثنَوا عىل َهَذين العاملرَني -واهلل نارص َمن افَِتَ

َجا ملبادئهام اخلاطئة، فقالوا -رفع اهلل قدرمها  -املدخيل   :يف بادئ األمر، وقبل أن يروَّ

َجا لفكرمه] ة خاطئةا وقد أثنى عليهام العلامء بادئ األمر قبل أن يروِّ  .[القائم عىل مبادئ عدَّ

نة  لفيني عليهم، وُهموقد مرَّ برَك يف احللقة األُوىل تزكيُة وثناء أكابر أهل العرلم من أهل السُّ  :واحلديث السَّ

مة  بيل، والعالَّ مة السُّ مة اللحيدان، والعالَّ مة الفوزان، والعالَّ مة العثيمني، والعالَّ مة ابن باز، والعالَّ العالَّ

 .بَّادالع

 :وال بأس من إعادة وتكرار بعضه ال كله

مة -7 مفتي عام اململكة العربية السعودية، ورئيس  -رمحه اهلل  -عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز  قال العالَّ

 :اللجنة الدائمة لإلفتاء، ورئيس هيئة كبار العلامء

بَي الفضيلة د أمان اجلامي،: بخصوص صاحر يخ حممَّ يخ ربيع بن هادي املدخيل، كالمها من أهل  الشَّ والشَّ

د أمان يف ليلة اخلميس،  احلة، وقد ُتويف الدكتور حممَّ نة، ومعروفان لديَّ بالعرلم والفضل والعقيدة الصَّ السُّ

 اهـ .، فُأويص باالستفادة من كتبهام -رمحه اهلل  -سبع وعرشين شعبان من هذا العام  املوافقة

دق وُمبغض الكذب يا حمبَّ ا فانُظر إىل هذه التَّزكية، وهذا الثَّناء، وهل َصَدر قبل وفاة  -سلَّمك اهلل  -لصِّ

د أمان اجل مة حممَّ  أم بعد وفاته؟ -رمحه اهلل  -امي العالَّ

نه بقوهلم   .واحُكم بنفسك ال بحكم َغريك، وُكن من املنصفني -أرشدهم اهلل  -ثمَّ َقارر

د أمان يف حقِّ الع( هـ2/7171: )وتاريخ( 41: الرقم)ل يف خطاٍب له حيم -أيًضا  -وقال  -9 مة حممَّ الَّ

 : -رمحه اهلل  -
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عوة إىل اهلل سبحانه، والتَّحذير من البدع  معروٌف لديَّ بالعرلم والَفضل وُحسن العقيدة، والنَّشاط يف الدَّ

يته، اكم وإياه يف دار كرامته إنَّه سميٌع  واخلرافات، غفر اهلل له وأسكنه فسيح جنَّاته، وأصلح ذرِّ ومجعنا وإيَّ

 اهـ .قريب

عد الوفاة، فأين أيًضا مل يكن يف حال احلياة؛ بل كسابقه ب -رمحه اهلل  -ه التَّزكية، وهذا الثَّناء منه وهذ

دق يا قوم؟  الصِّ

مة صالح بن فوزان الفوزان وقال الدكتور ا -3 عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة  -اهلل  سلمه -لعالَّ

 : (هـ3/7171/ 3: )لامء يف كتاٍب له بتاريخوعضو هيئة كبار الع

د أمان كام عرفته يخ حممَّ  :الشَّ

لمه، وُيستفاد منه،  د من عر عة كثريون، ولكن قليٌل منهم َمن َيستفر هادات الُعليا املتنوِّ إنَّ املتعلِّمني ومَحَلة الشَّ

يخ حممَّ  لمهم وُجهدهم يف نفع والشَّ ُروا عر لَّة النَّادرة من العلامء الذين سخَّ ن تلك القر د أمان اجلامي هو مر

عوة إىل اهلل عىل بصرية، من خالل تدريسه يف اجلامعة اإلسالمية، ويف املسجد  املسلمني، وتوجيههم بالدَّ

يف، ويف جوالته يف األقطار اإلسالمية اخلارجية، وجتوال روس النَّبوي الرشَّ ه يف اململكة إللقاء الدُّ

ة إىل  ه شباب األمَّ حيحة، ويوجِّ واملحارضات يف خمتَلف املناطق، يدُعو إىل التَّوحيد، وينرش العقيدة الصَّ

عوات املَُضلَِّلة، وَمن مل يعرفه شخصًيا؛ فليعرفه  امة والدَّ رهم من املبادئ اهلدَّ الح وحيذُّ لف الصَّ منهج السَّ

لٍم غزير، ونفٍع كثري، وما زال من خالل ُكُتبه امل ن َفيض ما حيمله من عر فيدة، وأِشطته العديدة، التي تتضمَّ

لاًم ُينتَفع به؛ ُمتمثِّاًل يف تالميذه ويف ُكتبه، رمحه  ن بعده عر اه اهلل، وقد ترك مر اًل عمُله يف اخلري حتى توفَّ مواصر

ل خري  د، وعىل آله اهلل رمحًة واسعة، وغفر له وجزاه عامَّ علَّم وَعمر اجلزاء، وصىلَّ اهلل وسلَّم عىل نبيِّنا حممَّ

 اهـ .وصحبه

دق يا قوم؟مل يكن يف حال احلياة؛ بل ب -سلَّمه اهلل  -ه التَّزكية، وهذا الثَّناء منه وهذ  عد الوفاة، فأين الصِّ

مة  -1 مدير اجلامعة اإلسالمية باملدينية النبوية  -سلَّمه اهلل  -عبد املحسن بن محد العباد البدر وقال العالَّ

  :سابقًا، واملدرس باملسجد النبوي الرشيف

ًسا باجلامعة اإلسالمية  ياض العلمي، ثمَّ ُمدرِّ د أمان بن عيل اجلامي طالًبا يف معهد الرِّ يخ حممَّ عرفُت الشَّ

 .باملدينة املنورة يف املرحلة الثانوية، ثمَّ يف املرحلة اجلامعية
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لف، والتَّحذير من البدع، عرفتُ  اه، وله عنايٌة يف بيان العقيدة عىل مذهب السَّ ه َحَسن العقيدة، سليم االجتَّ

 اهـ .وذلك يف دروسه وحمارضاته وكتاباته، غفر اهلل له ورمحه وأجزل له املثوبة

 يا قوم؟ فأين الصدق مل يكن يف حال احلياة؛ بل بعد الوفاة، -سلمه اهلل  -هذه التَّزكية، وهذا الثناء منه و

مة ابُن باز، والعالَّ  مة السبيل وكلُّ ما قاله العالَّ مة ربيع بن يف حقِّ  -رمحهم اهلل  -مة العثيمني، والعالَّ العالَّ

وه، أو َيَِتاَجُعوا عنه -سلمه اهلل  -هادي املدخيل   .قد قالوه وماُتوا عليه، فلم ُيغريِّ

مة الفوزان،  ه، ال َزااَل عليه، وال َزااَل  -سلَّمهام اهلل  -والعالمة اللحيدان وكذلك ما َقاَلُه العالَّ يف حقِّ

نة  لمه، وُحسن عقيدته، وأنَّه من أهل السُّ ينًا بعد حني، ويف جملٍس بعد آخر، فُيثنيان عىل عر ُيسأالن عنه حر

ن أهل العرلم والَفضل  .واحلديث، ومر

بكة  وهذا نعُرفه، ويعرفه تالمذته وتالمذهتم، وموجودٌ  بأصواهتم وألسنتهم يف مواقع عديدة من الشَّ

ك البحث الشهري بـ(اإلنِتنيت)العنكبوتية  ، وسامعه عرب (ُجوَجل) : ، وتسطيع الوصول إليه عرب حُمرِّ

 (.اليوتيوب)

نة واحلديث  -تزكيَّات وثناءات علامء ُكُثر  وقد تركُت  عليهام يف بلدان عديدة؛ خشية  -من أهل السُّ

 .تي قد ُتضعرف قراءة طالب احلقِّ املسِتشد املستبَصاإلطالة ال

ى من َكَتب هذا البيان، ووافق عليه، وريض به، أن ُيثبرت َتَغريُّ أقوال من تقدم ذكرهم من العلامء  وإينِّ أحتدَّ

 .وتراجعهم، وامليدان مفتوح فلريونا

ب اإلنصاف يسريون؛ لدلَّ  ة أهل العدل، وسلك طالَّ ٍ ولو كانوا عىل َجادَّ لوا عىل ما زعموه من تغريُّ

خيص امُلبتَذل  يط وعنوانه وموقعه، وَلـاَم تكلَّموا هبذا األسلوب الرَّ وتراجٍع باجلزء والصفحة، وبالرشَّ

غري، وال تعجز عنه العجائز، فال ُكْلَفة فيه إالَّ حتريك اللِّسان أو  الذي جُييده حتَّى اجلاهل، ويستطيعه الصَّ

 .َكْتب البَنَان

ين واحلياء ما َيردُعهم عن الوقيعة وا لكنَّ  خلَوض بالباطل يف أعراض النَّاس بعض العَوام عندهم من الدِّ

يك بأعراض العلامء  - ثتهم ومسختهم احلزبيَّات، وأذهبت  -َناهر ما ال يوجد حتَّى عند كثرٍي ممَّن لوَّ

ين والتديُّن، والعلم واإلفتاء،  إنصافهم اجلامعات، وجرأهتم عىل الباطل التَّنظيامت، مع انتساهبم إىل الدِّ

عوة  .والتَّدريس والدَّ
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 :الَوقفُة الثَّانية

ا  -قالوا  ً
 : -كان اهلل ملن ظلموه نارصر

ة مبدأ التَّجريح للعلامء الكبار، وهذا الذي َأورث جفوًة بينهم وأقراهنم من أهل العرلم؛]  ومنها بخاصَّ

ر بمنهجهام باجلرح تالمذهتام؛ فبالغوا أشدَّ املبالغة، وجعلوا من التَّجريح لكبار العلامء منهًجا ، حيث تأثَّ

 .[نات والفتاَوى يف التَّحذير منهموهذا الذي من أجله صدرت األحكام والبيا

ام التَّجريح -أصلحهم اهلل  -فزعموا  هر نَْهاجر َمني ومر للعلامء الكبار، وأنَّه قد تأثر  أنَّ من مبادئ َهَذين العالـر

اَم هذا تالمذهتام حتَّى وصلوا إىل أشد املبالغة، وجعلوا منهج التَّجريح لكبار العلامء منهًجا،  هر نَْهاجر برمر

جل ذلك األحكام والبيانات والفتاَوى يف التَّحذير منهم  .وَصَدرت ألر

اضون دق يسريون، ولظهور احلقِّ  ولو كان ُكتَّاب هذا البيان، واملوافقون عليه، الرَّ به، عىل طريق الصِّ

نة واحلديث يبُغون، ولرنُصح اخلَلق يريدون؛ لبيَّنوا لنا أسامء علامء كبار  ء من أهل السُّ ابقني  -أجالَّ ن السَّ مر

لف  الح، والتَّصنيف والتَّدريس، ومتابعة السَّ هد والصَّ ُفوا بالعرلم والفقه، والزُّ حقني قد ُعرر أو الالَّ

نة، وحماربال الح، وُنَصة التَّوحيد والسُّ ك والبدعة صَّ ُحوهم؛ حتَّى حيكم القارئ هلم معهم  -ة الرشِّ قد جرَّ

 .من زاويٍة واحدة، وبرَعنٍي ُمتَّحدة

وا، َأَنصحوا أم َخاُنوا، َأأنصُفوا أم ظلموا؟: وحتى ُيعلم  َأَصدقوا أم افَِتَ

بوهم بـ حالٌل، وأعراض غريهم حرام، وجرُحهم مباٌح « املدخلية»أو  «اجلامية»:  أم أنَّ أعراض َمن لقَّ

 .وَجرح غريهم ممنوع

َأاَل إْن كان هذا الطَّعن والتَّجريح هلم، وهذا االفِتاء والكذب عليهم يف َِشع بعض األحزاب واجلامعات 

ض أهل اإلسالم أو بعض رموزها وُدعاهتا وأفرادها حالٌل مباح؛ فإنَّه يف َِشع اهلل ودرينه حراٌم، وأعرا

 .مجيعهم سواء يف احلُرمة

، اَل َيْظلرُمُه َواَل ََيُْذُلُه، َواَل حَيْ »: وقد قال النبيُّ صىلَّ اهلل عليه وسلَّم ُرُه، التَّْقَوى َهاُهنَا امُلْسلرُم َأُخو املُْسلرمر  -قر

رُي إر  اٍت َوُيشر هر َثاَلَث َمرَّ ِّ  -ىَل َصْدرر َن الرشَّ ٍئ مر َر َأَخاُه املُْْسلرَم، ُكلُّ امُلْسلرمر َعىَل امُلْسلرمر  ، برَحْسبر اْمرر َأْن حَيْقر

ْرُضهُ : َحَرامٌ   .رواه مسلم «َدُمُه، َوَماُلُه، َوعر
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 .أال فاحذروا وخافوا وانتهوا عن القسمة الضيزى

اء  َمن َجَرُحوا؟، وفيَمن طعنُوا؟: ثمَّ َما هلُم مل يبينوا للقرَّ

ة افعي، وأمحد، واألوزاعي، والثوري، وابن ُعيينة، وابن مهدي، والليث بن كاملك: َأَجرُحوا األئمَّ ، والشَّ

سعد، والبخاري، ومسلم، والِتمذي، وابن جرير الطربي، واملزين، وابن عبد الرب، وابن تيمية، وابن قيم 

اب وأحفاده وتالمذته، وابن باز، وابن ع ثيمني، اجلوزية، وابن كثري، وابن رجب، وحممد بن عبد الوهَّ

بيل، وأرضاهبم وأمثاهلم يف كلِّ عٍَص  وعبيد اهلل املباركفوري، واأللباين، والفوزان، والوادعي، والسُّ

َص؟  ومر

واهلل  - وقع، فإنَّا؛ فليثبتوا لنا باجلزء والصفحة، والرشيط وامل -وهم عاجزون عنه ال حمالة  -إرْن كان؟ 

وال سمعنا ذلك منهم؛ مع أنَّا نحُن جلساؤهم ال هم؛ حتَّى ننصح  ما قرأنا ذلك يف ُكتبهم، -شاهد علينا 

ر من سخطه ف باهلل تعاىل، ونحذِّ  .وُنناصح، ونخوِّ

 :إالَّ إرْن كانوا يقصدون

واب فيام أخطأ فيه بردلريله؛ فهذا  يعة، ولو َكرُب وجلَّ عندهم، وتبيني الصَّ تبيني خطأ املخطئ يف جانب الرشَّ

حابة يه العلامء يف مجيع األزمان وخمتلف االنَّوع قد َدَرج عل ريض اهلل عنهم  -ألقطار، وُوجد يف عهد الصَّ

ه العلامء طعنًا وال جترحًيا وال غيبة -  .، وعهد التابعني، وعهود من بعدهم، وال يزال، وال سامَّ

م أو فون عىل أهنَّ  : -رفع اهلل قدرهم وذكرهم  -بعضهم  إالَّ إرْن كانوا يقصدون ويتأسَّ

الل من افضة، والنُّصريية، واإلسامعيلية، واملتصوفة: قد َجَرُحوا أهَل البدع والضَّ  .الرَّ

ري ومنظِّري  ع عنه من« ان املسلمنيحزب اإلخو»وكشفوا ضالل وانحرافات قادة وُدعاة ومفكِّ  :وما تفرَّ

لتكفرييني التفجرييني، إصالٍح، وعدالة، وهنضة، وتنمية، وتربية، ومجاعة التَّبليغ، وحزب التَّحرير، وا

روا النَّاس منهم، وما ُهم عليه  .وفلول التَّصوف، وحذَّ

نة  َفنَعم واهلل، وَصَدقوا؛ إذ قرأناه هلم، وسمعناه منهم، وقرأنا وسمعنا تأييد علامء ُكُثر من أهل السُّ

 . واحلديث هلم

م أو بعضهم فون عىل أهنَّ  :إرْن كانوا يقصدون ويتأسَّ
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حسن البنا، وسيد قطب، ويوسف القرضاوي، وطارق السويدان، : ت وانحرافاتقد كشفوا عن ضالال

وعيل اجلفري، وسلامن العودة، وعبد املجيد الزنداين، وعبد الرمحن عبد اخلالق، وعدنان عرعور، وأسامة 

فار، وحسن فرحان املالكي، وحممد  بن الدن، وأيمن الظواهري، وسيَّاف، وحكمتيار، وحسن الصَّ

د رسور وحممد املسعري وسعد الفقيه وحممد قطب وعبد الرزاق الشاجيي وحممود احلداد، إلياس وحمم

 .وأرضاهبم، وحذروا النَّاس منهم، ومما وقعوا فيه

نة  َفنَعم واهلل، وصدقوا؛ إذ قرأناه هلم، وسمعناه منهم، وقرأنا وسمعنا تأييد علامء كثر من أهل السُّ

 . واحلديث هلم

 :وَمبتَغاُهم يف ذلك

صح النَّاس؛ حتَّى ال يتابعوهم فيام وقعوا فيه من بدٍع، وضالالت، وانحرافات؛ فينحرفوا مثلهم، نُ 

م بسيئاٍت عظيمة، وآثاٍم خطرية، وخطايا ُمزرية لُّوا معهم، وُيالقوا رهبَّ  .وَيضر

 .وهذا منهم رمحة بالنَّاس ال قسوة، وشفقة عليهم ال إهالكا، وإحسان هلم ال إساءة

 :ذلكمبتغاهم يف 

رمحة هؤالء الذين وقعوا يف البدع واالنحرافات والضالالت، حتى ال َيكثُر متَّبرُعوهم عليها؛ َفتكُثر 

سيِّئاهتم وآثامهم وذنوهبم؛ ألنَّ َمن َدَعا إىل ضاللٍة كان عليه من اإلثم مثل آثام من َتبرعه ال ينقص ذلك من 

 .آثامه شيئاً 

ثُْل آَثامر َمْن َتبرَعُه اَل » :لَّموقد قال رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وس ْثمر مر َن اإْلر َمْن َدَعا إرىَل َضاَلَلٍة َكاَن َعَليْهر مر

ْم َشْيًئا هر ْن آَثامر  .رواه مسلم «َينُْقُص َذلرَك مر

 : (311و1/313) «إعالم املوقعني عن ربِّ العاملني»يف كتابه  -رمحه اهلل  -وقال اإلمام ابن قيم اجلوزية 

 : الكبائرومن 

ٌة لرسول اهللأن يدعَو إىل بدعٍة أو ضاللٍة أو َتْرك ُسنَّة؛ بل هذا من أكرب ال صىلَّ اهلل  -كبائر، وهو ُمضادَّ

 اهـ. - عليه وسلَّم
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فقة، وحمسٌن إليهم  ٌق عليهم عظيم الشَّ محة، ومشفر وَمن كان هذا حاله مع النَّاس فهو راحٌم هلم شديد الرَّ

عاء واالحِتام، واملحبَّة واإلجالل كثري اإلحسان، ه أن ُيشكر وُيذكر، وُيقاَبل بالدُّ  .حقُّ

 لكن أين َمن يعقل ذلك؟

ار اآلخرة؟  أين َمن ينظر إليه بنظرة اخلوف من اهلل، وقلب َمن َيشى اهلل والدَّ

ر من إىل أنَّ أكثر وغالب من ُردَّ عليه، وُبيِّنت ضال -سلَّمكم اهلل  -ولتنتبهوا وتتنبَّهوا  اَلته، وُحذِّ

ب العلم األقوياء َفت خمالفاته، ال ُيعدُّ من العلامء؛ بل وال حتَّى من ُطالَّ  .انحرافاته، وُكشر

 وأهُل هذا البيان قد أعَطوهم َفوق حجومهم، ورفعوهم فوق منازهلم، وهذا باب َمهلكٍة هلم وملن رفعوه،

 . وأصبحوا به َغَشَشة هلم ال َنَصَحه

 !ا البيانثمَّ يا أهُل هذ

 ما هذا التكبري؟

 وما هذا التَّفخيم؟

 وما هذه اهلالة واهلَيَلمة؟

 ما سبُب هذا النَّفخ والتَّزبيد؟و

 :حيث أرعدتم فقلتم

 .[بيانات والفتاوى يف التحذير منهموهذا الذي من أجله صدرت األحكام وال]

رُتم للنَّاس أنَّ العلامء قد أصدروا األحكام والبيانات والفتاَوى يف التَّحذير منهم بسبب جرحهم يف  صوَّ

 .العلامء الكبار

فُتم  اء َمن هم هؤالء العلامء؟فال عرَّ  الُقرَّ

 ذه األحكام والبيانات والفتاَوى؟وال بيَّنتم هلم نصوص ه

 وال َمن أصدرها؟
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 وأين مصادرها؟

 وفيَمن صدرت؟

 حٍد أو اثنني أو جمموعة أو الكل؟يف حقِّ وا َأصدرت

اء معكم من زاويٍة واحدة، وبَعنٍي متَّحدة؛ فقد َيالفونكم يف احلُكم، ويفارقونكم يف  حتى ينظر القرَّ

سبة  .احلر

إال إن كنتم تقصدون أنفسكم وبيانكم فاهلل تعاىل أعلم بكم، وشأنكم إذًا، وبيانكم هو أول بيان رأته 

 .عنه آذاننا يف حق أهل السنة واحلديث السلفيني وكبار علامئهمأعيننا، وسمعت 

والناس ال يعجزون عن مثل هذا األسلوب يف املعاملة مع املخالفني، وال تستعيص عليهم هذه الطريقة يف 

الروغان واملراوغة، بل هي سهلة عليهم ال ُمؤنَة فيها وال مشقة، وال حتتاج إالَّ بضع دقائق، ومعها جلسة 

حيجزه درينه وإسالمه، يمنعه اخلوف من اهلل  -بفضل اهلل  -ة حتى بال إعامل فكر، ولكن الكثري منهم قصري

ه احلياء من اهلل وخلقه، وأن يظهَر للنَّاس ما َخبَّأه وفجر فيه مع غريه يف  اجلليل، والعمل بالتَّنزيل، يردُّ

ار اآلخرة  .اخلصومة، تزجره ساعة الَقَصاص يف الدَّ

 

 عبد القادر بن حممد اجلنيد :وكتبه


