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  قال أخي الطبيب علي حليتيم:

  علي حليتيمد.رسالة إىل السلفيني! هذه هي السلفية/ 

قبالة بيت هللا احلرام بعد عصر هذا اخلميس شرعت أكتب هذه الكلمات عسى أن ينفعنا هللا عز 
، ولكتابه وألئمة املسلمني  ولرسولهوجل مبا نقول فإن (الدين النصيحة قلنا: ملن  رسول هللا؟ قال: 

 .وعامتهم) خّرجه مسلم، فلم يستثن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحدا من ذلك

والنصيحة يف لغة العرب اسم يدل على إرادة اخلري أخذت من قوهلم َنَصَحه، ونصح له، ُنْصًحا 
اْخلَاِلُص من الَعَسِل وكلُّ شيٍء َخَلَص، فـََقْد َنَصَح،  :وَنصاَحًة، يقال: َنَصَح الشيُء: َخَلَص، والناصحُ 

 جيعلوا قوهلم هو الدين وفعلهم وأعظم نصح املسلمني لدينهم أن يفصلوا بني دينهم وقوهلم وفعلهم، فال
م ، فقد كان من وصية النيب صلى هللا هو الدين، وال حيملوا الدين أخطاءهم وخطلهم وشذوذهم وزال

عليه وسلم لألمراء حني يبعث بعثا:(وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن جتعل هلم ذمة هللا وذمة نبيه 
هلم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن ختفروا ذممكم وذمم  فال جتعل هلم ذمة هللا وال ذمة نبيه ولكن اجعل

أصحابكم أهون من أن ختفروا ذمة هللا وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم على 
حكم هللا فال تنزهلم على حكم هللا ولكن أنزهلم على حكمك فإنك ال تدري أتصيب حكم هللا فيهم أم 

بعوهم من قرون اخلري وهم من علمتم فهما للدين ومنزلة عند هللا ال) خّرجه مسلم، وكان الصحابة  و
ا إىل هللا عز وجل كما يروى عن عمر رضي هللا عنه واإلمام مالك  واملؤمنني يفتون الفتوى فال ينسبو
م ومنهجهم، فال ننسب ما نقول ونعمل إىل هللا عز وجل  م يف سري وغريهم فما أحوجنا أن نقتدي 

م إال ألن مجاعة جعلوا وال إىل رس وله صلى هللا عليه وسلم، وما وقعت هذه الفتنة يف بالد هذه األ
ما يقولون من قول هللا ورسوله فمن وافقهم فقد وافق هللا ورسوله ومن خالفهم فقد خالف هللا ورسوله 

ظيمة وال وهذه فتنة كبرية حىت جعل الناس يسبون الدين ويستفزهم الشيطان فيقولون الكلمات الع
 !حول وال قوة إال 
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حىت تعلموا أننا خنالفكم وال خنالف الدين  فإين سأفرق يف هذه الكلمات بني السلفية والسلفينيولذلك 
وننكر عليكم ونسّلم لرب العاملني ونتحمل األذى يف سبيل هللا حىت خنلص هذا الدين من الشوائب 

مل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف والغلو كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم:(حي
ويل اجلاهلني) خّرجه البيهقي، ولسنا نزكي أنفسنا وال نزكي على هللا أحدا  الغالني وانتحال املبطلني و
كائنا من كان. أما السلفية مبعىن اتباع كتاب هللا عز وجل وسنة رسوله وهدي أصحابه والتابعني هلم 

مة الذين هم ورثة النبوة واملبلغون للدين عن رسول هللا عرب األجيال فال شك حسان وهدي علماء األ
ذا املعىن سلفيون و ا هم  أن عامة املسلمني هم  ذا املعىن هي اإلسالم نفسه وأصحا السلفية 

وال  وال حاجة هلم السم آخر }ُهَو َمسَّاُكُم اْلُمْسِلمَني ِمن قـَْبلُ {لاملسلمون كما مساهم هللا عز وج
ا من  ، ويعدون ذلك بدعةيفضلون على اسم هللا غريه من األسامي أبدا من البدع اليت ما أنزل هللا 

سلطان، وضررها أكرب من نفعها، وإمنا استحدث الناس األمساء لبيان الفروق ال للتفريق كما حيدث 
م امسا جديدا وال أن اليوم، وقد ظهرت بدعة اخلوارج زمن الصحابة فما احتاجوا أن يبتدعوا ألنفسه

جيعلوا أنفسهم فرقة من الفرق، وكثرت البدع يف زمن السلف األول كمالك وأيب حنيفة فما وضعوا 
  .ألنفسهم من األمساء غري ما مساهم هللا عز وجل

هجرية املوافق لـ  ١٤٣٩رجب  ١٤قد صدر يف جملة البصائر للجمعية بتاريخ و  نصههذا 
  ميالدية ضمن الصفحة اخلامسة حتت عنوان: ٢٠١٨مارس٢٦

  ."هذه هي السلفية !!رساليت إىل السلفيني" 

***************************  
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، حنمده و نستعينه و نستغفره، و نعود  من شرور أنفسنا و من سيئات أعم النا، من إن احلمد 
شهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له و أشهد أفال هادي له، و  ، و من يضللفال مضل لهيهده هللا 

  أن حممدا عبده و رسوله.أما بعد..

رسال رسالة إىل السلفيني ليعرفهم : -لتوفيقو  ا- أقول لقد استوقفين عنوان املقال إذ يتعلق 
لسلفية اليت هي منهجهم، و أ  ما  هألتزمسلفي منذ نعومة أظفاري  –و احلمد  –نفسهم و 

و ما هدا هللا تعاىل إال إىل املنهج السلفي و  احلمد و املنة، حينها كنت  استطعت لذلك سبيال
ديقي و أخي علي حليتيم و كان ينتمي جلماعة اإلخوان املسلمني، ينشط يف املساجد مبا أعرف ص

متليه عليه اجلماعة آنذاك، و كنت أنشط أيضا و لكن مبقتضى املنهج السلفي، فقد كان هلم قائد و 
. فعجبتهو حسن البنا رمحه هللا و كان قائد رسول هللا  كيف  !، و شتان ما بني الثرى و الثر

. عش رجبا ترى !!! ةَ املنهج السلفي أن يعرِّف لسلفيِّ  -إن كان ال يزال على ذلك-املنهج إلخواينِّ 
  عجبا..

  و من حسن األدب الرد مبا يناسب املقام..الطبيب  أخيمن و هكذا وصلتين الرسالة 

قال:   فإن (الدين النصيحة قلنا: ملن  رسول هللا؟"قائال: شرع الطبيب بذكر حديث لرسول هللا

و هو –مبا أنك نسبت خترجيه ملسلم .." ولرسوله، ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم) خّرجه مسلم
فمن األمانة العلمية أن تذكر منت احلديث كما خرجه مسلم دون برت أو إقالب أو مما يطعن  -كذلك

  ..متليه قواعد احلديث و مصطلحهيف سرد احلديث كما 

 أن رسول هللا رقية متيم بن أوس الداريمن حديث أيب  صحيحه فاحلديث كما خرجه مسلم يف

ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم :قلنا: ملن  رسول هللا؟ قال، الدين النصيحة" :قال " .
من ت املنت و بدل أن تذكر" و كتابه و لرسوله.." ذكرت " و لرسوله و لكتابه..." هذا بْ قلَ فقد 

 ما مل يقله فقد جاء الوعيد على ذلك يف قوله ل على رسول هللاو و عدم التقب األمانة العلمية 
) ١٠٩كتاب العلم رقمرواه البخاري من حديث سلمة ( قل علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار"ي"من 
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إال  ى هذه األمانةحيرص علال و  -و أنت تقوم بشرح كتاب صحيح البخاري يف بعض املساجد-
  . لسلفيون احلافظون لسنة النيبا

لنصيحة؟.يكون قد و هل من أراد اخلري .. يدل على إرادة اخلريالنصيحة لغة اسم ذكرت أن  - أم  قام 
  ..البد من القول الذي هو عمل اللسان

 .١/١٣٨فتح الباري البن حجر قال اخلطايب: (النَِّصيَحة كلمة جامعة معناها حيازة احلظ للمنصوح له) 

اجلرجاين: (النصح: إخالص العمل عن شوائب الفساد. والنَِّصيَحة: هي الدعاء إىل ما فيه  وقال
  . ٢٠٣التعريفات للجرجاين ص الصالح، والنهي عما فيه الفساد)

وأعظم نصح املسلمني لدينهم أن يفصلوا بني دينهم وقوهلم وفعلهم، فال جيعلوا قوهلم هو الدين " :قلتَ 
موفعلهم هو الدين، وال حي   ". ملوا الدين أخطاءهم وخطلهم وشذوذهم وزال

سادسة ، و زدت )ألئمة و عامة املسلمنيهللا و الكتاب و الرسول و ا(: أمساء جاء يف احلديث مخسة
ذه السادسة عند شرحك للحديث  )الدين(من عندك و هي  و جعلتها األعظم، فمن أين أتيت لنا 

و  مكمجعيتُ  رَ فيه النا ث مؤخرا مما أنشبتْ ه إال الغمز و اللمز فيما حدَ أتبعتها بتفسري ال أرى مبعثَ مث 
  .أقامت الدنيا عليه و هو ليس وليد اليوم

ألئمة  ؟ناملسلمو  هممن مث  فريقان عند  أو العامة، و األئمةفاحلديث مل يذكر هكذا امسا و إمنا علقه 
قد يكون اختلط عليك األمر فأردت عامة ف، العلماء : علماء األمة و علماء السلطان أي األمراء

أن يفصلوا بني دينهم و قوهلم و فعلهم،...إىل آخر  نصحتهمن و على كل حال فالذي !املسلمني
فلست  -حفظه هللا ر بعينيك الشيخ فركوسزِّ و كأين أراك حت-، إذا كنت تقصد علماء األمة كالمك

فسرتى غري  همه هذا األدب  فضيلة الطبيب و هو أدرى به منك و هذا موقعه فادخلأنت من يعلِّ 
و هم ئالشريعة دراسة بل يتبعون علما سونرُ يدْ الذي مسعت، و إن كنت تقصد العامة و هم الذين ال 

  و أفضل ما جاء عن العلماء يف تفسري النصيحة قوهلم: فهؤالء يف غىن عن هذه النصيحة.مفتيهم 
َنسبِ  ألئمَّة املسلمني والنَّصيحة"  الطُّرِق على ما َغَفلوا عنه، مع تكوُن بطاعِتهم يف املعروف، وتَنبيِههم 
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 .إعانِتهم يف إصالِح النَّاس، وعدِم اخلروِج، إالَّ أْن يـَُرى ِمنهم ُكفٌر بواٌح عند فيه ِمن ِهللا تعاىل بُرهانٌ 

لعمِل على ما فيه نـَفْ  لعامَِّة املسلمنيوالنَّصيحُة  وامِر ِهللا ورسولِه وبشرائِع الدِّين، و عهم تكوُن بتعريِفهم 
فهل فيما نقلت  ."وصالُحهم، وإبعاِد الضَّرِر عنهم، وغري ذلك ممَّا فيه صاحلُ النَّاس يف ِدينهم وُدنياهم

ك تريد أشد من عضدك فأقول لعلَّ سلك ما يدل على الفصل بني الدين و القول و الفعل....؟ و أ 
م دلزِ "أال يَ  م و ينصحو رائهم و ما اعتقدوه و إمنا يدعو ون إلزام ؟ و هذا هو منهج موا الناس 

شنجون تالسلفية اليت تدندن حوهلا  فضيلة الطبيب، علما أن يف السلفيني من خيطئون و ينحرفون و ي
م؟ عوارَ  السلفيةَ  لُ و أخالقهم ذميمة ...و لكن هل حتمِّ  رت منه ا أنت وقعت فيما حذَّ فه ..سلوكا

م لوا الدين أخطاءهم وخطلهموال حيمِّ " بقولكهؤالء السلفيني   أَ ("..وشذوذهم وزال
ۡ
  ِربِّ ٱلۡ نَّاَس بِ ٱلَن و ُمرُ َ

 .؟) نَ و ِقلُ َفَال تـَعۡ أَ  َبۚ تَٰ كِ ٱلۡ َن و لُ تـَتۡـ  نُتمۡ أَ وَ  مۡ كُ سَ أَنفُ َن َوتَنَسوۡ 

وإذا حاصرت "  رهم على جيش أو سرية من أصحابه:من أمَّ يوصي فيه  حبديث للنيب استشهدتمث 

نصيحتك  تثبيتال شك أنك تريد .. إىل آخر احلديثأهل حصن فأرادوك أن جتعل هلم ذمة هللا وذمة نبيه 
لفصل بني الدين و قوهلم وفعلهم    ...استنادا هلذا احلديثللمسلمني 

  بني احلديث و النصيحة اليت قدمها للمسلمني آنفا؟  ربطمن فضيلة الطبيب أن يبني يل ما هو الرجو أو 
ا من أعراب اجليشف ا أو الغدر  ر أم عند شراح مسلم أن الذمة هي العهد و نقضها أو التساهل 

نقضها من ال يعرف قدرها فإذا كانت هي ذمة هللا فاألمر عظيم وهو أهون إذا يُ  فرها أيْ و قد خيُ وارد 
مري غائب عن النيب ألو كذلك حكم هللا أعظم من حكم األمري  إذ ا كانت لألمراء أو اجليش و غريه

لوحي الذي قد ينزل حبكم خالف ما أن العدو على حكمه  األمري فإذا أنزلعليه له ز وهو املوصول 
ل، هذا ملخص الشرح، فأين العالقة بني هذا و ينز تال مبخالفة يتلبس  كان أحوط أن يقع يف املعصية و

  ما ذكرت  فضيلة الطبيب؟.

بعو او كان " ذكرت:مث  فهما للدين   -عبارة مل أفهمها-وهم من علمتمهم من قرون اخلري لصحابة و 
ا إىل هللا عز وجل كما يروى عن عمر رضي هللا عنه  ومنزلة عند هللا واملؤمنني يفتون الفتوى فال ينسبو

  ..."واإلمام مالك وغريهم
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ُحقَّ لك أنك ذكرت الرواية بصيغة التمريض و إال فاملقصود التورع عن الفتوى و التوقي عن اخلوض يف 
لعلم، ذلك ألن امل حلجة و الربهان و عن رسول هللا فيت هو خمرب عن هللالفتيا إال  ، مبا علم 

  ):" املفيت هو القائم يف األمة مقام النيب...". ٤/٢٤٤قال اإلمام الشاطيب (املوافقات 
):"املفيت: هو املخرب حبكم هللا تعاىل ملعرفته بدليله. و قيل هو ٤٤و قال ابن محدان (صفة الفتوى.

ا توقيع ):" ٧٢ابن الصالح (أدب املفيت:و قال  املخرب عن هللا حبكمه." و لذلك قيل يف الفتوى: إ
  عن هللا تبارك و تعاىل".

هو  لةأاحلكم يف هذه املس: "مثال و كيف تريد للمفيت أن جييب السائل  فضيلة الطبيب؟ أيقول له 
علم هذا  له؟ يرأياجتهادي و و  هو ليس من هللا و ال من رسوله و إمنا هو من عنديو  كذا  كذا و

لرواية لننظر لعلنا . و أ أطالب الطبيب أن حييلنا على املرجع الذي وجد فيه هذه ا!جهل مركب  أم
  و أ له من الشاكرين. -و فوق كل ذي علم عليم-جنهله نطلع على علم

م ومنهجهم"  لت ما سبق بقولك:ذيَّ  م يف سري تريد أن تقول إن منهج  ".فما أحوجنا أن نقتدي 
م ال يسندون الفتوى إىل هللا تعاىل و ال إىل رسوله ؟ م أ فقد سبق اجلواب و   .السلف و سري

  ..و املنة احلمد

م إال ألن مجاعة جعلوا ما يقولون من قول هللا " قلت بعد ذلك: وما وقعت هذه الفتنة يف بالد هذه األ
  ...." ومن خالفهم فقد خالف هللا ورسوله ورسوله فمن وافقهم فقد وافق هللا ورسوله

لفتنة و حدَّ  م"دت وقوعها بقولك ما وصفته  ما بدر من الشيخ إال ك تقصد ال إخالُ ف "هذه األ
جعلوا ما يقولون من قول هللا و  حت تشرح الفتنة املزعومة أن مجاعةً فركوس يف مقاله الشيق و رُ 

ا ما خطته يد الشيخ؟ أليس  رسوله.. فضيلة الطبيب مل اإلفرتاء على عباد هللا؟ أليس لنا أعني نرى 
ا؟ أجعلتنا سذَّ  ء لنا عقول نفهم  جا هلذا احلد؟ و هللا سائلك و من معك عما تفرتون على األبر

لتزام هم الذين ألزموا أنفسَ فالقائلون مبثل هذا الكالم هم املقلدة أنفسُ دا، حسو  قداحِ  هم و غريهم 
مذهب معني ال حيدة عنه فمن قال بقول املذهب فهو قول هللا و رسوله و من خالفهم فقد خالف 
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ه أشكالو د عن سنة املصطفى و نذم التقليد بشىت أصنافه و هللا و رسوله و حنن و احلمد  ما فتئنا نذ
  "إذا صح احلديث فهو مذهيب" رمحه هللا: مالكدار اهلجرة و نتمسك بقول إمام 

ز إىل فئة، و هو الفاصل بيننا و تحيم غريهى من أهل اللغة و املقال أمامكم فأعرضوه على أويل النُّ 
  بينكم...و هللا املستعان.

الكلمات العظيمة وال  وهذه فتنة كبرية حىت جعل الناس يسبون الدين ويستفزهم الشيطان فيقولون"مث قلت:

و غريها من املدن  – فضيلة الطبيب، منذ والدتنا يف هذه البلدة (سطيف)  ".!حول وال قوة إال 
ء األمهات  الدين و سبِّ  هللا و سبِّ  و سبِّ الكفر  كلماتِ و حنن نسمع  -اجلزائرية و قول و اآل

ارا الكلمات العظيمة و الشنيعة  رزةُ ليال و  بل اليوم..املعامل  و مل تكن هناك دعوة سلفية كما هي 
ئمة فأحياها  تفهل كانذاك نشاطهم هو البارز، كان اإلخوان آن  الشيخ فركوس واليوم هذه الذمائم 

  فاعتربوا  أويل األبصار...مع الذئب ؟ و قد ذكرين صنيعكم هذا مبا جرى للحملتالميذه و أتباعه 

السلفيون اجلاهلون لدعوتكم و  افتهيؤوا أيه ..احلكمُ  سيصدرُ .. و احلسمءت حلظة جا ..و اآلن: لتُ ق
   ..أعريوا له مسعكم و قلوبكمف -بل دينكم-منهجكم، جاء من يعلمكم السلفية

حىت تعلموا أننا خنالفكم ولذلك فإين سأفرق يف هذه الكلمات بني السلفية والسلفيني " قال فضيلة الطبيب:
وننكر عليكم ونسّلم لرب العاملني ونتحمل األذى يف سبيل هللا حىت خنلص هذا الدين من وال خنالف الدين 
  ."الشوائب والغلو

 لهاو أصَّ  فهاف لنا السلفية كما عرَّ الطبيب سيفرق بني السلفية و السلفيني..و أ أحتداه أن يعرِّ 
  علماؤها..

السلفية مبعىن اتباع كتاب هللا عز وجل وسنة أما " :فقد أدرج الطبيب تعريفا ما نصهو أ أعي ما أقول، 
حسان وهدي علماء األمة الذين هم ورثة النبوة و املبلغون للدين عن  رسوله وهدي أصحابه والتابعني هلم 

ذا املعىن سلفيون و ذا املعىن هي اإلسالم  رسول هللا عرب األجيال فال شك أن عامة املسلمني هم  السلفية 
ا هم ْبلُ (املسلمون كما مساهم هللا عز وجل نفسه وأصحا   ".)ُهَو َمسَّاُكُم اْلُمْسِلمَني ِمن قـَ
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الطوائف و الفرق و اجلماعات و األحزاب اليت  غفل عنه كلُّ  مهمٌّ  لقد فاتك فضيلة الطبيب قيدٌ 
قال ...)بفهم السلف الصاحل من القرون الثالثة األوىل( تدندن حول هذا الكالم الذي ذكرته و هو

 تَ ٱهۡ فـََقِد  ۦهِ بِ َءاَمنُتم ِل َمآ ِمبِثۡ  واْ نُ مَ ۡن َءاإِ فَ تعاىل:" 
ۖ
 و عن عبد هللا بن مسعود ،)١٣٧" (البقرة َدوْا

م ..." (رواه البخاري  مرفوعا:" خريُ  م مث الذين يلو و إال كيف )، ٢٦٥٢الناس قرين مث الذين يلو
ا ، فالذين احنرفوا عن هذعهده او من قاربو  رسول هللا سقيم ال يطابق فهم الذين عايشوا نرضى بفهم

 كرت يف مقال الشيخ فركوس الذيرق اليت ذُ القيد ضلوا يف كثري من املسائل العقدية و املنهجية كالفِ 
تا–عليهادعيتم  ذا القيد اخلام مل يقع يف مثل هذه ه هلإخراج -زورا و  م من امللة و تكفريهم و هو 

سلمني إىل أمسى معامله كما وقعتم أنتم يف مطبات و طامات جسام حالت دون رقي امل  التهمة النكراء
التوحيد و عبادة الواحد األحد و ليس ذلك إال لضربكم عرض احلائط فهوم السلف و جتريد من 

مماختاذكم فهوم  : " من كان متأسيا فليتأس قواهلم نرباسا لدينكم..قال ابن مسعودأو  ن دو
م كانوا أبر هذه األمة قلو و أعمقها علما و أقله صحاب رسول هللا ا تكلفا و أقومها هد و فإ

م كانوا على قوما أحسنها حاال  رهم فإ إختارهم هللا لصحبة نبيه فاعرفوا هلم فضلهم و اتبعوهم يف آ
و كذا ، ١٠٧٩يف كتابه جامع بيان العلم و فضله برقم  املالكيذكره ابن عبد الرب  اهلدى املستقيم"

  .٥/٢٤٩٤يف الشريعة احلسن سناد حسن إىلمثله عن احلسن بن علي ذكره اآلجري 

حىت تعلموا أننا خنالفكم وال خنالف الدين وننكر "قائال: ريربِّ راح  نا الطبيب مبنهجنا السويِّ فَ و بعدما عرَّ 
  "..ونتحمل األذى يف سبيل هللا حىت خنلص هذا الدين من الشوائب والغلو "..عليكم ونسّلم لرب العاملني

هكذا على الغارب؟ أليس فيهم رجل  ..؟ ختالف السلفيني ..!ختالف من ؟  طبيب النفوس املريضة
م زبدة  !الدين؟ إذن هم خارجون عن الدين رشيد؟ و مبخالفتك هلم ال ختالفُ  هيهات مث هيهات..إ

 نأالوطن الذين كانوا مانعا حصينا للتفجرييني و املارقني الذين أذهبوا أمن العباد و البالد وها أنت 
كذا نعوت؟ مث هل قلنا إن السلفيني معصومبرغد العيش و أمن ال  أن رُّ ن؟ ألسنا نقِ و فؤاد..مث ترميهم 

هذه هي ؟ اب و منيباء أوَّ و خطَّ  هم علماء و طلبة علم و عاميني و أميني..و يف كل خمطئُ في
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يت على األخضر و اليابس فال تذرالوسطية احلقَّ   شيئا ة و احلنيفية السمحة ال املنهجية العرجاء اليت 
  ..جعلته كاهلشيمإال 

  "..ونتحمل األذى يف سبيل هللا حىت خنلص هذا الدين من الشوائب والغلو"..: لتَ مث قُ 

لشوائب إال املبتدعةُ  لغلوِّ  فمن شاب هذا الدين  ؟..و هل هؤالء التكفري و اخلروج دعاةُ  إالَّ  و زانه 
م بريئون من كل غلو أو تطرف بل همبل لف كال أكال و هم السلفيون؟   أهل الوسطية و  إ

الذي يرتنح رئيس مجعيتكم  مؤلفه و قائدهو تعاليم  "الظالل"فهم صنيعة تفسري  أولئكأما ..االعتدال
ن إمامهم حسن البنا أأما (اإلخوان املسلمني) فبعيدا عن طابعهم السياسي، نعتقد  ":قائال همابتزكيت

لقواعد اليت وضعها للمسل م، و كذلك فعل سيد قطب رمحه هللا مبا رمحه هللا خدم العقيدة اإلسالمية 
) .(أسأل هللا تعاىل أن ٩٠٤وضعه يف تفسريه القيم (يف ظالل القرآن)".من مقال له يف جملة البصائر(
.. يكاد العقل جين عند مساع يوفقين للرد على ما جاء يف هذا املقال من تعسفات قريبا إن شاء هللا).

 ال يقرؤون و ال يتابعون احلقائق التارخيية كما وردت.. اترةَ الدك مثل هذه التصرحيات..و كأن القومَ 

ال  -بصفائها، و نقائها–:" فإن السلفية احلقة  فاضلاألاملشايخ إمسع إىل ما قاله أحد فضيلة الطبيب، 
أو علمية، أو دعوية، أو –أن يكون هلا أي صلة فكرية  -من قبل و من بعد –ترضى، و لن ترضى 

احلركات الكثرية األغالط، و املخالفة لسويِّ الصراط، ال هرو من واقع، و ال مبثل هذه  -سياسية
 بنفس، و إمنا: إحقاق للحق، و إظهاره لكافة اخللق، و خوف من تنصال من مسؤولية، و ال 

  ".!!الرب، و حرص على األمة.. هذه هي (السلفية) احلقة النقية، فافهموها، و ال تنسفوها

بعلمائها العاملني، و منهجها (الوسط) العدل  –الدعوة السلفية احلقة النقية  ستظل" و قال أيضا:
احلصن احلصني ضدَّ التطرف و املتطرفني، إرضاًء لرب العاملني، و صيانة حلمى هذا الدين، و  -األمني

  .حفظا لبيضة عموم املسلمني املوحدين..."

شرحه للعقيدة الواسطية يف  يفرمحه هللا العثيمني الفقيه و هاك فضيلة الطبيب كالما من ذهب للعالمة 
  معىن أهل السنة و اجلماعة.



١٠ 

 

م  " أهل السنة واجلماعة "قال رمحه هللا تعاىل: ا، واجلماعة، أل م متمسكون  أضافهم إىل السنة، أل
 .جمتمعون عليها

م مجاعة، فكيف يضاف الشيء إىل نفسه؟"أهل السنة واجلماعة" :فإن قلت: كيف يقول  !، أل

األصل أن كلمة اجلماعة مبعىن االجتماع، فهي اسم مصدر، هذا يف األصل، مث نقلت من أن  :فاجلواب
تمعني، وعليه، فيكون معىن أهل السنة واجلماعة، أي: أهل السنة واالجتماع،  هذا األصل إىل القوم ا

م جمتمعون عليها ا، أل م متمسكون   .مسوا أهل السنة، أل

افرتق أهل البدع، جند أهل البدع، كاجلهمية متفرقني، واملعتزلة متفرقني،  وهلذا مل تفرتق هذه الفرقة كما
والروافض متفرقني، وغريهم من أهل التعطيل متفرقني، لكن هذه الفرقة جمتمعة على احلق، وإن كان قد 

حيصل بينهم خالف، لكنه خالف ال يضر، وهو خالف ال يضلل أحدهم اآلخر به، أي: أن 
 .مث هم مع ذلك إذا اختلفوا، ال يضلل بعضهم بعضاً، خبالف أهل البدع .....صدورهم تتسع له،

 .إذاً فهم جمتمعون على السنة، فهم أهل السنة واجلماعة

فاألشاعرة مثال واملاتريدية ال  وعلم من كالم املؤلف رمحه هللا أنه ال يدخل فيهم من خالفهم يف طريقتهم،
م خمالفون ملا كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم ، البابيعدون من أهل السنة واجلماعة يف هذا  أل

وهلذا خيطئ من يقول: إن أهل السنة واجلماعة ، وأصحابه يف إجراء صفات هللا سبحانه وتعاىل على حقيقتها
كيف يكون اجلميع أهل سنة وهم  :نقول، ثالثة : سلفيون، وأشعريون، وما تريديون، فهذا خطأ

هذا ال  !د احلق إال الضالل؟! وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على اآلخر؟خمتلفون؟! فماذا بع
ميكن، إال إذا أمكن اجلمع بني الضدين، فنعم، وإال، فال شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة، 

نقول: من وافق السنة، فهو صاحب السنة ومن خالف  األشعرية، أم املاتريدية، أم السلفية؟ فمن هو؟
فليس صاحب سنة، فنحن نقول: السلف هم أهل السنة واجلماعة، وال يصدق الوصف على  السنة،

ال ميكن وكيف  غريهم أبداً والكلمات تعترب مبعانيها لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة؟
م جمتمعون؟ فأين فأهل السنة واجلماعة هم  االجتماع؟ ميكن أن نقول عن ثالث طوائف خمتلفة: إ
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ف معتقداً، حىت املتأخر إىل يوم القيامة إذا كان على طريقة النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، السل
  . اهـفإنه سلفي

ا على عدم جواز قبول اسم غري اسم املسلمني و هي قول هللا عز و و كأنَّ  آيةً  ذكرتَ مث  ك تستدل 
ُمۡسِلِمنيَ ٰىُكُم ُهَو َمسَّ ( جل

ۡ
وال حاجة هلم السم آخر وال يفضلون على  ":هقررت بعد هذا كلو  )  ِمن قـَۡبلُ  ٱل

   ..."من البدع اسم هللا غريه من األسامي أبدا، ويعدون ذلك بدعة

املسلمني و ال ترضوا بديال إىل سم  فضيلة الطبيب هل يفهم من اآلية أنه جيب عليكم أن تتسموا 
  يوم القيامة؟

و هو أحد علماء -ابن عاشورالشيخ قال  إن اآلية جاءت يف معرض الثناء على أمة املصطفى
و الضمري ما نصه:" ٣٥١ص ١٧يف تفسريه التحرير و التنوير ج -مجعية العلماء املسلمني (السابقني)

ۡ (عائد إىل اجلاللة كضمري  )ٱۡلُمۡسِلِمَني ٰىُكُم ُهَو َمسَّ (يف  ُ ٰ َ َ ۡ َ ٱ نيا،  )ُ فتكون اجلملة استئنافا 
ذا االسم اجلليل فلم يعط ....و التقدير: من )ِمن قـَۡبُل . و (..ه غريكم أي هو اجتباكم و خصَّكم 

َذاو القرينة قوله ( ،قبل القرآن . أي مساكم املسلمني يف القرآن و من )، أي و يف هذا القرآن. إهـَوِيف هَٰ
  . و هذه مزية مل تعط ألي أمة من األمم غري أمة حممدقبل أن ينزل القرآن..

و أن أمرهم هللا تعاىل به من العبادة بعض األنبياء و ما  ضمن حديث طويل ذكر فيه رسول هللاو 
ن: اجلماعة، و السمع و  مث قال رسول هللا، مروا قومهم به :"و أ آمركم خبمس، هللا أمرين 

الطاعة، و اهلجرة، و اجلهاد يف سبيل هللا، فإنه من خرج من اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم 
جلاهلية فهو من ُجَثي جهنم. قالوا  رسول هللا، و إن إال أن يراجع، و من دعا بدعوى امن عنقه، 

مسائهم على م صام و صلى؟ فقال:" و إن صام و صلى و زعم أنه مسلم،  مساهم هللا افادعوا املسلمني 

هذا حديث  ٢١قرة لآلية بقال ابن كثري يف تفسريه لسورة ال "عز و جل املسلمني املؤمنني عباد هللا
راك توجب أيضا فهل تُ  ).٢٢٩٨يخ األلباين يف صحيح الرتمذي (برقمحسن. و احلديث صححه الش
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إذا فهل  وا بـ: املؤمنني و بـ: عباد هللا ؟ فلماذا اقتصرت على (املسلمني ) فقط ؟عَ دْ على املسلمني أن يُ 
  .لك بدعة من البدع؟ذ دَّ عُ  أو عباد هللا ملؤمنني تسمينا

األمساء لبيان الفروق ال للتفريق كما حيدث اليوم، وقد ظهرت وإمنا استحدث الناس "  قلَت بعد ذلك:
بدعة اخلوارج زمن الصحابة فما احتاجوا أن يبتدعوا ألنفسهم امسا جديدا وال أن جيعلوا أنفسهم فرقة من 

الفرق، وكثرت البدع يف زمن السلف األول كمالك وأيب حنيفة فما وضعوا ألنفسهم من األمساء غري ما 
  ".لز وجمساهم هللا ع

ت ن، بداية شنو "على نفسها جنت براقش" رُّ قِ تُ ق و توافِ ر مث نكِ لك فضيلة الطبيب، تنفي و تُ  عجبتُ 
م ليسوا حباجة إىل ذلك و أن ذلك من  سم غري املسلمني و أكدت ذلك أ حر على الذين يتسمون 

ن رجعت القهقرى  -)،(ليس هناك إال فاصلة -البدع الكربى و بعدها الناس إمنا استحدثوا و أقررت 
 همو فالناس إذن استحدثوا األمساء لبيان الفروق،  ذلك لبيان الفروق ال للتفريق كما حيدث اليوم،

..حريتين املعاصرونهم  هؤالءمصيبون يف ذلك و لكن املخطئني هم الذين استعملوا األمساء للتفريق و 
سهم األمحر و أوالء لباسهم احلرير و أوالءك أي الفروق تقصد؟ هؤالء لبا !!و هللا  فضيلة الطبيب

كلون اللحوم البيضاء...نعم صدقت فمثل هذه الفروق ال تفرق  كلون اللحوم احلمراء و آخرون 
ذا عاقل؟.   أبدا بل حتفز على االحتاد يف املأكل و املشرب..و هل يقول 

عادي هلا و مُ ـعلى بصرية من ال أما الفروق اليت متيز املؤمن من الكافر، و املتبع لسنة املصطفى
ا، فهذا ال شك أنه للتفريق و ليس لإلتالف، فأين حكمة اهلجر و التعزير و التحذير وفق احملحارِ 

  ؟.الضوابط الشرعية السلفية

السم اليوم أصبح ضرورة ألجل الفروق و التفريق بني اهلدى و الضالل و ال يقول غري هذا  إن التمييز 
إنه بذلك ينفي البغض يف هللا الذي هو املنحرفني الغارقني يف الشركيات، للصوفيني د التودُّ  بَّ أحَ إال من 

أنه قال:" من أحب  و أبغض  و أعطى  و منع   قد ثبت عن رسول هللا ومن اإلميان، 
و البغض  أن تبغض العاصي و املضل و املنحرف  ،)٥٩٦٥فقد استكمل اإلميان" (صحيح اجلامع 
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لتفريق من أجل التفريق و كفى بل حنن مع املناصحة و الدعوة إىل تعمدا و املبتدع ... و لسنا نقول 
  و ال كلل و ال ملل و هللا املوفق.. اإلسالم املصفى دون هوادة

ا لك و لكن امسبْ حبجة حسِ  مث جئتَ  بدعة اخلوارج زمن الصحابة فما احتاجوا أن  رتظهع لرتى..ت أ
  ..يبتدعوا امسا جديدا و ال أن جيعلوا أنفسهم فرقة من الفرق

أتعلم أن السواد األعظم آنذاك هم الصحابة و هم سلفنا؟ فإذا خرج عليهم منحرف مع مجاعته و مسوا 
خلوارج، هل لألعظم أن يغري امسه ليتميز عن الذليل ؟؟ مالكم كيف حتكمون؟. و أنت تعلم أنفسهم 

ءه إال الواحد  أنه من سنة هللا أال يستعظم أمٌر إال اعرتاه الضعف و النقصان ليبقى على جربوته و كرب
و مع مرور السنني و األعوام، ضعف أهل احلق النتشار الضالل و البدع و ذاع صيت الباطل  القهار،

سالم و من خالفهم كان الشاق لعصا املسلمني و معوال و تكاثرت الفرق و النحل و هم يدعون اإل
ضية الذين لعرصات الدين.. ينفون رؤية هللا يوم القيامة و يقولون فاخلوارج متخض منهم فرق منها اإل

إصرارا يف النار و ينكرون خروج املؤمن العاصي من النار خبلق القرآن و خيلدون مرتكب الكبرية 
، أرأيت  فضيلة الطبيب على احلاكم اجلائر و غريها ليس هذا حمل تفصيلهالشفاعة و يرون اخلروج 

..حتيط به هذه الفرق، هل سيقول حنن كلنا مسلمون و من  إن كان عمر رضي هللا عنه اليوم بني أظهر
ملنكر ليفرق بيننا قال بغري هذا االسم فقد إبتدع ؟ أم سريفع درته إن و سأعذبه أشد العذاب؟ و جاء 

كما حدث مع ذي ؟  عن هدي حبيبه املصطفىاملنحرفني أقل سيفه فيقطع رقاب هؤالء املارقني  مل
:  رسول هللا إعدل فقال : ويلك و من يعدل إذا مل أعدل اخلويصرة التميمي الذي قال لرسول هللا

رسول هللا ائذن يل فيه فأضرب عنقه فقال: دعه فإن له أصحا حيقر أحدكم صالت ه مع فقال عمر: 
م و صيامه مع صيامهم...إىل آخر احلديث ، و كان ذو اخلويصرة هذا رأس اخلوارج كما هو صال

إذن و  .عن أيب سعيد اخلدري )١٠٦٤) و صحيح مسلم(٣٦١٠و هو يف صحيح البخاري( معلوم،
السم و العلم و الدعوة و الوا إال أن يتميز ألهل احلق ما كان بد  احلالة هذه  ، و تنويرعن أهل الباطل 

  .هو الواجب ال حمال
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أما كثرة البدع زمن السلف األول كمالك و أيب حنيفة، فاعلم  فضيلة الطبيب أن هؤالء من القرون 
و هي أقرب نفسا من غريها إىل سنة احلبيب و هم الظاهرون فال  الثالثة األوىل اليت زكاها رسول هللا

  خطر بباهلم أن يتسموا بغري املسلمني..

و ليس آخرا..نصيحيت لك  فضيلة الطبيب و أ ال أحقد عليك بل أحب لك ما أحب  و أخريا
حللم بتوفيق من هللا، فال  لنفسي من اخلري، أن جتلس للعلم ال للتصدر قبل أوانه، فإن العلم ينال 

ء و نعتهم مبا ال ترضاه أنت عن نفسك و  أملٍ  يستجرينك حدث أو مطلعُ  زائف يف التصدي لألبر
ال فال أتكلم..أنت    طبيب يف ا

صرة ك و إمنا نُ و أسأل هللا لنا التوفيق و السداد و معذرة عن قساوة بعض املواقف، فأ ال أقصد ذاتَ 
  دي إىل سواء السبيل..و احلمد  رب العاملني.اللحق و السنة و هللا اهل

  

  هجرية  ١٤٣٩عام  نفرغت من تبييضه ليلة األربعاء لسبعة خلت من شعبا
  ميالدية. ٢٠١٨أبريل ٢٤لـ  املوافق
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