
 ومناقشات من خالفات حيصل ما حول نصيحة

 السلفيني املشايخ وطلبة العلم بني
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 :السؤال

ما توجيهكم يا شيخ للشباب السلفي فيام جيري من اختالفات أو خالفات أو مناقشات بني 

 .مشاخينا السلفيني ؟ بارك اهلل فيكم

 :اجلواب

 .بارك وفيكم

 .احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل

من الرشخ، ال نشك يف ذلك، ولكن سبب ذلك أن  ال شك أهنا أحدثت شيئا   هذه املسألة

بعض الشباب يترسع يف نقل األخبار بني املشايخ، فييسء إليهم أو إىل أحدهم، فنتج عن هذا 

 .أو يشء من الغلو يف البعض اآلخر يشء من اجلفاء نحو بعضهم،

هو أن نكف عن اخلوض فيام جيري بني بعض املشايخ وطلبة العلم الكبار : واحلل يف ذلك

يف املنهج، وهذا غري  قد يستغلها البعض يف توسيع اهلوة، وجيعل منها خالفا   من مسائل

 .صحيح



الفات، وعدم هو الكف عن اخلوض يف هذه اخل: وواجب طلبة العلم جتاه هذا األمر

يرتتب عليها من تقسيم أو فرقة، وعدم تكبري األمور وتضخيم املشاكل، بل  اإلصغاء إىل ما

جيب أن نرتك هذه األمور للمشايخ وطلبة العلم الكبار يتفامهون فيها، وأسأل اهلل أن جيمع 

 .شملهم عىل اخلري

وأن  ،يطلبوا العلمأن  ؛أما واجب طلبة العلم الصغار الشباب وسائر اإلخوة السلفيني

 العلم، خرٌي هلم من هذا اخلوض، وخرٌي هلم من تضخيم األمور، وخري هلم يشتغلوا بطلب

ن َيدخلوا يف هذه املتاهات التي ربام تؤدي إىل فرقة من توسيع الدائرة، وخري هلم من أ

 .ويستغلها أعداء أهل السنة واجلامعة ويستغلها احلزبيون ،يستغلها أعداء السلفيني

وقد كتبوا هذا يف بعض املواقع وهم يتهكمون  - ولقد سمعُت بأذين من بعض احلزبيني

 .النار تأكل بعضها إن مل جتد ما تأكله: ويقولون - ويسخرون مما جيري بني بعض السلفيني

وأن نكل األمر إىل كبار أشياخنا  وأن نقطع عليهم الطريق، ،فيجب أن نسد عليهم الطريق

 :يف هذه األمور، مثلُيرجع إليهم الذين 

 .أعضاء اللجنة الدائمة

 .بد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخشيخنا ع

 .نا الشيخ صالح بن فوزان الفوزانوشيخ

 .نا الشيخ صالح بن حممد اللحيدانوشيخ

 .خنا الشيخ ربيع بن هادي املدخيلوشي

 .يلوشيخنا الشيخ زيد بن هادي املدخ



وقاف والدعوة مية واألالشيخ وزير الشؤون اإلسال ومعايل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل

 .واإلرشاد

 .لشيخ عيل بن نارص بن حممد فقيهيوشيخنا ا

 .لشيخ عبد املحسن بن محد العبادوشيخنا ا

 .، وجزى مشاخينا عنا خري اجلزاءاجلميع ملا حيب ويرضااهلل وفق 

وقد حيصل  -وهم عىل خري وإىل خري  -تدور بني طلبة العلم  فنرتك عالج هذه األمور التي

فيها يشء من الشطط، وقد حيصل فيها يشء من التحامل، وقد حيصل فيها يشء املبالغات، 

وقد حيصل فيها أحيان ا يشء من تنافس األقران، وقد حيصل فيها يشء من تلبيس الشيطان 

العلم الذين  ودخوله للتحريش بني املسلمني، وقد حيصل فيه يشء من املندسني بني طلبة

 .يصطادون يف املاء العكر

وأن يرتكوا عالجها للمشايخ  ،وأن يتجنبوها ،فعىل طلبة العلم أال خيوضوا يف هذه األمور

، وأن جيتهدوا يف عالج وأن جيتهدوا يف رأب الصدع ،الكبار الذين ذكرُت بعض أسامئهم

 .األمور

ك أن نكف أقل ما نملف ؛إىل الصلح، فإن مل نتوصل  - كام قال تبارك وتعاىل - والصلح خري

ا، وأال نزيد الطني بلة ،وأال نوقد النارعام جرى بني املشايخ،  بل نكف ، وأال نزيد النار أوار 

ع وأن يوفقهم الجتام ،وأن يصلح اهلل أمورهم ،عن ذلك، وندعوا هلم بالتوفيق والسداد

 .الكلمة عىل الوجه الذي يرضيه

أنا  ،ألننا ال نشك أن هؤالء املشايخ التي جرت بينهم بعض األمور عىل قضايا بعضها

ا: أقول ،أو أهنا مبالغ فيها ،شخصيا أرى أهنا ومهية الراد واملردود  ،ال نشك يف سلفيتهم مجيع 

عليه، وال نشك يف استقامتهم، وال نشك يف عقيدهتم، وال نشك يف إرادهتم اخلري، وال نشك 



ولكن ال جيوز أن نخوض فيام جرى ال خُيتلف عليه،  هذا أمريؤَخذ عنهم العلم، كل يف أهنم 

وربام كان بعضها استحسان  ،بينهم من خالف يف مسائل ُتنوِزع فيها، وربام بعضها إلزامات

للعالج، وربام كان  أمر، وربام كان بعضها طلب تكميل أمٍر، وربام كان بعضها خطأ قابال  

قيل يف مكان يف مناسبة معينة وقد جاء ما يبنين تفصيله يف مكان آخر عن بعضها نتيجة لقول 

 .الشخص نفسه

الذين ال نشك يف  ،الكف عام جيري بني بعض املشايخ وبني بعض طلبة العلم :فاحلل هو

استقامتهم ويف سالمتهم ويف سلفيتهم ويف أخوهتم ويف إرادهتم احلق، لكن جيب علينا أن 

 .عن إشعال الفتيل؛ حتى ال تتحول إىل فتننكف عن إيقاد النار و

ر  كام هو مالحظ، الشباب الصغار من أن يتصدروا فيشعلوا الفتنة بني املشايخ، وأحذِّ

كالتحذير من بعض املشايخ ومن بعض طلبة العلم األفاضل الذين هم عىل منهج مشاخينا 

وأال نشعل بسببها ف عنها ن نكأرى أ بسبب ردود جرت بني املشايخ،بسبب مقال كتب أو 

 .النار

فاحذروا فإهنا قد تؤدي إىل فتن، وكام قال اإلمام البخاري يف الفتن التي متوج كموج البحر، 

 :اه عن ابن عيينة عن خلف بن حوشبفيام رو

 تسعى بزينتها لكل جهولفتية          احلرب اول ما تكون

 حليلصارت عجوزا غري ذات    حتى إذا اشتعلت وَشبَّ ُأوارها   

ت   شمطاء  م والتقبيل        ُينكر لوهنا وتغرين  .مكروهة للشَّ

يا إخواننا الذين ال  ،يا شباب أهل السنة ،يا شباب السلفيني ،يا شباب اإلسالم فلنحذر

يا أهيا }، {واعتصموا بحبل اهلل مجيعا  وال تفرقوا} ،نشك يف حرصكم عىل اجتامع الكلمة



وأن هذا رصاطي مستقيام  }، {الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم

ق بكم عن سبيله  .{فاتبعوه وال َتتَّبعوا السبل َفَتَفرَّ

 .بكم إىل اهللواشتغلوا بالعبادة، اشتغلوا بام يقر ،واطلبوا العلم ،فاستقيموا عىل طاعة اهلل

يف الوقت الذي جتده قد  ؛إنن البعض من الناس قد خيوض يف هذه األمور وهو ال حيسنها

يتأخر حتى عن صالة الفجر وال يصليها مع اجلامعة، والبعض من الناس يوقدها وهو ال 

يشعر، والبعض من الناس يأخذه احلامس والتعصب، والبعض من الناس يأخذه طلب الثأر 

ناس مندس الناس يأخذه طلب االنتقام، والبعض من المن زيد أو عمر، والبعض من 

 .يصطاد يف املاء العكر

يف مجع الكلمة عىل التوحيد، ويف اجتامع الكلمة عىل منهج  -رمحني اهلل وإياكم  -فاجتهدوا 

الذين قام هبم احلق وبه قاموا ونطقوا به وبه نطقوا، والذين  ،مشاخينا وعلامئنا األفاضل

، أولئك األشاوس واعتقادا   وعمال   قوال   - صىل اهلل عليه وسلم - ييسريون عىل هدي النب

 .نتحال املبطلني وتأويل اجلاهلنيالذين ينفون عن كتاب اهلل تعاىل حتريف الغالني وا

فاسلكوا هذا املسلك، وكفوا ألسنتكم عن اخلوض فيام جيري بني بعض املشايخ أو بني 

 .واآلخرةيكن خري لكم يف الدنيا  ؛بعض طلبة العلم

وإياكم واملصطادين يف املاء العكر، وإياكم ومرىض القلوب الذين يشعلون الفتنة بني أهل 

 امي، ودونَ وِّ رَ ام تَ هلم إال القيل والقال، دونَ  مَّ هَ  العلم، وإياكم وصغار الطالب الذين ال

والعنف ما يكون يف يشء إال شانه،  فإن الرفق ما يكون يف يشء إال زانة، ،تفكري، ودونام أناة

وإن اهلل ليثيب عىل الرفق أعظم مما يثيب عىل العنف، فاجتهد يا عبد اهلل، ترفق يف أمورك 

 .واجتهد يف معاجلة األمور هبدوء ،كلها قبل فوات اآلوان

يا أهيا الذين آمنوا اجتنبوا كثريا  من } اك أن حتدث بكل ما سمعت،واجتنبوا الشائعات، وإي

يا أهيا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ َفَتَبيَّنوا أن تصيبوا قوما  }، {لظن إن بعض الظن إثما



يا أهيا الذين آمنوا إذا رضبتم يف سبيل اهلل فَتَبيَّنوا }، {بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني

 .{وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لسَت مؤمنا  تبتغون عرض احلياة الدنيا

: ، ويقول((كفى باملرء كذبا  أن حيدث بكل ما سمع)):  -صىل اهلل عليه وسلم  -وقول النبي 

 .((إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث))

، الذين اجتهد يف السري عىل هدي العلامء الربانيني ،فاجتهد يا رعاك اهلل أهيا الشاب املسلم

 .يقضون باحلق وبه يعدلون

أو خالف  ،وإياك أن تتبع أولئك الذين يستغلون بعض ما جيري بني املشايخ من سوء تفاهم

، حتى تكون وأجنحة هلا ريش وجعل ،وإضفاء هالة عليها ،يف تضخيم األمور وهتويلها

 .، فمعظم النار من مستصغر الرشر - والعياذ باهلل -أمثال اجلبال 

قول احلق، والزموا احلق أينام ُوجد، واتق اهلل حيثام وقولوا ب -رمحني اهلل وإياكم  -فانتبهوا 

كنت، يف قولك، ويف فعلك، ويف معتقدك، ويف توجهك، ويف أحكامك عىل اآلخرين، وفيام 

 .يام تروي، اتِق اهلل حيثام كنتوف ،تسمع

تبارك وتعاىل  -أ إىل اهلل عز وجل، ادعوا اهلل واجتهد فيام يقربك إىل اهلل، عليك بالعبادة، اجل

 .وأن يوفق اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،أن جيمع الشمل عىل طاعته -

 .وال تصغي إىل الشائعات، وال تستمع إىل بعض العبارات

 ،فامحله عىل املحمل احلسن ؛وإذا صدر من بعض مشاخينا أو إخواننا كلمة غري مقصودة

 .واصفح واعُف 

 املجرمني حتى يسمعوا كالم اهلل؟ ؤَمر بالصفح والعفو عن الكافرين وعنأمل نُ 

  نؤمر بالصفح عن بعض املخالفني؟أمل



اذهبوا فانتم الطلقاء، : عن كفار قريش ويقول هلم - صىل اهلل عليه وسلم - أمل يصفح النبي

 ال تثريب عليكم اليوم؟: ف إلخوتهأقول لكم كام قال يوس

، مداراة فقط،  -وال أقول مداهنة  - املنافقني مداراة - صىل اهلل عليه وسلم - أمل يرتك النبي

 يقال أن حممدا يقتل أصحابه؟ ألال

 !منه هفوة أو خطأ ما أو زلة ما؟فام بالك بأخيك إذا صدرت 

أهيا اإلخوة يف اهلل، إين أرضب لكم تعامل علامئنا مع بعض املشايخ األفاضل الذين عندهم 

،  -رمحه اهلل  -اإلمام النووي من أمثال ، لكنهم خدموا السنة ،بعض اهلنات وبعض األمور

وغريهم، فإن  ،وأيب يعىل ،مثل ابن عقيل، و -رمحه اهلل  -ومن أمثال اإلمام ابن حجر 

عندهم من التأويالت ما تعلمون أو ما يعلمه كبار طالب العلم، ولكن مع ذلك نبهوا عىل 

 .، ومل يشنوا الغارة عليهمأخطائهم

 !وىل هبذا املسلك وهبذا التعامل؟نهج أأليس إخوانكم الذين هم معكم عىل امل

امله م أهنم أخطؤوا يف كذا وكذا، أليس األوىل أن نعأليس إخوانكم واملشايخ الذين ربام ُتوهِّ 

 !عىل األقل بنفس املعاملة؟

حتى  ..كلمة خبيث، زنديق، كذا كذا، فالن كذا: ثم أوصيكم بعدم استخدام بعض االلفاظ

اظ الطيبة لفاظ، واجتهد يف اختيار األلفيا أخي جتنب هذه األ ،إذا أردت ترد عىل أحد خمالف

ا نبيه -عز وجل -التي هبا ُتقبل دعوتك، يقول اهلل  َفباِم }:  - صىل اهلل عليه وسلم - واصف 

ا  غليظ القلب النفضوا من حولك تبارك  -، ويقول {رمحة من اهلل لِنَْت هلم ولو كنَت َفظن

، {ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم بالتي هي أحسنادعوا إىل سبيل }:  -وتعاىل 

لقد }:  -تبارك وتعاىل  -، ويقول {وإنك لعىل خلق عظيم}:  -تبارك وتعاىل  -ويقول 

 .{حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيمجاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما َعنِتُّم 



جيري من ردود بني بعض ، وبتعاملك مع بعض ما هذا ما يتعلق بتعاملك مع إخوانك

جتهد يف الذب عن أعراضهم، وا ،وأحبهم ،احرتمهمبار، املشايخ وبعض طلبة العلم الك

فرصة للنيل ن تستغل اليل من بعضهم تعصبا لآلخر، وإياك أن تستغل الفرصة للنوإياك أ

 .وال تأخذك احلمية وال العصبيةمن بعضهم تعصبا لآلخر، 

 ،وأن تسكت عن اخلوض يف هذه األمور ،هو أن تقف عىل احلياد :ن تفعلوأقل ما جيب أ

 .ن يصلح بني إخوانناولعل اهلل أ ،ولعل اهلل أن حيسمها ،لعل اهلل أن يطفئها

ال يفهمني أحد خطأ، ال يفهم أحد أنني أقول باملوازنات يف  وأنا عندما أقول أدعو إىل هذا؛

عني به إخواين السلفيني، أوجهه إلخواين طلبة املنهج يف التعامل مع املبتدعة، لكن الكالم أ

العلم من أتباع السلف الصالح، هم الذين أعنيهم، ال أعني أصحاب املوازنات الذين 

ده ومتدح: يقولون خطري  هذا مبدأ! ه، ال واهلل، معاذ اهللال ترد عىل املبتدع حتى متجِّ

وال نقره بحال من االحوال، ولكن أعني ما  ،استخدمه اإلخوانيون وغريهم من احلزبيني

، جيب أن ُيضيَّق جيري بني اإلخوة السلفيني بني املشايخ السلفيني بني طلبة العلم السلفيني

ن ُيعفى وي صفح، جيب أن نتفاهم بالتي هي أحسن، جيب أن نتحاكم إىل ب أاخلالف، جي

فينتقم بعضنا  ،حلامس والعاطفةمشاخينا الكبار، جيب أن نرجع إىل احلق، جيب أال يأخذنا ا

 .من بعض

ن حظوظ النفس، جيب أن نتنازل عن ن نتنازل عن حظوظ النفس، جيب أن نتنازل عجيب أ

 .ألن البعض قد أويت من ِقبل حظوظ النفس حظوظ النفس؛

 ، وقد كفانا املؤونة بعض مشاخينا؛من إخواننا مل يرد عىل بعض املبتدعة وإن كان ُوِجَد أحد

الرد عىل املبتدعة فرض كفاية،  ملبتدعة فرض كفاية؟ هذا أمر واضح،د عىل هؤالء األيس الر

إن مل ترد : فإذا قام به من يكفي سقط عن اآلخرين، أما أن آيت وُألزم بعض املشايخ وأقول

هذا ال يقول به عاقل فضال  عن شيخ أو طالب  !!وإال فلسَت مني ولسُت منك ،عىل فالن



وال جيوز امتحان الناس بذلك، ال جيوز امتحان الناس بالرد عىل بعض  علم، ال جيوز،

نه ال يستطيع، ما عنده اآللة التي يرد هبا، وليس كل الناس ر، ربام أالسيام من ال يقد ،املبتدعة

وليس كل الناس قادرين عىل الردود، وليس كل الناس مؤهلني لريدوا  ،خماطبني بالردود

، يعرفون كيف يدحضون الشبه رجال مطلعني، يعرفون كيفإىل  تدعة، تلك حتتاجعىل املب

ذلك كاٍف واهلل، ف ؛هيرد من مشاخينا ويدحض الشبيردون، وإذا قام بذلك من يكفي ومن 

 .واهلل يكفي

لأما  أنا  ، بعد ذلك ُأهتمشيخي إياه أخي أو وقد كفاين ،عىل فالن أنا إذا مل أرد هذا أن يتحون

أو أهتم باخلروج من املنهج؛ فهذا حكم جائر،  ،أو أهتم برتك املنهج ،أو بالتضييع ،بالتمييع

وجيب أن نحيد عنه، وجيب أن نلتزم  ،نهب أن َنخلص منه، وجيب أن نبتعد عجي ،حكم جائر

 .((من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت))

فإن اإلخالص أمر عزيز، أمر  وفيام يعمل، أويص اجلميع باإلخالص، فيام يقولثم إين 

قلبي، اإلخالص واملتابعة يف دعوتنا ويف مسريتنا ويف منهجنا ويف مجيع أمورنا، نتأسى 

وبالسلف الصالح الذين  ،وبالصحابة الكرام الذين بعده -صىل اهلل عليه وسلم  - برسولنا

بإحسان  والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم} ،جاؤوا بعدهم

أولئك الذين هدى اهلل فبهداهم }:  -تبارك وتعاىل  -، وقال {ريض اهلل عنهم ورضوا عنه

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ةيتبع غري }:  -جل وعال  -، وقال {اقتده

ه ما َتَوىلَّ ون صله جهنم وساءت مصريا    .{سبيل املؤمنني ُنَولِّ

 ،يتعلق باخلوف من زالت اللسان ومن فلتات اللسان ختم كلمتي هذه بذكر ماأوإين 

ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب }:  - تبارك وتعاىل - يقول اهلل

ما يلفظ من قول إال . إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشامل قعيد . إليه من حبل الوريد 

وال تقف  ما ليس لك به علم إنَّ السمع }:  -تبارك وتعاىل  -، ويقول {لديه رقيب عتيد

م ريب }:  -جل وعال  -، ويقول {والبرص والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال   قل إنام حرَّ



ل به  الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغري حق وأن ترشكوا باهلل ما مل ُينَزِّ

يا أهيا الذين آمنوا }:  -جل وعال  -، ويقول {سلطانا  وأن تقولوا عىل اهلل ما ال تعلمون

اتقوا اهلل وقولوا قوال  سديدا  يصلح لكم أعاملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله 

 .{فقد فاز فوزا  عظيام  

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو )):  - صىل اهلل عليه وسلم - ويقول النبي

ويمسك بلسان  ((أمسك عليك هذا)): ملعاذ -صىل اهلل عليه وسلم  -، ويقول ((ليصمت

إن املرء ليتكلم بالكلمة )):  -ويقول صىل اهلل عليه وسلم .  -صىل اهلل عليه وسلم  -نفسه 

 .((ال يلقي هبا عىل بال هتوي به يف جهنم سبعني خريفا

أن يرزقنا وإياكم  ؛بأسامئه احلسنى وصفاته العال ،رب العرش العظيم ،أسأل اهلل الكريم

أن جيمع شمل  - تبارك وتعاىل - والعمل بام يرضيه، كام أسأله ،االستقامة عىل طاعته

وأن يوحد صفوفهم عىل  ،وأن يوحد صفوفهم عىل التوحيد ،إخواننا عىل الرب والتقوى

منهج علامئنا الصاحلني  ،نبياء واملرسلني، منهج األ -صىل اهلل عليه وسلم  - منهج النبي

 .تحال املبطلني وتأويل اجلاهلنيالذين ينفون عن كتاب اهلل حتريف الغالني وان ،املصلحني

وفق اهلل اجلميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، 

 .وصحبه أمجعنيوصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله 

ل هذا اجلواب عن هذا السؤال يف يوم اجلمعة من شهر مجادى االوىل سنة  12املوافق  ،ُسجِّ

ثالث وثالثني وأربعامئة من اهلجرة النبوية، ونحن يف الطريق مع بعض الرفقة األفاضل من 

 .طنجة إىل الدار البيضاء

نبينا حممد  أسأل اهللَ للجميع اإلخالص والصواب والتوفيق، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل

 .وعىل آله وصحبه


