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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد
ب نلا  ثييلر فإن الشيخ فالحاً قد نصب نفسه مفتياً في قضايا خطيرة جدا داخل  المملةلو وخارج لا ف  لر 

حيللب بللدع م وفعللن فللي م وهللوه سللمعت م فللي داخلل  المملةللو وخارج للاي ف  للر بالللدعوة السلللفيو وأهل للا 
 . وهوه ا هو وأتباعه

السللفيين وسسلطاف م فناصلحوه ب خطورة هذا االسترسال في البطش وثان علماء المن ج السلفي قد أدرثوا
تلي سلتترتب عللى هلذا المسلل  وسلى العواقب الوخيمو المراراً وتةرارا ولفتوا نظره سلى خطورة هذا االتجاه 

 .الخطير
وجد الج الء والمتربصون بالمن ج ج وال براهيني و جالطعن في النا  بدون حو أبى سال التمادي لةنه 

ال تطال سال في  التي تل  المدائح بالمدائح هعراً ونيراً  يؤزونه أزا م في فالح فالتفوا حوله تبل  السلفي ف  
الشيخ فالح هو أحد " األمر سلى سفالق األلفاظ التي ال تطال سال في األنبياء ومن ا  ب م حتى بلغالخلفاء 

أرادها منزلو .. فصار فالب علم ثغيره .. النبوة  رعاة األغنام وهذا بدايو عمره وهذا هي بدايو ميراث
هاهداً "ي " (1)المنطذ الشيخ الج بذ والعالمو "ي " الحي الطيوم عرف قدر نفسه فتوا ع هللي لنفسه 

 وسذا تةلم أنصت له" ي"المحب أو ه ن خبئ بين محنو السراء والضراء فال يضره ه ن (2)على عصر  
أه   وأهار سلىي وأفاب السنون ي له من عالم  أجاد الفنون هنيئاً "  ي"وث  الشباب حوله يت ّيبي الطير

 ."الصراطعلى سواء  م ديا المعرفو بسواء البساط فارتضوه هادياً 
والذي نطصه حطه :" هذا مع رمي من يخالف من ج فالح من علماء المن ج السلفي وفالبه بطوله 

 التميع الذين سذا خاصموا فجروا والذين يرتعون عند ث  أحد سال الفالح الحربي ألنه وخاصمه أحزاب بني

 ".اهلل عزوج فيريدون منه استنطاصاً ثما نطص م بحق في أنفس م وفي ي وا ح وهم أخفياء 
التلي أنشلئت للفلتن والشلغب  ملن هلبةات االنترنلت والتي تؤزه هلذا الغللو وارفلراء عللى هلبة فئتهوأيدت 

 .أال وهي هبةو األثري على المن ج السلفي وأهله
                                                 

:     ) بل كلمة منقذ ال جيوز إطالقها على األنبياء ألن الذي ينقذ من الشدائد والضالل إمنا هو رب العاملني ، قال تعاىل  (1)
هننذا مننن اذنقنناه مننن املهالننق وأمننا اذنقنناه مننن الضننالل  هننو ا  الننذي ( أمننن جييننض املضنن د إها يعنناا ويءشنن  ال ننوء 

إننق ال دندي منن أتببنك ولءنن اا  يهندي منن : ) يشاء ، ولقد قال تعاىل لدسوله الءند   يهدي من يشاء ويضل من
 ( .يشاء 

يف هذا الءالم إسنقا  للعلمناء والسنيما لءبنارهذ النذين ملندوا الندنيا علمنا ويعنو  إها كنان هنو الوتيند  ناهد  (2)
 .عصدا
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ولملللا تصلللدا بعلللن السللللفيين لنطلللد هلللذا الغللللو أهلللانوه أهلللد ارهانلللو وأفلطلللوا ألسلللنت م بالسلللب والشلللتائم 
ل لللذا الناقلللد ولملللن عللللى هلللاثلته ملللن خيلللار الشلللباب السللللفي وقلبلللوا األملللور فجعللللوا واالت املللات الخطيلللرة 
 .على فريطو أه  األهواء وغالة الحزبيو  وجعلوا الباف  حطاً وأهله مظلومينصاحب الحق ظالماً 

المشلار سلي لا وباالتصلاالت التلفونيلو   وولم يةتفلوا ب لذا بل  قلاموا بحرثلو اسلتنفار عجيبلو عللى تلةلم الشلبة
 . ن م في حالو حرب  رو  ث

بيلان أسلماء  الملذثورة وفلبلوا ملن الشلبةو وا بيانلاً ف صلدر  فئلوالعلملاء المدينلو أسلاليب هلذه بعن واستنةر 
وهذا يدل على سلوء مطاصلدهم وتبيلت م  ي التي تفت  بالسلفيو وأهل ا من وراء جدر وفي الظالم فئوهذه ال
 . للشر

فوقع فالح على هذا البيان ولةنه لم ينفذ ما وقلع عليله واسلتمر وفلب من الشيخ فالح سعالن موقفه من م 
 . الفئوعلى والئه وتستره على هذه 

ولما ت زمت األمور وفلي أثنلاء هلذا التل زم اللذي أدا سللى التفلرق جلاءتني بعلن األوراق ملن ثتلاب فلر  ملن 
لتج يل  واألحةلام ملن السلب وا ي يل أهرفته سمي بالمصارعو فطلرأت تلل  األوراق فوقفلت في لا عللى ملا 

األوراق بغايللو مللن اللطللف والتلطللف وفلبللت منلله  هالم لةللو والت صللي  الفاسللد فناقشللت بعللن مللا فللي هللذ
وأرسللللت الرجلللول سللللى الحلللق لعللل  اهلل ينفلللع بللله فيسلللتريح الشلللباب السللللفي ملللن أسلللباب التفلللرق والتملللزق 

اء الفتنو ولم هلم  الشلباب النصيحو األولى سليه سراً فلم يستجب ل ذا الطلب المتلطف ال ادف سلى سفف
السلفي ثم بعد قرابو ه ر ونصف أرسللت لله وللبعن أصلدقائه النصليحو اليانيلو سلراً وللم أنشلرها وتسلربت 

ثلانوا يعيلرون ملن   وملن يلؤزهألنله ال يريلد أن ينصلح ال سلراً وال ج لراً ملع أنله  فاهتاط غضباً   ممن عند بعض
 .يصبر وينصح ويعتبرون ذل  ت اوناً وتمييعاً 

فلللي سلللراديب الظلللالم يتللل ولون ويميعلللون ويلللدافعون بالةلللذب والتمويللله والطعلللن  قتللله الةامنلللووفر ودخللل  هلللو 
بل  امتلد فعلن بعضل م سللى االسلت انو ب ئملو الجلري والتعلدي   لة  من يطول ثلمو الحق بالتلويح والتصريح

 .وب صول م 
ت الطلرف عنله سلابطاً تلطفلاً بله مما ثنت قد غضضوالبد اآلن من بيان بعن ما ناقشته فيه في النصيحتين 

. 
ثلان فللالح قلد انللدفع فلي التجللديع والتبلديع فةللان بعللن الشلباب يطالبونلله بلالحجج علللى هلذا التبللديع فللال 

 .يجد الحجج المطلوبو منه 
وبنلى عللى ذلل  التفريلق بلين  فلج  سلى اخترال أص  وهو سخراج التبلديع علن أصلول أئملو الجلري والتعلدي 

 .الروايو والتبديع
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 أسلباب دعلو فلال يحلق السلؤال علنتوأما من يرا أن لم مب الرواةي عن أسباب جري يرا أنه يحق أن يس لف
بلل  يبللدل مللن يسلل ل عللن  عللن أسللباب تبللديع مولللو ثللانوا مللن خيللار السلللفيين فللال يسلل ل  جللرح م وتبللديع م
   .أسباب تبديع م

 .ن الحجو وعدم سؤال م ع (1)جوب تطليد العلماءالطول بو  سلى فجره هذا الت صي 
 ومن هم المطالبون بتطليد العلماء سن م فالب العلم األذثيلاء بل  األسلاتذة وملن م بعلن اللدثاترة ال العلوام

 . فطد نسف رساالت الرس  والةتب أو ثذب الةتاب والسنو وثذب ارسالم وأن من ال يطلد العلماء
فيضلرب روو  أهل  السلنو ويؤزونله وظن هو وأتباعه أنه ارمام األوحلد الحلامي حملى اللدين فلذهب يلؤزهم 

 .بالتبديع الباف  واألحةام الجائرة الطوي من م والضعيف 
ه مةلللذباً للةتللاب وللسلللنو فالللذي ال يطلللده وللللو ثللان حلللائزاً لدرجللو اللللدثتوراه فللي الشللريعو ارسلللالميو يعتبللر 

 .ولإلسالم
للى أبلواب عه ب نله ملن اللدعاة يحةلم عليلوالذي ال يطللده فلي رأيله البافل  فلي االنتخابلات وللو ثلان أسلتاذاً 

 .ج نم وأنه قد نسف رساالت الرس  والةتب التي نزلت علي م
 .األمور التي ال يطرها هرل وال عط والتج ي   السب والطعن والتحذير اهذا عد

وملع أن نصليحتي لله ثانلت مطرونلو بلاللطف وللم تتضلمن سال بعلن أخطائله ي األملور التلي تلدفع العاقل  هذا 
ر مللن فللالح سال التجنللي البافلل  وسال التلل ويالت البافلللو وسال الحللرب نللم لللي لرجللول سلللى الحللقالمنصللف سلللى ا

 . المختفين من وراء األستارواالستنفار واالستنجاد باألنصار من المج ولين 
 .ولم يجد من العلماء سال النصيحو أوالً ثم االستنةار ل ذه األفاعي  

علر  عليله ثالملي وثالمل  فلإن خطل ني رجعلت سللى الصلواب ولطد قلت له اختر من هلئت ملن العلملاء وأ
 .وسن خط ك رجعت سلى الحق 

عالم سلفي عللى وجله األر  ي لملاذا ن ألن أبافيلله وا لحو و لوي الشلمد ال يتلردد علالم  فلم ير  أي  
 . افي سدانت 

هلرقاً  وهنلاكوصمم على الخو  في الخصومو والجدال والسعي في استخدام أسباب الفرقلو فلذهب هنلا 
 . والزور والمج ولين الذين يس   علي م قول الباف  بالج الوغرباً يستنجد 

لم يف م قصدي ي أنا في واد وهو في واد ي هو يطصد التطليد المذموم وأنلا  اً وذهب يلطن م أن الشيخ ربيع
عنللد هللو يطصللد ثللذا وأنللا اقصللد ثللذا فللي أمللور صللريحو وا للحو ال تحتملل  الت ويلل   أقصللد التطليللد المحمللود

 . العلماء العالمين باللغو والشريعو وأصول ا وأساليب ا

                                                 

 .والعلماء هذ  احل كما سيأيت توضيح هلق  (1)
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 .سلى أنه سنما يدعو العوام سلى تطليد العلماء والواقع المر غير هذا  المج ولون وذهب أنصاره
التطليللد األعمللى بعللد أن يجللرح م ويللرمي م فللي هللوة  فللالب العلللم واألسللاتذة سلللى تطليللدهف للو سنمللا يللدعو 

 . الج   والغباء
 يللدعو العللوام سلللى تطليللد ميلل  الشللافعي وأحمللد وماللل  وأميللال م وسنمللا يللدعو فللالب العلللم واألسللاتذة ال نللهس

ال  وفئتلهألنله هلو  سذ لليد هنلاك فتلاوا ملن العلملاء تؤيلد هلذه الفتلاوا ي ي هلوسلى تطليده واالنطيلاد لفتلاواه 
ولللذا رفللن  ن وخللداعينومضللللي وغشاهللين بلل  يعتبللرون م مميعللين ومضلليعينيحترمللون العلمللاء المعاصللرين 

 .واالنصيال لنصيحو من نصحه من م  الرجول سلي م
ثلان يلرا نفسله الفلرد العللم واألدللو عللى ذلل  ثييلرة ويعلم لا غيلري مملن عرفله وعلرف   ه المرحلووقب  هذ

 .بعن أفراد فئته وجالسه وجالس م 
  :فمن هذه األدلو الةييرة ما ي تي 

 .. لةن يا هيخنا للو تالحظون أنةم تتفردون بةيير من " : ينالسائل أحد قال له: الدلي  األول 
نحن ندين اهلل ي ونطبِّق أصول أه  السن و والجماعلو ي فملا نلدين اهلل بله نطولله ي ! نحن ال ي منا  :"ف جاب 

سللى آخللر .. ُنصلًحا لمم لو وحمايللًو ل لذا اللدين ي اللدِّين النصليحو ي اللدين النصليحو م ملن رأا ملنةم منةلرا 
 . لحديب ا

يسلل لوننا فللال نغشلل م ونضلللِّل م ي فيلله أمللور مختلفلللو ي فيلله .. يريللدون من للا  تنللانحللن نسللتطيع باللسللان ي وسخو 
أمور في المن ج ي فيه أمور في العطيدة ي فيله أملور ملن السلنن واألهلياء التلي ال يُمةننلا السلةوت ي يُمللةن 

 !! . التل خير 
وللللماذا قبلل  هللذا )  ( نسللةت فللي هللذا الوقللت: )م مللن يطللول لةللم لمناهلللج فيخللدعةأم للا قضلليو العطائللد وا

ي ارنسان في وقت من األوقات على حال ي ثم فيما بعد على حال ي ثم في وقلت ملا تبي للن للله ( الوقت ن 
 . ي ثم في وقت آخر تبي ن له ما لم يتبي ن له من قب  ي وهةذا 

 ... بعد ذل  يةون له فريطو ي ثم بعد ذل   ارنسان يولد ففال ثم بعد ذل  يةون لله سلوك ثم
 ! ". (1)ي ال تزنوا بموازين أه  األهواء !  -المس لو-

ي سال  -سن هلاء اهلل-ب ملوازين أهل  السلن و المحضلو  -سن هلاء اهلل-ي نحن نزن ! هي حطيطًو : وقال السائ 
 . أن هناك بعن األمور التي نطرح ا عليةم حتى نجد تفسيراً لل ا 

 ! . ثيير من ا يطول للماذا ميال ثبار المشايخ ال يتةلمون ن  :مي  

                                                 

ذ أهل األهواء ولعله يقصد الذين مل يدضوا مبوازينه وأهل ال نة احملضة هذ  احل ومن سار ال ندري من ه (1)
 .على منهجه 
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 . ال تس ل هذا ! ال ي منِّي :  الفط
 ! . ص ح : السائ  

ي ! ي هلذا ملا هلو ملن ج !! أنا ي أنا مادام عندي واحلد سلاثت ملا تةل لم ي أنلا ال أتةللم  اس لني:  قال فالح
أن  لا هلي ملن ج أهل  السلن و والجماعلو ي وهلذه مشلةلو  وهناك من نشر مي  هذه األهياء ومن يحفظ ا يظُّلن

 !" . 
 : ماذا في هذا النص ن والجواب أن فيه أموراً خطيرة 

يصللول ويجللول فللي الجزائللر سال فللالح يبللدل ويضللل  مللا بطللي قللد عللرف أنلله و أن السللائ  مللن الجزائللر : أول للا 
يوافطله عليله علالم ال فلي السلابق  وي ين من هاء ثما يشاء هلو الوحيلد اللذي يسل ل فيجيلب ويحةلم بملا ال

 .وال في الالحق 
 ... ول ذا أدرك السائ  هذا الواقع فطال لةن يا هيخنا لو تالحظون أنةم تنفردون بةيير من 

 .فحذف هذه الطوام التي ال يستطيع ذثرها 
مللاء ال الللذي يعلللم حللق العلللم أن العل أي ال ي ملله هللذا التفللرد بةييللر مللن "نحللن ال ي منللا": ف جللاب فللالح 

 .عليه  اوأن م ينةرون اوأن م مستاون من  على تفرداته المنةرة يوافطونه
سدعللاوه أنلله فللي هللذا التفللرد  سنمللا هللو ناصللح لممللو ويطللوم بحمايللو الللدين أي ينصللح األمللو بتشللويه : ثاني للا 

ميل  حةمله التلي ال تعرف لا السللفيو وال تحتمل لا  والت صليالت األحةلام الجلائرةبالسلفيين وتشويه السللفيو 
 نلله قللد ثللذب الةتللاب بينتظللر رأي غيللر فللالح  نللهمللن قللال س علللى مللن ال يطلللده ب نلله قللد نسللف الرسللاالت أو

  .والسنو وثذب ارسالم
يغشللللون النللللا   بلللل ن م تعللللرين بغيللللره مللللن العلمللللاء ي"يسلللل لوننا فللللال نغشلللل م ونضلللللل م"فللللي قوللللله : ثالي للللا 

 . وال يؤصلون مي  ت صيالته ي  أحةامهفال يجيبون بمي  سجاباته وال يحةمون م ي ويضللون م
 .ب ن م مميعون وأحزاب التمييع وبمي  هذا األسلوب أسططوا العلماء وفالب العلم فوصموهم 

فلللالح يلللوهم أتباعللله أن غيلللره ملللن أهللل  العلللم يخلللدعون الشلللباب فيللل مرون م بالسلللةوت فلللي قضلللايا : رابع للا 
هج وملن هنلا نفلن أتباعله أيلدي م ملن العطائلد والمنلا وأنه هلو الوحيلد اللذي يطلوم بطضلايا يالعطائد والمناهج

 .ن م ال يطومون ببيان قضايا العطائد والمناهج ألالعلماء 
والواقع أن غير فالح هم الذين قاموا ببيان قضايا العطائد والمنلاهج وللم أفللع أنلا سللى اآلن عللى ملا قلام بله 

ذل  تمام العجز وأنه عالو عللى غيلره فلي هلذه  فالح من بيان العطائد والمناهج وال أعرف سال أنه عاجز عن
 . ته نفسه أتى بالعجائبغر ولما  الطضايا التي هي فوق مستواه بةيير وثيير
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 وتدريسلاً وفلي محا لرات م  ليفلاً ت ب  يطومون بلذل  وأخيراً فالعلماء ال يسةتون عن بيان الطواعد والمناهج
للى فلالح يشلفي سلظلن فترثلوهم فللم يسل لوهم وذهبلوا وا ب لم او فئلو فلالح قلد أسلاوسجابو على األسلئلو لةلن 

 . غليل م في السلفيين
مللن  اتخللذهنللا ي للر ُد السللؤال م يطللول مللن " علللى سللؤال آخللر نصلله  سجابللو قللال الشلليخ فللالح: الللدلي  اليللاني 

 !! . للماذا ال يطتدي الشيخ فالح بغيره من العلماء ويراعي مصلحو الدعوة ن: التمييع من جا له 
 ( ! . ث  هاة معل طو بةلراع ا : ) يا أخي ثما يطول العلاّمو :  ابف ج

 : أخذها الشاعر وقال 
 علي  نفس  سن جاروا وسن عدلوا     ل ا معلللطولوث  هاة برج  

هلل  هللذا تبللرأ بلله ذم للو فللالح ن ي هلل  فللالح يةللون قللد أد ا مللا عليلله ي وسال صللار مطلللداً متابعللا ن ي علللي م أن 
للذين يطوللون ويزعملون عللى قاعلدة أبللي الحسلن واللذي تةل منلا عن لا فلي محا لرة الليلللو يتطلوا اهلل ي وهلم ا

 ( ! . ال نطلد ونطول الحق ونجت د ي وث  أحد  له أن يجت د : ) أن ا من أسوء  الطواعد 
أننلي أعلرف الحلق وأعلرف ملن ج أهل  السلن و والجماعلو أد علي لنفسلي العللم فملا : لةن هلذا اللذي أنلا أرا 

برأ ذم تي ي وهذه األمور موجودة وأتبع غيري ي ويطال ي سعه ما وسع غيري ي ثم أنا فر قُت بين األملور التلي ت
أصلللول والعطائلللد  يُمةلللن أن تُللللؤ خر وُيسلللةت في لللا وهلللي غيلللر األصلللول م الفلللرول ي السلللنن األهلللياء غيلللر ال

بللارك اهلل -  السللن و والجماعلو ي والمنلاهج ي وبلين المنللاهج والعطائلد واألصللول ي ومخالفلو األصلول عنللد أهل
 .  -فيةم

ي وثيللف أُللللز م ب مللا ال يلزمنللي دينللا ي مللا ال (2)ثيللف ُيحللاثم سلللى قواعللد الُمبتدعللو وسلللى ج للاالت الج  للال 
 ! . يلزمني دينا أنا أعرُف به 

 . ن  لو سمحتم ي ت ة لُُّم الذي معه علم ي يعني هو غلير ملزم بالسةوت:" سجابو على سؤال آخر الوق
من رأا منةم منةلرا فليغيلره بيلده )) ي (( أنصر أخاك ظاللًما أو مظلوما : )) ثيف لله أن يسةت : ابف ج
ُن الشلل(( لللم يسللتطع فبلسللانه (3)ومللن و م للنش  ))خص يللرا ُمخالفللو سللبي  المللؤمنين يي حللديب الف للر ق م فةللوش

للي ن  ل للُه الشُ للد ا و   للنش بل عشللد  م للا تل بل  للاق ق  الر ُسللول  م  م ن ين  يل ت ب للعش غ  ُيش  للب ي   الشُمللؤش للر  س  ي فسللبي  المللؤمنين هللو ستبللال  ((يلش
ت ط يماً ف ات ب ُعوهُ )) الصراط المستطيم ي  ر اف ي ُمسش ا ص   . ((و ال تل ت ب ُعوا السُُّب  و أ ن  ه ذ 

ُتُمون  م ا أ نلشز لشن ا م ن  الشبل يلِّن ات  و الشُ د ا م نش بل عش  ))  . ((م ا بل يل ن اُه ل لن ا    د  س ن  ال ذ ين  ي ةش
                                                 

 .ماهي قواعد املبتدعة اليت طُلض منءذ التحاكذ إليها( 2)
مداعادا  إن مداعا  املصاحل واملفاسد من أهذ قواعد اذسالم وأصوله، وكذ جيلض ا  بذلق من اخلري ويد ع به من الشد ، وعدم

 . يه بالء عظيذ
 .كذا  (3)
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العبللرة ) يُتللرك هللذه األمللور ويضللرب ب  للا عللر  الحللائذ ي وسن ثانللت هللذه اآليللات فللي أهلل  الةتللاب لةللن 
   -بارك اهلل فيةم-ي والنصوص والةتاب والسن و ثافيو على ذل  ( بعُموم اللفظ ال ب خصوص السبب 

ي ! ع اآلخرين ويةون ذيلال ل لم ن ي ملا يصللح هلذا الةلالم فةيف ل ذا ارنسان ُيحاثم سلى اآلخرين ي ويتب
 ". -بارك اهلل فيةم-  لم يُلبيلُِّنوا أو لم يعل ُموا ع لمهخصوصا سذا ثان اآلخرين 

 : يؤخذ من هذا النص ما ي تي 
 .ن فالحاً ال يراعي مصلحو الدعوة أ -1
وهو يفر  على من هو فلي مسلتواه أو  ي أنه ي نف من االقتداء بالعلماء ألن ذل  يصيره مطلداً متابعاً  -2

 .أعلم منه أن يطلد فالحاً فإن أبى حةم عليه ب نه قد نسف رساالت الرس  والةتب التي أنزلت علي م 
أال تللرا أنلله يشللعر  "هلل  هللذا تبللرأ بلله ذمللو فللالح هلل  فللالح يةللون قللد أدا مللا عليلله ن:" نظللر سلللى قولللها -3

ر بالمسللئوليو والللذي يطللوم ب عبللاء الللدعوة وأن غيللره فطللد هللذا الوحيللد الللذي يشللع الغيللور السللف اء أنلله هللو
 .الشعور 

وتعلطللوا بلله وحللده  لظللن بالعلمللاء فنفضللوا أيللدي م مللن ما فائفتللهت اءوبميلل  هللذه ارهللارات والتلميحللات أسلل
 .وغلوا فيه

لنلا ملن سن اللذين يةتملون ملا أنز : ) نظر سلى استش اده باآليات واألحاديب وال سليما قلول اهلل تعلالى ا -4
دون اعتللذار ( البينللات وال للدا مللن بعللد مللا بينللاه للنللا  فللي الةتللاب أولئلل  يلعللن م اهلل ويلعللن م الالعنللون 

 "يؤثد هلذا قوللهي بإسطاف م ب  تراه يعر  ب م ويغري السف اء مةانت م و  بما يحفظ ل م ثرامت م للعلماء
 ل م ي ما يصلح هذا الةالم خصوصلاً ويتبع اآلخرين ويةون ذيالً  ينفةيف ل ذا ارنسان يحاثم سلى اآلخر 

 ."سذا ثان اآلخرون لم يبينوا أو لم يعلموا علمه 
ر وأي ات للام يفلللوق هلللذا يفللوق هلللذا التحطيللل -وال سللليما اللللذين يرمللي سللللى سسلللطاف م-فلل ي تحطيلللر للعلمللاء 

 .الةتمان االت ام ب
لللم أو "يبلغ للا العلمللاء فيطللول  نظللر سليلله ثيللف يسللمو بنفسلله فيللوهم الج للال ب نلله بلللغ منلللزلو مللن  العلللم لللماو 

 ".علمه وايعلم
وفلي سسلطاط العلملاء بطلرق ملاثرة وملن افللع عللى ملا ثتبلوه وملا قالله بعضل م ومن هنا هرعوا في الغلو فيه 

 .من الشعر يجد األمرين في غايو الو وي 
 .السريو  اللطيفوأخطر هذه الباليا فلم يدرك ذل  ولم يشةر النصيحو  ولطد سترت عليه في نصيحتي  

 :  قول السائ  للشيخ فالح: الدلي  اليالب 
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أنت  ): ثم يطول ثذل  هيخنا من ت صيالته العجيبو فلما قلت له  يجزاثم اهلل خيرا وأحسن اهلل سليةم 
لست ملزم بطوله ي  ): ي فطال لي  ( -أي لست ملزم بطول عالم-قلت في هريذ أنا لست ملزم بطوله 

 .  (م بطوله لست ملزم بطوله ي لست ملز 
يبت أنه سمام األئمو ي وأنه يبت ي عليه أن يُ يبت ي عليه أن يُ عليه أن يُ  -مطافعا(فالح)الشيخ –: ف جاب 

وسال .. و من الشرل وهو أه  لت عليه الحجّ د اهلل به ي ودّ حةم سال بالحق الذي يتعب  عالم مجت د ال ي  
 و له فطذ أنه سن لم يةن من العلماء يتبع موجّ  ن أن هذه الةلموفرغم أنفه ورغم أنف غيره حتى ال يظّ 

ي ألنه هو الذي أمر اهلل  (1)تباعاساه م  اه تطليدا أو س  م  هو ما هاء س  ي العلماء وال نطول حتى يطلد يسميه 
ف اهلل نفسا سال وسع ا وال يستطيع من ليد بعالم سال ذل  وال يةلِّ  صلى اهلل عليه وسلمبه وأمر به رسوله 

هذا هو  ي((اهلل ما استطعتم  فاتطوا أتاهاال يةلف اهلل نفسا سال ما  ))ي ((لف اهلل نفسا سال وسع اال ية)) 
–وعليه أن يتوب سلى اهلل منه ي ر على هذا الباف  صِّ اه أن يُ الذي يستطيعه غير العالم ي هذا الشخص سي  

وأن هذا صرافي  ))ل  يطو واهلل لنحراف البشر جميعا عن سبي  اهلل سنحرافه و رأنه لةاف  -وواهلل
 .((مستطيما فاتبعوه وال تتبع السب  فتفرق بةم عن سبيله ذلةم وصاثم به لعلةم تتطون 

ا خطً  ينظرون سلى حديب ابن مسعود ي عليه أن ينظر هو وأمياله سلى حديب ابن مسعود الذي خذ  
أن على ث  واحد من ا  -معليه الصالة والسال-وذثر ي ا أخرا خطوفً  مستطيما وهو سبي  اهلل وخذ  

 ا ل ي عين سن   -فواهلل-ي هيطان يدعو سليه ي فليتق اهلل هذا الرج  وأمياله الذين يل جون ب ذا الطاعدة 
 . الباف  

–ونناقش علماءنا في مي  هذا وّوجُ ون ا وعرفنا الحق ي وسال  (2)ونحن هباب ثنا نناقش هيخنا األلباني
 . "قّعدها سبليد ل ي موجودة من الطديم ي نعم سن هذه الطاعدة التي  -فواهلل

يللدر  يحملل  هلل ادة جامعيللو و  أتللدري مللن الطائلل  لسللت ملزمللاً بطوللله ن سنلله األزهللر الجزائللري السلللفي الللذي
 .التوحيد والحديب وغيرهما على فريطو السلف 

 .الحربي  سنه فالح: وه  تدري من هو العالم الذي يريد السائ  أن يلزم األزهر بطوله ن الجواب 
سن فالحلاً أفتلى : وه  تدري ما هي الفتوا التي أفتى ب ا فالح ويريد السائ  أن يلزم األزهر ب ا ن الجواب 

                                                               التحريلر جب لوب نه يجب على النلا  وملن م السللفيون وملن م األزهلر أن ينتخبلوا فلي االنتخابلات الجزائريلو 

                                                 

وال سننيما يف الفتنناو  التقلينند الباطننل ألنننق تنندعو إىل التقلينند مننن الجيننوز لننه أن يقلنند  وبننل مننا تنندعو إليننه هنن (1) 
 .الباطلة اليت تصدرها وتلزم هبا الناس 

من  يوخه ويلصق نف ه بأنناس مل وعجباً ذن ان يتربأ ، األلباين ليس من  يوخق وال يرسك عليه  ال تلبس على الناس  (2)
 .يدرس عليهذ ولي وا من  يوخه مث إن األلباين ال يدعو إىل التقليد وأنك تدعو إليه حبماس  شتان ما بينءما 
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ألسللباب من للا أنلله يللرا أنلله للليد علللى ميللله أن  ي ي فلل بى األزهللر أن يلتللزم هللذه الفتللوا( الحللزب الحللاثم ) 
وقلد تربلى عللى ملن ج السللف ولله ورخوانله السللفيين رأي يغللاير رأي  بل  العللم ملن حمللويطللد فالحلاً ألنله 

ملن العلملاء ملن أنله عنلد الحاجللو  ملايرهفلالح ويوافلق رأي الشليخ األلبلاني ويوافلق رأي الشليخ اللحيللدان وغ
 .يختار األصلح 

ألنلله لللم يطلللد  نيافلمللا أبللى تطليللد فللالح حملل  عليلله هللذه الحملللو الشللعواء وحةللم عليلله ب للذه األحةللام لمللاذ
 .فالحاً 

 .من هذا الةالم أن هذا العالم الذي أبى األزهر التزام قوله وتطليده هو فالح  سابطاً  ولطد ف مت
    جب للو التحريللر  زهللر فلذثر لللي أنلله فلالح فعللالً وأن هلذه الفتللوا ثانللت هلي الفتللوا بانتخلاباألثلم اتصلل  بلي 

 .ثم تحدث أزهر عن ذل  في مطال نشر في سحاب ي ( الحزب الحاثم  )
بافللللو واسلللتدالله باآليلللات عللللى تحطللليم أزهلللر وتج يلللله وسلزامللله بفتلللوا فلللالح  هلللذه فتلللوا فلللالحن سأقلللول و 

 .ستدالل باف  استدالل في غير محله ب  ا
 .سن الطاعدة التي اعتمد علي ا أزهر ليست قاعدة سبليسيو وسنما هي قاعدة سسالميو عظيمو وسلفيو ثريمو

لل نم لل وأخبرنللي د أن للا قاعللدة بافلللو يلليجللب عليلله التطل عللن قاعللدة ال أقلللد سذا قال للا مللن ال: ن العلمللاء قللال م 
ديب اللذي اسلتدللت والحل التي استدللت ب ا آلياتوأن ا تدل على انحراف قائل ا وأن ا قاعدة سبليسيو وا

 .ألنه تدعوا سلى ارتبال ال سلى التطليد  به سنما هي حجو علي  ال على من تضلله وترميه بالبوائق
ويحةلم عللى ملن ال يطللده ب نله قلد نسلف رسلاالت  وهةذا ي تي فالح بفتاوا بافلو وظالمو وقواعلد فاسلدة

 نف ي بالء يفوق هذا البالء  وأن ا تض  األمو يو ب ن ا بافلو وسبليسيو ويحةم على الطواعد السلفي الرس 
سن لللم  ألمياللهوالوعيللد  وزهللر بفتلواه البافلللو بل  تلراه يوجلله هلذه ارهانلاألوانظلر أخلي ثيللف ال يةتفلي بلإلزام 

 .ي خذوا بفتواه 
خص قللد فعللن فيلله ألدهللى مللن هللذا أن الشلليخ فالحللاً سللئ  سللؤاالً آخللر عللن األزهللر حيللب در  ثتابللاً لشللوا

 .فالح 
ف لذا :" فتدرج فالح في سجابته سللى الطعلن الشلديد فلي األزهلر فةلان ملن جمللو ثالمله ملا يل تي حيلب قلال 

وهلللذا الرجللل  فلللي الحطيطلللو جاهللل  ي وال ُيحسلللد عللللى ج لللله حطيطلللو ي فينبغلللي الحلللذر ملللن ي غلللالذ الرجللل  مُ 
ما قلته يلزمه به الشرل ي يعنلي ملا قلتله ملن  مغالطاته ي ولما يطول الشرل الذي يلزمني أنت في الحطيطو ث  

ه بله الشلرل ي وهلو يطلول الشلرل اللذي يلزمنلي ي وثونله ُمللز  ثونه يس ل العلماء أو يرجع سلى العلملاء ف لذا يُ 
فل  ي اهلذا ملن أبطل  البي في ثالمه هذا باف   ر  يطول أنا ال أقلد عالما م ما ثان علم هذا العالم أو ثما م  
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لأن يزعم هذا الةالم هو نسف لرسلاالت الرسل  ول   (1)من هب ودبهذا سذا ثان لة   ا أنزلله اهلل عللي م م 
 " . ا يطتنعون بهم  جت دون وي خذون ب  من الةتب ي حيب جع  النا  جميعا ي  

انظللر أخللي لطللد علللم أن األزهللر يللدر  فيج للله ويلزملله بتطليللد العلمللاء ومللن هللم العلمللاء سن للم فللالح ألنلله لللم 
فإنله قلد نسلف رسلاالت  اً تاب الذي درسه األزهر عالم غير فلالح وسذا للم يطللد فالحليطعن في صاحب الة

ن المنصلف طلالرس  والةتب التي أنزل ا علي م وب لذه األدللو وحلدها فضلالً علن غيرهلا يتجللى للطلاريء الف
قللد أنلله  فالعلمللاء هللم فللالح ألمللور من للا" تطليللد العلمللاء : " سلللى تطليللد نفسلله ويمللوه بطوللله سال ال يللدعو أنلله 

 .وقد تطدم ل  بيان ذل  أسطذ العلماء 
ال ملن الةتلاب وال ملن السلنو وال ملن  يويتجلى للطاريء أن فتاواه وأحةامه مسلتمدة ملن فةلره وأصلوله هلو

لتطليلد وسنملا يلدعو فلالب عللم وعلملاء بالنسلبو امن ج السلف وأصول م وتبين ل  أنه ال يدعو العوام سلى 
 .هولبالدهم يدعوهم سلى تطليده 

 .ومن لم يستجب له فإنه ينزل به ال الك  
 .وصلى اهلل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 ربيع بن هادي مدخلي: ثتبه                                                                          
                                                                               21/5/1425 

                                                 

وقد آلك بفاحل احلال إىل عءس هذا مائة يف املائنة  هنو االن يندعو ال نفهاء بنن هنض ويب إىل الندي علنى العلمناء وال عنن  (1)
 هل كان صايقاً ناصحاً يف يعوته إىل التقليند مث أصنبح صنايقاً ناصنحاً يف تشنجيعه للجهلنة وال نفهاء ،   يهذ وحماربتهذ

على التمدي على العلماء  وتحجهذ وبداهينهذ مث الديوي البالغة يف غاية ال وء من اجلهل وال فه وسوء األيب وري احلق 
أال قاتنل ا  ،  م باسذ اذسالم جلهلهنذ وههنالتهذ وملمهنذ  أين أتءامهذ اآلن على هدالء الذين ال حيق  هلذ الءال، 

 .اهلو  كي  يديي أهله 


