
  ردود السلفيين بعضهم على  بعض   

  
 ﷽  

  سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...... أما بعد ،،،

 الشريط الثاني بعد فهذا الكالم مستهل من شرحه على كتاب التوحيد
  الكالم على التمائم

  

 قال الشيخ عايد الشمري :

َمن رخص في  -ِمن الصحابةوأیًضا - بعد ذلك تكلم على قضیة أنَّ بعض السلف
 .وبعضهم لم یرخص فیه أن یكون المعلَّق من القرآن ال ِمن غیر القرآن،

المسألة، وهي: أن قضیة السلف  لي وقفة عند هذه لي وقفة أنا عند هذه المسألة،
 .خالف والسلفیون قد یقع بینهم

 
هذي مختلف فیها  - اآلن- الصحابة خالف في مثل هذه المسألة  ووقع بین

 -صلى هللا علیه وسلم- خالف في: هل رأى النبي  الصحابة، ووقع بین الصحابة
كانت رؤیا منام الراجح أنها كانت رؤیا منام  أو أنه لم یره؛ أنها -واضح وال؟- ربَّه 

 .یرى أنه رأى ربه وكذا؛ لكن: بعض السلف بعض الصحابة كان

 
 ل وقع خالف بینووقع خالف بین الصحابة في مسائل فقهیة وعلمیة كثیرة؛ ب

الصحابة أدى إلى أن یتقاتلوا فیما بینهم في معركة صفین والجمل؛ أدى إلى قتال 
خالف عادي؛ یعني: خالف أدى إلى قتال جیوش ُتجیش من هذا الطرف وهذا  لیس

 .وقتل بعضهم بعًضا. لهذه الدرجة الطرف، وتقاتلوا

 
ر في مسألة فقهیة، الصحابي اآلخ ولكن: هل أحد الصحابة سواء ممن تخالف مع



، أو من خالف - النبي لربه رؤیة- أو َمن خالف الصحابي اآلخر في مسألة الرؤیة 
قال عن  -سمعتم- الصحابة في مسألة صفین والجمل وغیرها؛ هل أحد الصحابة

ونفى  أنه لیس صحابي، -سواء الطرف الذي یقاتله سیف بسیف -الطرف اآلخر 
 !عنه الصحبة؟

 
 !ل مضل؟أو قال أنه بدعي ضا

؟! -األلفاظ التي تعطى ألهل الضالل من-أو أنه قال له أن هذا فیه كذا كذا 
 .الجواب: ال

كان  - في نفس المعركة- فالن قتل  بل وصل األمر بهم أنهم كانوا إذا سمعوا أن
  !ویبكي -أن قتل بعد-یبكي، وكان یقف أحُدهم على صاحبه الذي یقاتله 

 
 ال بینهم؛ لم نسمع أن الصحابة جزء منهم ذهبعندما انتهى القت -انتبهوا-بل 

؛ -بعد أن انتهى القتال-إلى المكان الفالني، وجزء منهم ذهب إلى المكان الفالني 
  .عاشوا مع بعض بل

عندما بویع  - الذي قاتل علیًّا- رضي هللا عنه-إن معاویة بن أبي سفیان  بل
ج عن طوع معاویة؛ بل نسمع أن الطرف قاتل مع علي معاویة أنه خر  لمعاویة؛ لم

  .إنه بایع معاویة

 
؛ بالعكس؛ عندما -أي: جلس سنین- هناك ارتدادات لهذا الخالف  ولم نسمع أن
؛ واضح وال؟ [طوالي] نجد أن الصحابة التفوا على -عنه رضي هللا-تنازل الحسن 

الجهاد، ویفتحون البلدان، ویحرسون الثغور،  معاویة، وأصبحوا یذهبون إلى
 .ویقاتلون

 
 .السلفیون جیًدا هذه وقفة یجب أن یفهمها

 !مشكلة قد یحصل بیننا خالف، قد یحصل بیننا ردود؛ ما فیه بأس، ما فیه

أي: من كان أسبق منه في العلم وفي -الالِحق رد على السابق  قد یحصل بین
 .العكس ، وقد یحصل- الدعوة



 
  .-عز وجل- الضابط هو تقوى هللا شيء أن یكون لكن أهم

 .هو أن ترید الحق :ر الثانياألم

ال تعطیه ألفاظ الجهمیة  األلفاظ الشرعیة في الخالف، األمر الثالث: هو أن تستعمل
وتعطیه ألفاظ أهل الضالل، متأثر بكتب رد الدارمي على المریسي، وال  والحلولیة،

ثم تأتیني بنفس  الجهمیة الذي ذكره أحمد بن حنبل أو غیره؛ متأثر بالرد على
الضالل  ثم تركِّب علیه ألفاظ ،-فرًضا-أنت تراه أخطأ- على سلفي أخطأ ظاأللفا

إذا  !!(...وأنت ضال مبتدع! وأنت فیك و.. أخطیت... وأنت... وأنت) والبدعة،
 ولیسوا أغبیاء لیسوا والسلفیون فثبتها هذه بدلیل وبحجة، كانت هناك بدعة لدیه؛

 .ون حجتك؛ یقرؤ - لغیرك ال لك، وال -مقلدة ولیسوا حمقى،

 
ثم بعد ذلك أخطأ  ونفع هللا به، به في السلفیة، مو معقولة كل شخص عاش دهر

 ویؤدي ذلك إلى التفرق بین السلفیین، وٕالى االختالف بین تنسفه نسًفا، خطأ معین

بعضهم  والتحذیر بعضهم بعض، تبدیع بعضهم بعض، أو تضلیل السلفیین، وٕالى
  ..جهودهم وٕاسقاط بعض،

 
 :والرافضة والصوفیة واللیبرالیة، یعني قد تجده في مقابل الجهمیةوذاك الشخص 

 وفي ناحیته؛ یحمل رایة السلفیة في بلده هو الذي هو، في بلده ال یعرفون إال

 توحید األسماء والصفات، وینصر األلوهیة، توحید وینصر توحید الربوبیة، ینصر

 [تُنهیه] م بعد ذلك تأتي لكيویذم ویذم ... ث ویذم أهل األهواء، ویذم البدع، ویذم

 .وتنهي وجوده

 
حد! وأنا أقولها لكم بكل صراحة! وأنا  نحن لو فتحنا هذا الباب بكره ما یبقى عندنا

فیه مشكلة، رد، وألف كتاب،  نصحت بعض طلبة العلم: قلت لهم ردوا ... رد ما
فیه  ما وبین أخطاءه بالحجة والبرهان، واذكر الشخص الذي بترد علیه باالسم،

 .ُیحفظ مشكلة؛ دین هللا

 



كل  وتنهي على كل دعوته، وتقضي والء وبراء، لكن مو معنى ذلك تجعل لي فیها
 !بین أهل التوحید وانشقاق فتنة وانشقاق بین السلفیین، [تسوي لنا]و سلفیة لدیه،

 
كالمك الشدید هذا وهو ما  ! سمع-أصالً -بعض الناس ما یعرف ویش خطأه 

أو أنك  بالتشدد، للي عنده؛ وبالتالي: یتعصب له، ویصفك أنتیعرف ویش الخطأ ا
والطرف اآلخر نفس الحكایة: أنتم  !ال ترید إال الشخص الذي یوافقك في الرأي
ال؛ أنتم  :ویجیني طرف آخر یقول !متشددون، وال تریدون إال من یوافقكم الرأي

 !!فیون شذر مذروافقكم في التمیع! وأصبح السل متمیعون، وال تریدون إال الذي

 
 !رد هذا مرفوض! تب ترد

 
 !لو فتح؛ ما راح یبقى طالب علم وهذا الباب

 
 طالب العلم ثانین لكن المخفي: في تدور تعرفونها، اآلن في الساحة في مسائل

فیه ناس یجهزون ردود لكي یضربونهم  وألفوا السلفیة؛ وأقویاء تعرفونهم بالسلفیة،
 !!معارك ویبون یسوونها لي !-احةالس غیر اللي تشوفونه في- بعد

 
 !شوفوا

 السلفیون یردون على بعض ما فیه مشكلة، الزم نعود نفسنا، ونعود الجیل، ونعود

 .الشباب، عادي؛ اقرأ رد هذا على هذا

 
 وقرأ الناس كالم األلباني وقرأوا كالم حمود األلباني، على رد التویجري حمود

األلباني لیس  :ن لم یقل حمود التویجريلك ،-رحمه هللا رحمة واسعة-التویجري 
 .، وأسقطوا األلباني-كلها -واحذروا األلباني، واحذروا مؤلفاته بسلفي،

 
 

 في كشف الوجه وفي غیرها، وفي مسائل في-في مسائل  األلباني رد على ابن باز

ابن باز أن أنهى  أن ولكن لم یرد -واضح وال ال؟-الحج، وفي مسائل في الصالة



 .باز األلباني، ولم یرد أن األلباني أنهى شيء اسمه ابن شيء اسمه

 .العلم: ردوا فیما بینكم وحتى طلبة

 
والقلوب بین أصبعین  سلفي ولكنه انحرف، -نعم-قد یقول قائل: قد یكون شخص 
سلفي، ولكنه وقع في البدعة، وأصبح یدعو لها،  من أصابع الرحمن، قد یكون

 وكذا؟ ض فیهاویوالي ویعادي علیها، ویحب ویبغ

 
بعد  وتعرف خطأه وبدعته، لكن خل الناس تفهم ردَّك، یخالف؛ رد علیه، نقول: ما

 .ذلك یأتي التحذیر

  !أما الناس ما تعرف هذا الشيء

 
ویعرفون أن  وأنت من أكثر الناس مدًحا له وثناء علیه، تعرف أنه سلفي، الناس

 !(...كذا ...ابتعدوا ..(فیه كذاثم تأتي وتقول  خیر، فیه وأن الرجل مؤلفاته سلفیة،

  !ال الناس ما ترد علیه

 
َمن كان؛ وٕانما نتبع  كائًنا ال نقلد ، سلفیون؛-افهموا هذا جیًدا-نحن سلفیون 

نة، والذي یرید أن یورد لدینا حجة سواء كان هذا الكالم في -یوردها  الكتاب والسُّ
 .-المسائل األشخاص، أو كان هذا الكالم في

 
 وبینها حججك، واذكر اذكر أدلتك، في شخص معروف بالسلفیة وبالسنة؛ لما تتكلم

باأللفاظ الشرعیة، ال نرید في ردودنا  والتزم عن التهویل واأللفاظ، وابتعد بأدلة وكذا،
 .الشرعیة ما نلتزم باأللفاظ

 
اللفظ أكبر من  اللفظ بحسب الخطأ، اللفظ یكون مركَّب على الخطأ، ما یكون وأعط

فیها -الخطأ في مسألة علمیة  !المبتدعة وأنت تعطیه ألفاظ لخطأ معصیةالخطأ؛ ا
؛ ثم أنت -من كبار أهل العلم-أهل العلم َمن وافقوا في هذا  وهناك من- خالف

 !!خلق هللا تتعامل معه وكأنه من أضل

 



؛ إیش تسوي الكالم یقول ما هو أسحبها أنا وأركبها على العالم الكبیر اللي نفس
  !!في مشكلة تقع !!أنت؟

 .ردودنا تكون قویة منضبطة نحن ما نرید.. نرید

 
العالم  :وألزمك كالمك هذا ینزله على العالم الفالني أتاك إذا فتحت هذا الباب؛

 !قال نفس هالكلمة هذي الفالني الكبیر

 
  إیش تقول أنت؟

 ل،مض ضال :لیش هذا تقول طیب قالوا: قل هذا أخطأ؛ !!العالم الكبیر أخطأ :تقول

  !!سیاسیة؟ : أخطأ!! العتبارات-بس-مذهبه كله؟!! والعالم تقول  وحرقت

 
 !جمیعال اضرب خالص؛ إذا ترى أنه ضالل، وهذا ضل وكذا؛

  .ولذلك: یجب أن نعرف أن الردود فیما بیننا واردة ما فیه مشكلة

 
السنة یرد بعضهم على بعض، ویتناقشون في مسائل فقهیة، في  السلفیون وأهل

األصول كابن خزیمة؛ ردوا علیه في قضیة الصورة  .. حتى قضایا فيمسائل
 .واردة وغیره.. الردود

التویجري،  في قضیة المعیة رد علیه حمود -رحمة هللا علیه- وابن عثیمین
وأنت  ونصحه ابن باز، ورجع ابن عثیمین، لكن ما قال: یا ابن عثیمین! أنت فیك،

 .اذ باهللحلولي، وأنت جهمي، وأنت كذا!! والعی

 
إطار  دام أنه في ما :لكن یخطئ اإلنسان؛ الردود واردة، والسلفیون بینهم ردود، وقد

البدع، ضد أهل  ضد أهل ما دام أنه متمسك بأصول السلفیة، ما دام أنه السلفیة،
اإلخوان  األهواء، ضد األشاعرة، ضد المعتزلة، ضد الجهمیة، ضد المشركین، ضد

 د التكفیریین ضد هذي الدنیا هذه كلها، ومعروفالمسلمین، ضد التبلیغ، ض

 .ونتلطف فینبغي أن نتنبه بالسلفیة ونصرتها وكذا؛

 
 وأمسح الناس بالبالط اللي - بارك هللا فیك- أنا ما ني جالس بغرفة مسكرها علي 



في  یحترقون خلهم !!!بره، وخل الفتنة تصیر بین السلفیین في كل مكان؛ ما همني
في  یحترقون في األردن، یحترقون في العراق، یحترقون أوروبا،في  یحترقون لیبیا،
  !!!الخلیج.. ما همني!! خل السلفیة تنحرق كلها في یحترقون مصر،

 
المصالح والمفاسد، ویعرضها العرض  لها، وینظر إلى كلمة ینتبه الواحد لما یقول

 .بحیث ما تصیر فتنة الذي یجعل اآلخر یتقبلها؛

 
معروف بالسلفیة  إذا هذا الشخص- أرد على شخص؛ الزم أمهدأنا عندما أرید أن 

وأبیِّن: أن أخطأت في كذا  ، أمهد حتى ما تصیر فتنة بین السلفلیین، أرد-وبالسنة
وأنشر ردي وباسمه وبكل شيء.. ما  ... -واحترام بأدب- وكذا، والرد علیك كذا وكذا

 .مشلكة فیه مشكلة، ما فیه

 
على أننا نتقبل الخالف بیننا، ونرد  -نفسنا قبل ذلكونربي أ-نربي الشباب  الزم

  .بعض على بعضنا

؛ فهذا أمر -واضح وال ال؟-المسح هذا، واستخدام ألفاظ أكبر من الخطأ  أما مسألة
  !!خطیر

 
  .طالب علم یرد على طالب علم سلفي، أبًدا أنا لست ضد أي

 اذكر :یعرفون؛ لكن نوبعض اإلخوان قلت لهم، قلت: رد بكتاب وباسم، خل السلفیی

وبراء ومشاكل  والء ودون ألفاظ أكبر ِمن الخطأ، ودون حجتك وبرهانك دون تشنج،
  !وكذا.. فهذا مرفوض

 
مو بس اللي  اآلن فیه نار راح تحترق راح تشتعل، كالمي هذا؛ اآلن سبب أنا
للي اللي أنتم تعرفونها، غیر ا في نیران تنتظر اآلن!! تنتظر، غیر تعرفونها أنتم؛

 .وفیه ناس ینتظرون تشوفونه اآلن، فیه كذا نار راح تشتعل بعد،

 
والشخص  نفس المكان، یعني أنا أضرب لك مثال: لمَّا شخص مع شخص في

 :الشخص اآلخر ، فیأتي-وكلهم سلفیون- اآلخر یؤلف كتابه



 فالن آخر عنده عبارات خطأ، لماذا ال یأتیه ینصحه؟ أن

  !!كتاب؟ لماذا طوالي ألف

یتعامل معه  لماذا ویرید أن ینبه على أخطائه؛ -ما فیه مشكلة-إذا ألف كتاب  ثم
 !على أنه لیس بسلفي؟

 
  !الثاني راح ندخل في موضوع بعدین كل واحد راح یضرب

 
 ینشق السلفیون في جمیع أنحاء العالم! واضح وال ال؟ فنحن شو نسوي؟ شو وراح

 نقول؟

 
 :نقول

؛ ولكن خالفهم -أنفسهم-وبین الصحابة  ،-أنفسهم- خالف بین السلف  حصل
بعض،  أحدهم اآلخر، وال یضلل أحدهم اآلخر، وكانوا یترحَّمون على ال یبدع :كانوا

 ، ومع-رضي هللا عنهم وأرضاهم- ووصل األمر حتى إلى القتل والقتال فیما بینهم 

ذلك: كانوا ُیثنون على بعض.. هذا هو الذي قتل فالن، ومع ذلك؛ عندما انتهت 
  .خالص: أصبحوا أحباء وأصبحوا هذا.. ما رأینا تداعیات لها المعركة؛

 
لفیین، حصل ُردود بین أتباع  -التاریخ على مر-وعندنا  ردود حصلت بین السَّ

في مسائل: في الصالة، في الصیام، في الزكاة، في  المذاهب، یردُّون على بعض
 ...الحج

 
فاعل مع هذا الباب! عندكم شرح نت یعني أضرب لك مثال اآلن.. معلیش! خلونا

 !لكن خل نعالج المصیبة هذي ..ابن عثیمین وشروح أهل العلم تسواني

 
مع اإلقرار -تارك الصالة  یعني: لما یصیر خالف بین السلف في قضیة كفر

ینظرون  -سلفیین على أساس أنهم-، ثم یأتینا ناس اآلن -واضح وال ال؟-بوجوبها
بل  ؛ بل أكبر من هذا؛بسلفي الصالة أنه لیسللشخص الذي ما یكفِّر تارك 

  !یصفونه بأنه مرجئ



 
  !وهذا من الغلو في الخالف الظلم، هذا من

 
ورد علیه اإلرجاء في  حنیفة؛ أبو !الشافعي مرجئ؟ اإلمام !مالك مرجئ؟ اإلمام

حنبل ورد عنه خمس روایات في قضیة تارك الصالة،  قضیة العمل؛ لكن: أحمد بن
ال یراه، ابن تیمیة ال  -عمدة المذهب-قدامة  ه ال یرى كفره، ابنمن ضمنها: أن

إال سجدة واحدة، ولم یركع إال ركعة واحدة  یرى كفر إال من تركها مطلًقا، ولم یسجد
قال: (إذا دعاه اإلمام ورفض؛ فإنه  ؛ وتاركها ومعرض عنها؛ بل إنه- طول حیاته-

 ..وغیره رى أنه كفر عملي وغیرهی -نفس الحكایة-ابن القیم  الراجح، وهذا (یكفر

 
 

یقعد لهم من أهل األهواء  یمسحونا هذوال، یعني هؤالء لو واحد هؤالء یریدون
الشافعي، أحمد بن حنبل  ینهیهم، یقول تعالوا: ما دام كذا؛ إذا على كالمكم: مالك،

 ما تعلمتم اإلرجاء ، ابن قدامة، ابن تیمیة، ابن القیم ... كلهم! أنتم-في روایة-
إال عن طریق  وعرفتم فرق المرجئة إال من ابن تیمیة، وال عرفتم ما هو اإلرجاء

 !غلو فیه شغالت فیها !ابن تیمیة

 
یدخلونها في مسألة  هذه مسألة خالفیة، ناس یجرونها :قضیة العذر بالجهل

إال یغمزون  اإلرجاء، ویوالون ویعادون على قضیة العذر بالجهل، وما فیه مكان
 !العذر بالجهل من المعاصرین الذي ال یرى

 
المعاصرین اغمز ابن تیمیة هو الذي یرى العذر بالجهل،  إذا أنت غمزت طیب؛

أنه یرى العذر بالجهل، ابن القیم.. فالن.. فالن..  محمد بن عبد الوهاب ورد عنه
 .وعلماؤك الذین تعلمت السلفیین منهم أنت المتقدمین فالن.. كثیر من أهل العلم

 
 

والء وبراء وعداء واتهام وكذا.. هذا قسم  فیها ویجعلون إلى هذه المسائل ویأتون
وعندنا أخباره، وعندنا علومه، ویحاسب نفسه  اآلن قاعد یشتغل، ونعرف شغله،



  !ذكي! وكل شيء عندنا

 
یصرح باألسماء عشان نعلمه شلون الردود، ألنه یضرب من تحت  لكن ننتظره لین

، أنا ما أقصدك، ال.. وهو لما یمسك شباب صغار ال :[...]، لما تواجهه یقول
الصغار لما تفتح له درس عندهم بعد فترة  شغال علیهم لیل ونهار، حتى الشباب

  !أبًدا أبًدا... مكر :ینقطعون عنك، ویتركونك.. وال كلمتهم قال

 
 وأنا الماكر هذا عندي طریقة معه، أمكر فیه مثل ما یمكر، وفي نفس الوقت ما

 !هو یتضح بعدین عاد أعلمه الشغل أبین لین

 
یعرفه، ألني لو تكلمت قالوا  ألنه مو معقولة أتكلم على شخص مستور ما حد

قلت! أصبحت أنا ظالم یا  الناس: أنت ظلمته! ألنه طوالي راح یدخل یقول: أبًدا ما
علینا فالن  عاید! یقول: ردك ظلمته! .. نحن عندنا سیاسة شرعیة، مو یلعب

 نفسه ذكي! واضح وال؟وعالن یسوي 

 
نحن نشتغل، لكن  -!هم راح یسمعون الشریط هذا انشروه- إًذا: فمثل ما أنت تشتغل

ز راسك وشوف شلون یجیك الرد خلنا كذا.. لكن  !برِّ

 
 الشباب في قضیة كفر فرقتوا الشباب في قضیة العذر بالجهل، فرقتوا أما قضیة

وجنس العمل وما  وما اإلرجاء الشباب في قضیة اإلرجاء فرقتوا تارك الصالة،
  !!جنس العمل والمشاكل هذي، وصارت شوشرة

 
وأنه اعتقاد وقول وعمل، وهذه أركان  الحمد هلل السلفیون من زمان یعرفون اإلیمان

یجلس فترة من الزمن، ویرفض أن یسجد  اإلیمان الثالثة، وأن الذي ال یعمل نهائیًّا؛
، ألن ابن تیمیة -أصالً - ا غیر موجودأو یصلي أو یصوم أو یزكي أو یحج، هذ

ومع ذلك ال  قال: هذه مسألة تصوریة، ال یمكن شخص عنده إرادة وعنده قدرة
علینا!  یصلي وال یسجد وال یسبح وال یهلل وال یفعل! هذا ما هو موجود، هذا یعلب

 ...العلم كافر؛ لكن یلبس علینا! ذكر هذا ابن تیمیة وذكره أهل



 
 

 س أسبابهم سیاسیة؛ ما لهم عالقة بمواضیعكم هذه، یعني أنتمأنا أعرف بعض النا

 ذابحین نفسكم تدرسون المسألة وٕایش أدلتهم.. وهو سیاسي، هو شغلته سیاسي؛

  !علیه بس! فیرید أي شي یرید إسقاط طرف آخر لكي ال یتبوأ بالسلفیة،

 
مات .. األلباني مات وال ما مات؟ تفاهموا معه یوم القیامة! أنتم تكررون  األلباني

، نقول لكم: من تقصدون؟ -نحن نعرف- أنتم ما تقصدون األلباني  ساعة ٢٤
  !تقولون: ما ندري

 
 

فیركزون على  ..شلون الردود اذكروهم عشان یعلمونكم من هم؟ !..وهناك ..وهناك
كان حي لم یقل أحد عنه إنه مرجئ  ، األلباني لمااأللباني وهم ما قصدهم األلباني

  واضح وال ال؟ - ربع سید قطب إال سفر الحوالي واإلخوانیین التعبانین التكفیریین-

 
ما قال ابن عثیمین، ما قال أهل  ما قال أهل السنة والتوحید، ما قال ابن باز،

ن قبل جماعة سید الفتنة م العلم، ما قال أحد هذا، قال ابن باز عندما أثیرت هذه
سلفي، ورد ابن عثیمین  قطب والسروریون اللي عندنا رد علیهم ابن باز وبین أنه

ال یعرف اإلرجاء،  وبین أنه سلفي، وأن الذي یتكلم في األلباني باإلرجاء إما أنه
  .وٕاما أنه ما یعرف األلباني

ا علیها، باز وابن عثیمین، وردو  یعني الفتنة نفسها وجدت في زمن إمامین: ابن
  .ووأدوها

 
 

األلباني؛ طلع لنا جنس آخر غیر  لكن لما مات ابن باز ومات ابن عثیمین ومات
مو - ألنهم خوافین!! ألن السیاسي اللي یشتغل  بالدس؛ لكن هذوال شغلهم األولین،

 الخوف.. واضح وال؟ سیاسیة، یطبق أسلوب -هلل

 
 



لفیین، ونجحوا في بعض الس لتفریق قاعدین یشتغلون فأقول: أن هؤالء اآلن
أنهم كانوا یریدون كذا  الجهات، ونعرف، وجلسنا مع أناس كانوا معهم، وقالوا لنا

افعلوا دورة  :لبعض الشباب ویقولون كانوا یأتون وكذا لدرجة حتى دوراتكم الشرعیة
وناس قیل لهم بهذا اللفظ من ناس معروفین،  !!بالمال وندعمكم هي نفس دورتكم
لهم، ونعرف المقولة، ومع ذلك ساكتین، ندري من ثالث سنین أو  لوانعرف الذین قا

 .نرید فتنة أربع سنین ساكتین، ما

 
عندنا حد معین إذا وصلوه؛ راح نرد، إلى اآلن ما وصلوه، إلى اآلن یركبون  إًذا

الراكب على البعیر یركب على كیفك... أبا أتحمل، أبا أصبر، واضح وال؟  بعیر،
وة السلفیة تبقى، وال نفرح التكفیریین وجماعة أسامة بن الدن الدع على أساس أن

  .والقاعدة والقطبیین، ونفرح أهل األهواء علینا والتكفیریین

 الجراح، والصبر له حدود، واضح؟ لكن أنا أقول لهم: أكثرتم الطعن، وأكثرتم

 
 

عندنا طلبة علم معروفین مشهورین في الدعوة  :-نفس الحكایة-قسم آخر 
هللا بهم نفًعا كبیًرا،  ونفع شيء، البدعة والمبتدعة وفي كل ولهم كتب في ،فیةالسل

 یریدون أن ..في مسألة أو في كتاب وقال عبارة أیًضا في ناس: وهللا خالف

 .یسقطوه

 
 

 من- إًذا الخالصة: أن الردود بین أهل السنة واردة، وهذا أمر مسبوقین إلیه 

ن على بعضهم في مسائل فقهیة، وصار كانوا یردو - نفسهم-، الصحابة -زمان
في الفقه في مسائل فقهیة، وصار بینهم خالف  -كما هو معروف- بینهم خالف

، - رؤیة عین أو منام-ربه أو ال  -صلى هللا علیه وسلم- في قضیة: هل رأى النبي
  القتال بالسیف. نحن مو نقول سلفیین؟ وصار بینهم خالف إلى درجة

 
نطبق زیهم! صح وال ال؟ ألسنا  مع الخالف بینهم؛ ملواخل نشوف السلف كیف تعا
السلف ردوا على أهل البدع؟ كذلك ننظر إلى السلف  نحن نرد على أهل البدع ألن



خالفاتهم مع بعض، وكیف كانت طریقة تعاملهم  كیف كانت - الصحابة والتابعین-
 مع بعض؟

 
هذا العصر، كیف كان  واأللباني وغیرهم في علماؤنا الكبار كابن باز وابن عثیمین

 .طریقة السلف خالفهم مع بعض؟ وكیف ردهم مع بعض؟ طبقوا

 
حفاًظا  نحن لسنا كالحزبیین الذین إذا أخطأ صاحبهم الخطأ العظیم؛ ما ردوا علیه

على الحزب! هذا مو هلل! نحن نقول یرد، بس یرد بألفاظ شرعیة، یرد دون أن 
في األحكام،  ظلم لصف السلفي، أوتنافر وبغض یؤدي إلى شق ا وراء الرد یكون
 .للسلفیینن امتحان أو

 
 

أنا  !أنا ما تبین لي ال تمتحني هذا الشخص مخطئ، ردیت علیه، أنت تبین لك أن
ما متبع الهوى، لو أني متبع الهوى لك كالم،  عندي أدلتي، وأنت عندك أدلتك، أنا

تي وأناقشك فیها دام أنا عندي أدل أثبت أني متبع الهوى؛ هذا أمر قلبي! فما
إًذا أنا خالص لست  -إذا ما وافقتك- وأناظرك وأبین لك وأحبك وأقدرك، إًذا ال تتعامل

في الكتاب والسنة وفهم السلف لیست بك أنت كائًنا من كنت!  بسلفي! السلفیة
 .نفهمها هذه القضیة الزم أن

 
 

 فته قال أنتالطرف اآلخر إذا خالفته قال لك لست سلفي، الطرف المقابل إذا خال

من  الناس إخراج لست سلفي!! طوالي یركضون للسلفیة! ... السلفیة أمر عظیم،
التي تحدثها  السلفیة أمر عظیم، سوف تسأل یوم هللا تقف بین یدیه، هذه الفتنة

والسلفیة  بین السلفیین أمر عظیم، لما تحدث فتنة بین أهل السنة وأهل التوحید
ما  !جالس مسكر الباب علي وأنا فتنت األمة بره ؟! أنا-سبحانه- إیش أقول لربي 

اتخذت األسباب والتدابیر  -حتى لو كان الشخص مخطئ-اتخذت األسباب التي 
خطأه مع عدم شق الصف. ال ما یهمني! ینشقون ما ینشقون! الجهال  التي تبین

ا العوام تفهم زي ما تفهم، الناس تفهم زین ما تفهم! كیفي أنا م !تفهم زي ما تفهم



  !!لي شغل

 
الواقع، نحن نشوف الحملة؛ الیهود والنصارى حملة على اإلسالم،  نحن نعیش في

قاعدة تسوي، اللیبرالیین إیش قاعدین یسوون، البالوي إیش  أمریكا تشوفون إیش
اإلسالمي مفكك، فیه عدة دول محتلة، مصائب.. تعال  قاعدة تصیر، العالم

عال للصوفیة وانتشارهم، تعال.. معظم ت وانتشارهم وكذا، -من جهة-للرافضة 
انظر األمور بمنظار.. تعال لإلخوان  !العالم اإلسالمي یدرس األشعریة وكذا، تعال

القنوات وكل شيء، تعالى للتبلیغ  المسلمین وكیف أنهم أكلوا األخضر والیابس،
 !یطلعونه وشوف حتى جارك أخوك

 
 تدابیر، وال أنظر إلى مصلحة الدعوة،أنظر إلى هذه األمور كلها، وال أنظر إلى ال ما

 !ومصلحة التوحید، ومصلحة أهل السنة، ومصلحة السلفیة، ومصلحة السلفیین

جالس في  !فیه ناس ما یهمهم ترى! فیه ناس ما یهمهم !فیه أطراف ما یهمهم
 !!البیت بیته، من البیت للدوام؛ هذا كذا.. هذا كذا.. هذا كذا.. ودش

 
 
یقیم دروس بالفقه والسنة، ال هو داعیة قاعد یواجه الباطل هو مواجه، ال هو  ال

السني وقیمة السلفي وندرته وقلته، وال هو عرف عظم الخطر الذي  وعرف قیمة
من الوجود، حتى یرید أن یمحي حتى قضیة الیهود  یرید أن یمحي السلفیة

ل: " بدأ وال عرف هذا كله! وٕاذا حكیت له قا !والنصارى أنهم كفار یرید أن یمحیها
  ..استدالل اإلسالم غریًبا وسیعود غریًبا "؛ طیب هذا

 
یذهب إلى الطائف ویعرض نفسه؟! وین هللا  -صلى هللا علیه وسلم-النبي  وین

 -علیه السالم- تسعمائة وخمسین عام؟! كان من أول مرة نوح  یرسل نوح یجلس
عنهم یخلیهم!! ما  و" بدأ اإلسالم غریًبا .. " ویمشي من أول یوم یدعوهم للتوحید

  !والمشركین وینصح بهم!! هذا فهم عجیب یجلس تسعمائة وخمسین مع الكفار

ویصبر، ثم یعزي نفسه إذا ما فیه أحد  لكن اإلنسان یبذل األسباب، ویبذل الدعوة



لكن ما یجعل: " بدأ اإلسالم غریًبا،  ،" یقول: " بدأ اإلسالم غریًبا، وسیعود غریًبا
وحارق الدنیا بره و" بدأ اإلسالم  نا جالس في البیت مسكر بابي،وسیعود غریًبا " أ

المصالح الشرعیة؟ ما وردت  غریًبا، وسیعود غریًبا "!! ما فیه مصالح؟ ما وردت
یتألف كفار، كفار كان  كان -صلى هللا علیه وسلم-السیاسة الشرعیة؟ كیف النبي 

عهد بإسالم  س حدثاء، وكان نا-صلى هللا علیه وسلم-یتألفهم، وكان یعطیهم 
الصحابة  كان یعطیهم أكثر من الصحابة؛ لكي یتألفهم ولكي یأتي بهم، ویعرف أن

 ، وندرس طریقة النبي-صلى هللا علیه وسلم-أفضل من هؤالء، ندرس سیرة النبي 

حافظ على  -صلى هللا علیه وسلم-، وكیف النبي -صلى هللا علیه وسلم-
حافظ على أن ال یتفرقون. المسألة  -یه وسلمصلى هللا عل-النبي  صحابته، وكیف
 !الزب لیست ضربة

 
 
یعني لیس فقط هنا ألن مسموع -نفسي وأنصح إخواني  -صراحة-أنصح  فأنا

أنصح إخواني السلفیین في كل أنحاء العالم وأنا  -كل مكان اآلن هذا في النت وفي
أسأل هللا أن خادمهم، وأنا مسكین واضح وال ال؟  أصغرهم، وأنا أجهلهم، وأنا

 :أنصحهم وأقول یتغمدنا هللا وٕایاكم برحمته، أنا

 
أهل التوحید! فإنهم قلة؛  هللا في اتقوا !هللا في السلفیین اتقوا !هللا في السلفیة اتقوا

 واعرفوا ،-سبحانه وتعالى- وأنهم محاَربون، وأنهم ُیضَربون من كل جهة، فاتقوا هللا

رد رد؛ لكن ترد بأدب وبالضوابط العلمیة، وترد ال :ماذا تقولون، وأنا بینت وأبین
نفسها، أما األلفاظ التي تنفر وتهدم وال  حسب الخطأ وتستخدم األلفاظ الشرعیة

 "".تبني ال نریدها

 . هذا بعد اآلذان
 تحریر الكویت، جلست مع مجموعة من العراقیین اللي كانوا م أي: بعد١٩٩٠عام 

هناك أنهم هؤالء یذهبون إلى العراق،  ةیعیشون في الكویت، وكان نظام الدول



یمكن صار  ١٩٩٠عام  مجموعة تقریًبا عشرین شاب عراقي، یعني فجلست مع
  إیش؟ سنة وال ١٩الحین 

   

وبنشر الدعوة السلفیة  ،-عز وجل-بتقوى هللا  -أوصیت نفسي كما-فأوصیتهم 
  .توقفوا وجدتم أي خطر؛ في العراق، ثم قلت لهم: إذا

   

یذهبون  هم: قسم منهم كان أهلهم شیعة، وسوف نقسمون قسمیناآلن بعضهم ی
لهم: ال  العراق إلى مناطق شیعیة، هؤالء خفت علیهم أن یقتلون، فقلت إلى

   ... !ومرج تبدءون بالدعوة،ولكن اصبروا شوي شوي؛ ألنكم أول ما یعلمون هرج

   

هؤالء كنت شمال العراق، و  السنة في قسم آخر كانوا ُسنة، ویذهبون إلى مناطق
أي واحد یدعو  -الزمان ذاك في-أن البعثیین  أخاف علیهم من البعثیین، خاصة

قاعدین  حسین الحین إلى التوحید یتهم أنه وهابي تبع السعودیة ویقتل. هذا صدام
أني  لهم لدرجة یبكون علیه الجهلة! ابتلشت أنا في هذا األمرین، المهم إني قلت

شيء  ن للبر تشتغلون رعیان غنم، قلت لهم: أهمقلت لبعضهم قلت لهم: لو تروحو
تحافظون على سلفیتكم أنتم، متى ما أتت ظروف مواتیة بعدین فإذا  عندي

تدعون. المهم راحوا، حصل بینا اتصال أحیاًنا.. اثنین أذكرهم  موجودین السلفیین
وا رعیان غنم، تخیل رعیان غنم بالبر؛ ألنهم یخافون إذا جلس راحوا في شمال بغداد

 هذه وكذا؛ طوالي اتهموهم أنهم وهابیین أنهم كذا صالة السنة داخل بغداد وصلوا

   .ویقلتونهم

   



ویطبقون السلفیة  للبر، فجلسوا رعیان غنم، یرعون الغنم فوین راحوا؟ راحوا
تجیكم  هو ذكرني بعدین، بعدین-كتاب أذكر  والتوحید. واحد منهم أعطیته

  . قبل ألن هذه السوالف ما أسولفها أنا لنفسي أبي أعطي موعظة - السالفة

   

االنفتاح للدعوة  العراق صدام حسین بفترة بدأ في شيء من المهم: قبل سقوط
فبدئوا  .؛ ألنه تضایقو شاف الشیعة یتحركون، فقال أفتح مجال-سیاسة-السلفیة 

من المتنفس في الدعوة السلفیة،  صار عندهم شي -الحمد هلل-بعض الشباب 
مشهورة  عون في السلفیة [ وبدأت تنتشر ] السلفیة في محافظاتید فبدئوا

 یصیر سلفي؛ بل كبار الضباط عیالهم صاروا بالبعثیة، ومع ذلك بدئوا بعضهم

اآلن تعرف البعثیین بعض مرات یقلبون،  !سلفیین، ففرحنا بهذا، ولكن على حذر
  .حذر یصیر سلفي عشان یحقق شيء وبعدین... على !سیاسةً 

   

في العراق، كل الشیعة  المعروفة حصل الهجوم األمریكي، وحصلت الخیانة المهم:
اإلسالمي حزب  حتى الحزب خانوا وصاروا مع األمریكان، وأیًضا دخل ناس آخرین

فاتصلوا بي في ذیك  ،-هللا إال من رحم-اإلخوان المسلمین خان، وخانت الدنیا كلها 
البعثیین ومع  تدخلون مع انتبهوا ال األیام وقلت لهم: قاتلوا العدو المحتل، ولكن

ألن الجیش  ویقتلونكم؛ كذا في وسطهم؛ ألني أخشى أن تصیر خیانة من الشیعة
  ..بعثي ، بعثي كذاب، هو شیعي وهو-تقریًبا-كله شیعي 

   

النصیحة فعًال  بعد ثالثة أیام اتصلوا بي قالوا: جزاك هللا خیر على المهم: حصل
  .قدامه الجیش العراقي یقتل السنة الليقلت، وأصبح  صار خیانة كما

   



أذكیاء، فقلت لهم: روحوا  - أیًضا- شاء هللا بعدین قالوا: وٕایش النصیحة؟ هم ما
التوحید؛بحیث متى ما استقر العراق؛ فإذا بدعوة  للقرى والهجر، وانشروا دعوة

   .رأوا هذا -أیًضا-وهم  .التوحید منتشرة

   

قرى، حتى أحدهم  شرون كذا، وینشرون كذا فيالتوحید، وین فبدئوا ینشرون كتب
فیه في  وأنا قاعد أدرس ١٩٩٠أعطیتني كتاب عام  اتصل فیني فقال: أبشرك أنك

   .التوحید

   

 انتشرت دعوة التوحید، بدئوا یتصلون علینا أحیانا قرى :وأنا ناسي وهللا! المهم

  .یعني، الناس تشتغل هناك خمسین قریة كلها سلفیة، شغل

   

 ... وبعثیة سابقة نتشر التوحید، والناس تدري هناك صوفیة وشرك وبالوبدأ ی

جاءهم تهدید من  -أحیاًنا-الدعوة للتوحید تنتشر، حتى إنهم كانوا یتصلون  فبدأت
القاعدة، جاء التهدید لبعض طلبة العلم؛ أنكم إذا درستم التوحید  التكفیریین بعض
  كذا! قالوا: نحن السالح ما عندناإما تجون تحملون السالح، وال نقتلكم، یا سوف

اآلن [ ُمختبئین ]، والشعب كله خائن، واألخ یبلغ على أخوه یأخذ بیده  مجال،أنتم
   [ مئة دوالر ]؟

   

 .ال :قالوا نفسه یرید تثقیف بالجهاد بعدین تجاهد. واضح وال ال؟ الشعب

فقلت: وقف یقتل،  [ األخ، قلت: وقف دروسك! [ ألنني ما أبیه فاتصل فیني هذا
 :، فعالً -بإذن هللا-دروس وراح یأتي یوم كل هؤالء یذهبون،وأنت تبقى وتدرس 

  .وهو یدرس اآلن



   

هناك كثیر من أعدائهم یریدونهم،  السلفیین المهم: انتشرت الدعوة وانتشر... اآلن
علیهم،األمریكان نفس الحكایة، الملیشیات  القاعدة والخوارج یریدون القضاء

  .بالهاتف نرید لقاء :بهم یتصلون بي قب لثالثة أسابیع فإذ الحكایة، الشیعیة نفس

   

  ]وافترقنا على مشكلة علي حسن اختلفنا نحن :والشباب مجتمعین، اتصلوا، قالوا

  ؟ومن فالن وفالن [ الحلبي

   

   !!أنا باهلل علیكم؛ أبكي وال أضحك! وال إیش أسوي

   

تخیل فتنة في هذا البلد  !رت فتنةوصا وأصبح كلمنهم یبغض اآلخر ویهجر اآلخر،
 بهم من؟ المیلیشیات الشیعیة وغیرهم ینتظرونهم! وصار خالف المتربص في حین

بینهم وفرقة وذم، بعد ماكانوا یحب بعضهم بعًضا؛ اآلن یذم بعضهم بعًضا بسبب 
  ...المشكلة هذه

   

خطأه  اللي یبغي یرد یرد، ویذكر الشیخ باسمه، ویبین -یا إخوان!- نحن قلنا
 یقرؤون، ردوا؛ ما فیه مشكلة، بینوا الخطأ؛ ما فیه مشكلة؛ باسمه، والسلفیین

 :بس

امتحان  ال تجعلونها ، ال تجعلونها فتنة للسلفیین،للسلفیین ال تجعلونها شق
  .للسلفیین

 - یا علي!-عنده رد یوضح كالمه؛ أیًضا ُرد  إذا كان [ الحلبي أي ] علي كذلك
بس  دوا علیك باالسم،واللي ردوا علیه ردوا علیه باالسم،اللي ر  وباالسم، رد على



الشرعیة، وأن ال یكون الرد یؤدي إلى  ومعرفة طریقة الرد، واستخدام األلفاظ بأدب،
  .-اآلن كما هو حاصل- شق السلفیین

   

أرى الرد؛ ألن  هذه فتنة،ترى أنا أعتبرها فتنة! [ لیست الفتنة ال ترد ] بالعكس أنا
- لهم بطریقة فیها غلو، وفیها تشقیق للسلفیین وامتحان لكن الرد ،عدم الرد فتنة

المشكلة هذي؟ أن یكون هناك رد؛ لكن رد منضبط  فتنة! كیف نطلع من -أیًضا
إلى  ، ورد ال یؤديإلى اإلخراج من السلفیة الشرعیة، ورد ال یذهب طوالي باأللفاظ

  .كله ي العالمف السلفیین وانشقاق بین صفوف وتناحر وبغض وبراء والء

   

 اللفظ، أخطأ في هذه أما الردود في مسائل علمیة، رد، ترى أنه أخطأ في هذا

على راسك ونبوس على  القاعدة، أخطأ في كذا؛ رد وبین ما لدیك بالدلیل، ونبوس
 صح وال ال؟ .الحمد هلل !راسه

وتسوون لي شقین في العراق؟  أن تمتحنون لي السلفیین، وتفرقونهم أما قضیة
ما أمامكم إال  لهم آخر شيء، قلت لهم: أنتم في العراق، في الهرج والمرج، قلتف

بعد  كله على بركان، وما فیه إال أنتم هالمجموعة هذي فرحنا بكم القتل، بلد
 أن التوحید بدأ ینتشر، وأن الشرك بدأ یدحر، ونشرتوا عشرین سنة، وانبسطنا

إال لغیر هللا، وینذر لغیر هللا، بلد ما یذبح  السنة، ونشرتوا التوحید في وسط
ینشقون فیما بینهم، ویتقاتلون فیما بینهم،  بغیر هللا .. وغیر ذلك، اآلن ویستغیث

السعودیة ما نراعي  نحن هنا في !!لیه؟ !!بعض؛ ومشاكل صایرة ویرد بعضهم على
  !!قلناه؟ المناطق األخرى، ونعرف خطر كالمنا إذا

   



وبعض ناس  المسألة، ألن فیه ناس كثیر اتصلوا، في -یعني-هذا رأیي  :فبالتالي
وأسكر الجوال، وبعض ناس اتصلوا من بعض البلدان ومن  أدري بهم یتصلون

  .به وغیرها، أنا هذا رأیي، وهذا أدین هللا ومن لیبیا ومن غیرها العراق

   

 بدون ألفاظ غیر شرعیة، بدون جائرة، أحكام بدون لكن الرد وارد، بیان الخطأ وارد؛

  .العالم السلفي في الصف وتفریق للصدور، إیغار وبدون ألقاب نابیة،

   

 به -وتعالى سبحانه-هذا ما عندي، وهذا ما أدین هللا 

.  

 . واضح وال ال
  ......... أخطأت حنا نرى أننا الزم كذا واللي يخالفني يرد علي يقول أنت يا عايد

 


