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 الحمد هلل نحمده ونستعينه
ّ
ور أنفسنا ومن  إن ونستغفره، ونعوذ باهلل من شر

سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مِضّل له، ومن يضلل فال هادَي له، وأشهد أن ال إله 

 هللا وحده ال
ّ
ا عبده ورسوله إّل

ً
 محمد

ّ
يك له، وأشهد أن  .شر

آل ] َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
 [.١٠٢عمران: 

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن

 [.١النساء: ]

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 [.٧١ – ٧٠األحزاب: ] َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت

 أما بعد: 

 ّ  خير الحديث كالم هللا، وخير الهدي هدي محمد صىل هللا عليه وسلم، وشر
ّ
فإن

ي النارمحدثة بدعة، وكل  بدع األمور محدثاتها، وكل  
 .ة ضاللة، وكل  ضاللة ف 

 أما بعد: 

ه إىل رصاط
ّ
ل
ُ
 من نعمة هللا عّز وجّل عىل المسلم أن يد

ّ
 :، كما قال هللا عّز وجلهإن

 رثزث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ُّٱ
 [.١٥٣األنعام: ] َّ يف ىف  يث ىث نث مث

 من عالمة الخير للعبد أن يرزقه
ّ
 هللا  هللا وإن

ّ
نا صىل ين، كما قال نبيُّ

ِّ
ي الد

الفقه ف 

ي هللا عنهما، 
ي سفيان رض  ي الّصحيحير  من حديث معاوية بن أب 

م، مما جاء ف 
ّ
عليه وسل

 }: ول هللا صىل هللا عليه وسلم يقولقال سمعت رس
ً
ا ي  من ُيِرِد هللا به خير

يفقه ف 
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ين هو الجمع بير  العلم النافع والعم
ّ
ي الد

ين{، والفقه ف 
ّ
ل الصالح، والعمل بُمقتض   الد

 .وسنة رسوله وما كان عليه الّسلفكتاب هللا 

ا 
ً
 وسلوك

ً
 وعبادة

ً
ة عقيدة

 
ن ك بالكتاب والسُّ ل لمن تمس 

 
 هللا سبحانه وتعاىل تكف

ّ
إن
ي الدنيا وال بأن ال

ين،  يِضّل ف 
ّ
 هللا سبحانه وتعاىل قد أكمل لنا الد

ّ
ي اآلخرة، وإن

يشقى ف 
ي أمور دينهم  وجاء نبينا محمد صىل

ٌ وصالٌح للعباد، ف   ما فيه خير
هللا عليه وسلم ِبكلِّ

 خض ُّٱوعقائدهم وعباداتهم وسلوكهم وأخالقهم، قال هللا سبحانه وتعاىل : 

،  [١٢٣طه: ] َّ مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض
ه عن ابن عب ي تفسير

ي ف  ي هللا عنهما أنه قال : ذكر الطي 
تضمن هللا لمن قرأ "اس رض 

َمِن القرآن، 
َ
ي اآلخرة، ثم تال هذه اآلية )ف

ي الدنيا وال يشقى ف 
واتبع ما فيه أن ال يضل ف 
)
قىَ
ْ
ال َيِضلُّ َوال َيش

َ
اَي ف

َ
د
ُ
َبَع ه

 
 (1)".ات

بعها انتظام أمر دينه وحياته، 
ّ
وقد جاء ديننا بضوابط عظيمة تكفل هللا لمن ات

 أعظ
ّ
، واجتماعهم وعدِم تفّرقهم، وإن عنا الحكيم وانتظاَم أمر المسلمير  م ما جاء به شر

 
ّ
، فإن

ٌ
 جليلة

ٌ
عية  شر

ٌ
 ذلك أصٌل عظيم، وقاعدة

ّ
باع االجتماع، فإن

ِّ
وحيد واالت

 
بعد الت

االجتماع مّما يحبه هللا عّز وجل، وُيثمر رض  ربِّ العالمير  ورحمته لعباده والحصوِل 
صىل عىل الفوز والفالح، وقد جاءت النصوص من كتاب هللا عّز وجل وسنة رسوله 

 يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱهللا عليه وسلم بذلك، كما قال عّز وجل : 

آل عمران: ] َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

اق، كما قال عّز وجل [١٠٣ – ١٠٢  مئ خئ حئ جئ  يي  ُّٱ :، وحّرم هللا االفيى

  جح مج حج مث هت مت خت حت جت  مبهب خب حب جب هئ

 خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ محجخ

آل ] َّ جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض
ي هللا عنهما،  [١٠٧ – ١٠٥عمران: 

تبيض وجوه أهل السنة " :قال ابن عباس رض 

                                                           
ي ) (1)  (.18/389تفسير الطي 
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، ونبينا محمد صىل هللا عليه وسلم (2)"الفرقة، وتسود وجوه أهل البدعة و الجماعةو 
 االجتماع مّما يرضاه

ّ
ي  قد أمر بذلك وبيرّ  أن

هللا عز وجل من عباده، كما جاء ف 
 
ّ
ي هللا عنه أن

ي هريرة رض  ي صىل هللا عليه وسلم قال: الصحيحير  من حديث أب   } النب 
ّ
إن

 
ً
  :هللا يرض  لكم ثالثا

ً
كوا به شيئا  أن تعبدوه وال تشر

ً
وال  ، وأن تعتصموا بحبل هللا جميعا

ناصحوا من والُه هللا أمركمتفّرقوا، وأ
ُ
ي رواية:  {ن ت

وأن تطيعوا من والُه هللا } ، وف 
ومن من عالمة أهل السنة االجتماع،  كان، إىل غير ذلك من النصوص، ولهذا  م{أمرك

اق  .عالمة أهل األهواء االفيى

م هللا أمرها، وجعلها هي 
ّ
صيحة وَعظ

ّ
عنا من الضوابط شأن الن ومّما جاء به شر

 
ّ
ي صحيح مسلم أن

لتها، كما جاء ف  ا لمي  
ً
ي صىل هللا عليه الدين، تعظيًما لشأنها وبيان النب 

صيحة} وسلم قال: 
ّ
لكتابه هلل ولرسوله و } :قال ؟لمن يا رسول هللا :قيل {الدين الن

 {وألئمة المسلمير  وعامتهم
ً
ا ثمر خير

ُ
ها ت

ّ
صيحة شأنها عظيم فإن

ّ
  ، والن

ً
، وهي عظيما

اق، وهي إرادة الخير للمنصوِح له، وإرادة الخير ل ألنه  ،ألمةسبُب االجتماع وعدم االفيى
ي خط

صح له ومخالفة  فإن  أ  إذا وقع المسلم ف 
ُّ
 نقاإالن

ٌ
 نقاإ له من الزي    غ والضالل، و  ذ

ٌ
له  ذ

ي جاء بها من لحوِق التبعات عليه وآثام الن
عية البى اس وأوزارهم، ومن الضوابط الشر

لة ومكانة عند هللا سبحانه  اإلسالم حرمة ِعرض المسلم، فإن لِعرض المسلم مي  
ي أعظم مجمع يوم ال

ي صىل هللا عليه وسلم ف  ي حجة وتعاىل، ولهذا خطب النب 
نحر ف 

ي كحرمة   ،إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم: }الوداع عندما قال
يومكم هذا ف 

ي بلدكم هذا
،  وما ذاك إال لِعظم شأن مكانة المسلم عند هللا سبحانه {شهركم هذا ف 

ا،
ً
مذي وقال وتعاىل، ولهذا جاءت األحاديث تنص عىل ذلك أيض  فقد روى أبو داود واليى

ي هللا عنه، يبن شع و حديث حسن صحيح، من حديث عمر 
ب عن أبيه عن جده رض 

ف  ليس منا من لم ير } هللا عليه وسلم: رسول هللا صىل قال: قال  نا ويعرف شر حم صغير
نا ي رواية: {كبير

نا}  ، وف  ي األدب المفرد وصححه {ويعرف حق كبير
، وروى البخاري ف 

 
ً
ي أيضا

ي صىل هللا عليه وسلم قال:  األلباب  ي هريرة عن النب  من لم يرحم } من حديث أب 
نا فليس منا نا ويعرف حق كبير منها حفظ ِعرض  :ا عدة، وهذا يتضّمن أمورً {صغير

اممنها المسلم، و  ف، ومن احيى لة والشر  إجاللهم  ها أهل المي  
ّ
 مكانة العلماء فإن

ُ
حفظ

ِ الناس عنهم،  ا من أسباب ربط الناس بهم وعدم تنفير
ً
ين، وأيض

ّ
لتهم من الد وحفظ مي  

، وليس من سبيل أهل الورع، وإنما هو من  قى
ُّ
 استنقاصهم ليس من سبيل أهل الت

ّ
فإن
 عند  ،بيل أهل األهواء س

ّ
ير  إّل  الّسلفيِّ

ً
ير  وخاصة  استنقاُص أهل العلم الربانيِّ

َ
وما ُعِرف

هم من قديم الزمان يستنقصون أهل البدع، 
ّ
صون من فإن

ِّ
أهل الحق، ويلمزونهم، وُينق

                                                           
 (.2/92(، تفسير ابن كثير )1/489تفسير البغوي ) (2)



4 

ي محبة ُعلماء السنة، 
ب ّ اس عنهم، ولهذا جعل السلف من عالمة السُّ

ّ
ا للن ً شأنهم، تنفير

ع أبى بمثل ومن عالمة أ هم والشر
ِّ
ي حق

ُض علماء أهل السنة، والتنقيص ف 
ْ
هل البدع ُبغ

 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱاهلل سبحانه وتعاىل يقول: فذلك، 

  خك حك جك مق حق مف ُّٱ :، ويقول عّز وجل[١١املجادلة: ] َّ هئمب

لة ، فحف [٩الزمر: ] َّ مكجل لك ف وأهل المي   لتهم من و ظ مكانة أهل الشر تعظيم مي  

ين و 
ّ
، وبه يتضّمن حفظ دين األمة وجمع كلمتها، فإن والنظر  العقلمقتض  الد

اس عن هاتير  
ّ
ر الن

ّ
 نف

ٌ
، فإذا أحد ة األمر والعلماء الربانيير 

ّ
االجتماع يكون حول وّل

ة والُعلماء فإن هذا سبٌب لتفريق األ 
ّ
 عض المسلمير  الفئتير  الوّل

ِّ
 .مة وسبٌب لشق

ي أبى بها من الضوابو 
بى
ّ
عية ال ينط الشر

ّ
  :الد

ً
وعند الفيى   الرجوع إىل األكابر عموما

 
ً
  ، ولهذا خصوصا

ً
ي هللا عنه، وجاء أيضا

جذيفة بن عن  جاء عن عبد هللا بن مسعود رض 
ي هللا عنه الوصية باالرتبا اليمان

قد روى فط بأهل العلم الكبار أهل السنة، رض 
 
ً
ي أيضا

ي هللا عنه وروى البيهقى
ي عن عبد هللا بن مسعود رض 

من حديث حذيفة  الاللكاب 
ي هللا عنهما: 

اس بخير ما }بن اليمان رض 
ّ
عن أكابرهم وعن أمنائهم العلم  أخذوا اليزال الن

ارهم هلكوا ،وعلمائهم عية وضابط {فإذا أخذوه عن صغارهم وشر ، هذه قاعدة شر

عي 
، [٤٣انلحل: ] َّ جه ين ىن من خن حن  جن يم ُّٱ ، ولهذا قال عز وجل: شر

 ويقول هللا سبحانه وتعاىل 
ً
 يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱ: أيضا

  زي ري ينٰى ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل

، فأمر  [٨٣النساء: ] َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

ي هذه اآلية بالرجوع إىل األكابر إىل العلماء الربانّيير  الذين يِزنون 
هللا سبحانه وتعاىل ف 

 حص مس خس حس جس ُّٱاألمور بالكتاب والسنة، وهم أهل التقوى والخشية 

،  ، الذين يجمعون وال [٢٨فاطر: ] َّ  خصمص يفّرقون، والذين يعطفون عىل الصغير

فون 
ِّ
ويشفقون عىل األمة، ويسعون لالجتماع وربط الناس بوالة أمرهم وعلمائهم، وُيؤل

يسعون إىل إثارة الشحناء والبغضاء والتنافر وهذه من عالمة العلماء  بير  القلوب وال
هم

ّ
، أما أهل األهواء فإن يقيمون لهذه القواعد وهذه الضوابط  عكس ذلك، ال الربانّيير 
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 صىل هللا عليه وسلم
ُ
ي كتابه ونبيه

ي أمر هللا بها ف 
لتها البى ي سنته مي  

، من ذلكم ما جاء ف 
ي صىل هللا   النب 

ّ
ي هللا عنهما أن

عند البخاري من حديث عبد هللا بن عمر بن العاص رض 
 }عليه وسلم قال: 

ً
اعا عه بقبض  إن هللا ال ينيى ع العلم انيى  من صدور الرجال ولكن ينيى 

 
ً
ي عالما

  العلماء حبى إذا لم ُيبقى
ً
خذ الناس رؤوسا

ّ
  ات

ً
وا  جهال

ّ
وا بغير علم فضل

َ
فسِئلوا فأفت

وا
ّ
 .الفيى  وانتشار األهواء والجهل ، وترك األكابر والرجوع إىل األصاغر من عالمات{وأضل

ع مراعاة الم ي جاء بها الشر
عية البى  هذا ومن القواعد الشر

ّ
صالح والمفاسد، فإن

ي أبى بها ديننا، تحقيق المصالح 
ع البى ، وتكميلها ودرُء المفاسد وتقليلها من قواعد الشر

 منهم أهل السنة 
ً
 لألمة، وخاصة

ٌ
فالمرء يقدر المصالح والمفاسد فمراعاة ذلك حفظ

لتهم  العمل عىل تفريقهم والعمل عىل ضعف مي  
ّ
 الذين يدعون إىل الحق والتوحيد فإن

وتحذير الناس منهم من عالمات الشر عند المرء، وعدم تحقيق هذه القاعدة العظيمة، 
 المرَء ينظر إىل المصالح والمفاسد، خصوًصا مع تكالب 

ّ
حبى لو صدر بعض النقص فإن

 من الجه هل البدع والزي    غ والضالل،األعداء، وأ
ّ
 .ل عدم مراعاة هذا األمر الجليلفإن

 
ً
ع أيضا   ومّما جاء به الشر

ً
 األخالق الحسنة والتعامل الحسن بير  المسلمير  عموما

 
ً
ي صىل هللا عليه وسلم قال: وبير  أهل الفضل وأهل العلم خصوصا إنما بعثت }، النب 

تمم مكارم األخالق
ُ
ع وعدم التكي  {أل ي جاء بها الشر

، فالتواضع من الخصال الطيبة البى
ام مشاعر ا ، وعفة اللسان واحيى ي الحديث أنوالتطاول عىل المسلمير 

 لناس، كما جاء ف 
ي صىل هللا عليه وسلم قال:  من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته }النب 

ي {ُيؤبى إليه منّيته وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخر وليأِت إىل الناس الذي ُيحب أن ، فالنب 
 عليه جاءصىل هللا عليه وسلم كان خلقه القرآن وهذا األمر 

ّ
عنا، وحث وهو من  به شر

 هذا ليس 
ّ
باع، وأما التطاول والتكي  عىل عباد هللا فإن

ّ
عالمات أهل الخير والصالح واالت

ي صىل هللا عليه  عنا تجريد التوحيد للنب  من خصال أهل اإليمان، أيضا مما جاء به شر
والتقليد والتعصب من مسائل أهل  ،وسلم وللحق وأهله، وترك التعصب للرجال

باع، فأالجاهلية، وخالف الن
ّ
ي صىل هللا عليه وسلم أهل الجاهلية، فدع إىل االت مر ب 

باع 
ّ
لرسول صىل هللا عليه وسلم، وتعظيم الحق وعدم لهللا عز وجل بتجريد االت

التعصب للرجال، فإن هذا أي التعصب للرجال والتقليد من أسباب إطفاء نور هللا، 
، وهذا ممّ  عي

صف به أهل األهواء ومن أسباب رصف الناس عن الحق بدليله الشر
ّ
ا ات

مون 
ِّ
اءهم الذين يعتمدون عىل الرأي  رؤساءهموالبدع فإنهم يعظ ري  هم وكي 

ِّ
ومنظ

ين ومن  والعقل والفلسفة، وال
ّ
ي الد

يقدمون الدليل، فهذه األمور مراعاتها من الفقه ف 
باع والعمل 

ّ
 .بسنة الرسول صىل هللا عليه وسلماالت
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ً
باع قواعدالعمل بما كان ع ومن ذلكم أيضا

ّ
ي همليه السلف وات

هم طريقهم ف 
َ
، وف

، فالّسلف وضعوا قواعد من تبّّص بها عرف الحق وأهله، ومن لم  معاملة المخالفير 
ق بير  ال حق والباطل وبير  يعمل بقواعد الّسلف تخبط وزاغ عن الحق، وأصبح ال يفرِّ

حبى يعرف  ولهذا من المهم لطالب العلم أن يتفقه بطريقة السلفالسنة والبدعة، 
 مات أهل الحق وعالمات أهل الباطلالحق من الباطل ويعرف عال 

ً
مما جاء به  ، وأيضا

عنا وهو من متعلقات حفظ مكانة المسلم، الدفاع عن المسلم وعدم خذالنه وقول  شر
الحق وشهادة الحق وأن ال تأخذه لومة الئم بأن يقول للمبطل أبطلت وخالفت، وُيقال 

 المس
ّ
 للمحق أصبت، فإن

ً
ي له أن يكون قويا

  لم ينبغ 
ً
يراقب رّب العالمير  ويدافع  شجاعا

ي صىل هللا عليه وسلم:   }عن عرض أخيه المسلم، كما قال النب 
ً
أو  انّص أخاك ظالما

 
ً
  :قيل {مظلوما

ً
  أنّصه مظلوما

ً
، فكل ذلك مّما جاء {خذ بيده} :؟ قالفكيف أنّصه ظالما

عنا  ي  ،به شر وكله ينصبُّ إىل استقامة أمر المسلم عىل دين هللا عز وجل وعىل سنة النب 
ون طالبهم عىل هذا  هم ُيربُّ

ّ
ي تربية علمائنا، فإن

صىل هللا عليه وسلم، وهذا ما نراه ف 
عي العظيم، و 

ِرنا ونحن نجالس علماءنا نحن و المسلك وعىل هذا التقعيد الشر
َ
منذ ِصغ

ل، رأيناهم أهل خشية  وتقوى، ورأيناهم أهل تواضع وعدم رأينا فيهم هذا األمر الجلي
اق، ورأينا فيهم ، ورأينا فيهم الحرص عىل االجتماع وعدم االفيى عدم و  التواضع كي 

ي محمد  االنتصار للنفس وعدم الغضب للنفس، وهذا من عالمة الخير والتأسي بالنب 
ت الدعوة السلفية بهذه األخالق لمصىل هللا عليه وس العظيمة وهذا الطرح ، انتشر

ْوا حياتهم وقد أحبهم الناس
َ
، قض ي

، وكم قمع هللا بهم الباطل  من السلق  أهل الخير
ي 
ي هذا األمر الجليل الجهاد ف 

ْوا أعمارهم ف 
َ
وأهله، وكم حِفظ هللا بهم السنة وقض

سبيله، منهم شيخنا ابن باز رحمه هللا تعاىل من المعارصين، وشيخنا محمد بن صالح 
هم  العثيمير   ي رحمه هللا، وغير

رحمه هللا، ومنهم شيخنا محمد بن نارص الدين األلباب 
من أهل العلم الذين عارصناهم، ومنهم األحياء كشيخنا صالح الفوزان وكشيخنا ربيع 

ون عىل هذا المسلك، بن هادي المدخىلي وكشيخنا عبيد الجاب ْوا ري كلهم يسير
َ
قض

ي العقد ال ،حياتهم
دى والصالح ، ورأينا فيهم الخير والههمتاسع من عمر اآلن هم ف 

قون، ويربطون الناس بالكتاب والسنة والحق، والتقى نحسبهم كذلك،  يجمعون وال يفرِّ
ال ينتقمون ألنفسهم وال يغضبون ألنفسهم وال يكون همهم حب الرئاسة والزعامة، 

فونهم ويحبونهم،
َ
ي دعوتهم مما جعل الناس يأل

كة ف   .ومما جعل هللا الي 

ي عباده أن يختي  وال
هللا العباد، ويمتحنهم يوم نرى المخالفة، وهذه سنة هللا ف 

، ولكن كل  بظهور  ي الزمن الحارص 
ي الزمن األول أو ف 

المخالفير  لهذه القواعد، سواًء ف 
ه اليدوم واليظهر له ذكٌر وشأن، 

ّ
من خالف الحق وانتّص لنفسه ولمسلكه المخالف فإن
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وهذه ، [٤الرشح: ] َّ مم خم حم جم ُّٱ ن نبيه: وهذا مصداق قول هللا عز وجل ع

باع
ّ
ي صىل هللا عليه وسلم ولمن كان له نصيٌب من ات صىل هللا عليه  هالرفعة للنب 

باعه للرسول صىل هللا عليه وسلم، يرفع هللا شأنه وذكره، وأما 
ّ
وسلم، كلٌّ ِبحسب ات

ي هللا لهم ذكرا وسمعة طيبة، نسأل هللا عز وجل أن يحفظنا وإياكم 
أهل الباطل فال ُيبقى

من اإلنحراف، ونسأله أن يثبتنا عىل الحق والسنة وأن يسلك بنا طريق علمائنا وأن 
 .هللا عليه وسلم وسلفنا الصالحبنا قبل ذلك طريق نبينا محمد صىل يسلك 

ر الفيى  اختباًرا وابتالًء، ليهلك من هلك عن بينة ويحبر من 
ّ
 هللا عّز وجل ُيقد

ّ
إن

ي صىل هللا عليه وسلم قال :  ي صحيح مسلم أن النب 
ي الصحيح ف 

ّ عن بينة، قد جاء ف  حي
عرض الفيى  عىل القلوب عرض الحصير عود}
ُ
 ت

ً
  ا

ً
ب  ها نكتت فيه نكتة  ،عودا شر

ُ
فأيُّ قلب أ

كتت فيه نكتة بيضاء  ،سوداء 
ُ
  ،وأّي قلب أنكرها ن

ً
 مثل الصفا ال حبى يصير القلب أبيضا

ا كالكوز مجخًيا 
ً
ه فتنة مادامت السموات واألرض، واآلخر أسود مرباد يعرف  ال ،تّص 

 
ً
  معروفا

ً
ب من هواه وال ينكر منكرا شر

ُ
ي و ، {إال ما أ ا ما صىل هللا عليكان النب  ه وسلم كثير

ي عىل دينك} :يدعوا ربه فيقول ي هذين الحديثير  {يا مقلب القلوب ثّبت قلب 
، وف 

  وبيان خطورتها عىل القلوب، ووجوب 
بحبل هللا المتير   االعتصامالتخويف من الفيىّ

 هذا بعد تقوى 
ّ
وبكتاب هللا المبير  وبسنة سيد المرسلير  صىل هللا عليه وسلم، فإن

. عز وجل ورحمته هو الذي يجعل القل هللا  عنها الفيى 
ُّ
 وب عىل الحق ويرد

 ما يحصل اليوم من فتنة  أظهرها الدكتور محمد بن هادي المدخىلي هداه 
ّ
وإن

هللا ورده إىل الصواب، يجب الحذر منها، والتحذير منها، وهو قد خالف تلكم 
، وأشغل  عية، حبى فّرق السلفيير  ي الضوابط والقواعد الشر

السلفيير  أهل الحق ف 
العالم عن الدعوة إىل هللا عز وجل، وفرح بفعله المخالفون من أهل الكفر وأهل البدع 

فيه  ألنح علينا المخالفون للسنة، كلُّ ذلك فر أواألهواء، وشّمت بنا أهل الباطل و 
تنا له هداه هللا،  خصلة حّب  الزعامة كما ذكر مشايخنا عنه وكما شاهدنا ذلك من معاشر

ذلك التكي  والتغطرس عىل طالب كفكم من موقف  رأيناه يظهر منه هذا النفس، و 
 كذلك و ، ة المفاسد والمصالحالعلم وعدم مراعا

ً
 تسلط لسانه عىل العلماء الكبار فضل

كذلك ، و شيخنا ربيع وشيخنا عبيد الجابري عن طالب العلم، كما تطاول لسانه عىل
، وكذلك ال الظلم الذي سلكه مع إخوانه وطالب عدم التخلق علم دون أدلة وبراهير 

ع هللا عّز وجل كذلك و ، ق الطيبة وعدم الوفاء مع أصحابهباألخال عدم تعظيمه لشر
 
ً
فقام بني   إخوانه ووصفهم  ،التنابز باأللقاب عندما قال هللا سبحانه وتعاىل محرما

 
ً
ع هللا، حيث قال عّز وجل وتلقيبهم بالصعافقة مخالفا  جع مظ حط مض ُّٱ: شر
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 ملهل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع
 مي خي حي ٰهجي مه جه  هن من حنخن جن مم خم حم جم
هذه األلقاب  ، فوصف هللا من لم يتب من[١١احلجرات: ] َّ  مب هئ مئ هي

ّ طالب االسيئة بأنه ظالم، 
لعلم السلفيير  وهذا حال محمد بن هادي، أخذ ُيعير

ع هللا عز وجل، إىلويلمزهم ويستنقصهم  غير ذلك من أفعاله ، كل ذلك مخالفة لشر
 
ً
الشنيعة، ومخالفاته الّصيحة لكتاب هللا وسنة نبيه وقواعد السلف، مما أنشأ فرقة

ر الناس عن
ّ
ي العالم ونف

،   بير  السلفيير  ف  كما فعل مع االرتباط بالعلماء وبالسلفيير 
ار وعن السلفيير  إخواننا السلفيير  أهل البحرين وقد فتنهم ورصفهم عن المشايخ الكب

، ودو  رهم عن رات السلفيير 
ّ
وكما فعل أيضا مع بعض طالب الجامعة اإلسالمية نف

لبخاري وعن حضور الدورات السلفية،  الشيخ ربيع والشيخ عبيد وعن الشيخ عبد هللا ا
رهابه لبعض المشايخ الذين وافقوا إتحذيره من الدورات السلفية و كذلك من أفعاله 

ي بعض الدورات حذرهم من الذه
ي هذه الدورات السلفية،  للمشاركة ف 

اب للمشاركة ف 
هم بأنه  ، حيث أخي  كما فعل مع مشايخ جازان محمد عكور، وعبد هللا النجمي

ي تدل من ن هم ذهبوا إىل دورة حفر الباطن! سيقاطعهم إ
، إىل غير ذلك من أفعاله البى

ع هللا، ومنها قذفه لن ها تخالف شر
ّ
ي بيت  من بيوت هللا عّز و  مسلمظر إليها أن

 جل!،ف 
ي  ي صىل هللا عليه وسلم بوجوب السيى عىل المسلم، عندما قال النب  وخالف أمر النب 

ي الدنيا واآلخرة} صىل هللا عليه وسلم: 
ه هللا ف  هذا لّما نظر ول، {من سيى عىل مسلم سيى

روا منهالعلماء ألفعاله 
ّ
وقد حذر اىل أمرنا بالرجوع إىل العلماء، هللا سبحانه وتعو ، حذ

الدكتور لجابري، وفضيلة الشيخ لشيخ ربيع، وشيخنا الشيخ عبيد امنه شيخنا ا
  ،عبدهللا البخاري

ً
هم من طالب العلم أيضا   ومخالفته لما الذين تبّّصوا بحاله  إىل غير

 .السلف، ورأْوا مخالفته الّصيحةكان عليه 

 
ّ
ي وإن
و مازالوا  معه دون بينة أو برهان، الذين ما زالوا يتعاطفون ئك أنصح أولب 

يخذلون إخوانهم، ويخالفون العلماء ويثنوا عىل محمد بن هادي أو يجالسونه أو 
ي مخالفة العلم

قوا هللا عّز وجل وال يسعوا ف 
ّ
، اء الربانيير  يدعونه إىل دروس أن يت

أن يرحموا محمد بن هادي ويذكرونه باهلل ويناصحونه حبى يرجع إىل  عليهم الواجب
 عىل ما هي عليه، وحبى ال  هم بهذا يرحمونه حبى الصواب، و 

ً
ال  يزيد الفتنة زيادة

 .يتحّمل آثام الناس وأوزارهم
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وا من االنِشغال بالردود، والجدال،   ال ُيكير
ْ
ير  أن ي الّسلفيِّ

ثّم ثانيا أنصح إخواب 
 عليه، الّسلف كانوا ينظرون إىل

ِّ
ي الرد

 الُعلماء ماذا والخصام، مع من يتعّصب له أو ف 
و 
ُ
ذ
ُ
و بقوِلهِ  نيقولون فيأخ

ُ
و و ِهْم، من طلِب العلم والعبادة، بمصلَحتِ  نْم وينشِغل

ُ
 نينشِغل

ي التدريس
  ف 

ّ
ز أهل الحق ويشغلهم ِبمثِل  والدعوِة إىل الل

ُ
يطان يؤ

ّ
اس، الش

ّ
وتعليم الن

هِذِه الفيى  حبىّ يخلوا الجو للُمخالفير  وأهل البدع لنشر بدعهم، الّسلف كانوا يأخذون 
ميع أوقاتهم بمثل الردود عىل مثل هؤالء، المرُء يعرف ينشغلون بج بكالم العالم وال

ي الدنيا واآلخرة، 
 له ف 

ٌ
ي ما فيه منفعة

الحق ويتبعه من خالل ما ذكره العلماء ثّم ينشِغُل ف 
ر، مثل ما نرى عند بعض إخواننا، وال يجعلون جّل اهتمامهم بمتابعة مثل هذه األمو 
ي به شيخنا الشيخ صالح الفوزان 

ي اليوِم وهذا ما نصحب 
رته ف 

ُ
 تعاىل، فقد ز

ّ
حفظه الل

ي 
ا يحصل بيب  ي عم 

الخامس من ذي الحجة بمكة بمكتبه، ومغي أحد طلبة العلم، وسألب 
ير   لفيِّ لمه لطالب العلم، وتفريقه للس 

ُ
وبير  محمد بن هادي فقلت له ما حصل منه وظ

ي بأن ال ننشِغَل به، فقال: اتركوه، واجعلوه كأنه غير موجود، 
عوة وانشغلو فنصحب 

ّ
ا بالد

 عّز وجل
ّ

 .إىل الل

الشيخ الفوزان، فننشِغل بهذا و الشيخ عبيد، و ، فهذه وصايا علمائنا الشيخ ربيع
، أسأل هللا سبحانه شر العلم، ونحذر من الباطل وأهلهاألمر ننشِغل بدعوتنا، ننشغل بن

ي وإياكم إىل الحق والصواب، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يث
بتنا عىل السنة وتعاىل أن يوفقب 

، كما أسأله عّز أن يدرأ عن أهل السنة والس ، وأن حبى نلقى رب العالمير  لفيير  هذه الفيى 
وأسأل هللا عّز وجل أن يرد الدكتور محمد بن هادي المدخىلي إىل الصواب يخمدها، 

كم التوفيق ، وأسأل هللا عّز وجل ىلي ولاء واإلنصافوإىل جادة الحق وأن يرده إىل العلم
 والسداد وهللا أعلم. 

 . وسلم وبارك عىل نبينا محمدوصىل هللا


