نصيحة وتحذير لألخوة السلفيين في العراق
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إىل األخوة السلفيني يف العراق  -وفقهم اهلل وألّف بني قلوهبم ومجعهم على احلق.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أما بعد:
فإين أولا -أوصي نفسي وإياكم بتقوى اهلل والتمسك بالكتاب والسنة والتآخي فيما
صمواْ ِِبب ِل اللّ ِه َِ
ِ
مجيعا َولَ تَ َفَّرقُواْ
بينكم والبعد عن التفرق وأسبابه امتثالا لقول اهلل تعاىلَ ( :و ْاعتَ ُ َْ
ِ
ِ
َصبَ ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانا  )...اآلية
ت اللّه َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أ َْع َداء فَأَلَّ َ
ف بَ ْ َ
ني قُلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
َواذْ ُك ُرواْ ن ْع َم َ
[آل عمران.]301
العتصام بكتاب اهلل وسنة رسوله – صلى اهلل عليه وسلم -من أعظم نعم اهلل والتآخي
عليهما من أعظم النعم.
والتفرق وعدم العتصام هبما من أعظم النقم ومن أسباب الضياع والفشل.
من به عليكم من معرفة دين اهلل احلق واتباع منهج
ثانيا -اشكروا اهلل تعاىل على ما َّ
السلف الصاحل وأصوله الثابتة ،ونبذ ما خيالف هذا املنهج وأصوله وفروعه كبريا كان أو حقريا.
ثالثا -اشكروا اهلل الذي يسر لكم إقامة مدرسة سلفية عقيدة ومنهجا؛ رفعت راية السنة
مبنهجها الصحيح ،مث باملخلصني منكم ومن أهل العلم ،وعلى رأسهم الشيخ العامل الفاضل أبو
عبد احلق الكردي الذي عرفته من زمن سابق حيب احلق وبالذكاء واتباع منهج السلف الصاحل،
وعرفته بالفقه والن زاهة وإيثار اآلخرة على الدنيا ومطامعها ،فاعرفوا له قدره ،وعضوا عليه وعلى
مدرستكم السلفية النقية بالنواجذ ،فلقد بلغين أن هناك من يطعن يف هذه املدرسة ويف الشيخ
الفاضل أيب عبد احلق ،ويرميهما بالتحزب ،ونقول هلؤلء الطاعنني توبوا إىل اهلل ،ول تسلكوا
مسالك أعداء املنهج السلفي ،الذين إذا رأوا مجاعة سلفية تتمسك بالكتاب والسنة ،وحترتم
علماءها رموا هذه اجلماعة املباركة بالتحزب ،ونسوا أن الجتماع على احلق والتعاون على الرب
والتقوى هو األمر الذي شرعه اهلل ،وكان عليه األنبياء وأتباعهم وأنصارهم ،فإن كان ول بد من
وصفهم بالتحزب فليقل املؤمنون املنصفون" :إهنم حزب اهلل" ،انطالقا من قول اهلل تعاىل يف

ِ
ك ِحز ِ
ِ
ب اللَّ ِه ُه ُم
وصف املؤمنني الصادقنيَ ( :ر ِض َي اللَّهُ َعْن ُه ْم َوَر ُ
ب اللَّه أََل إِ َّن ح ْز َ
ضوا َعْنهُ أ ُْولَئ َ ْ ُ
الْ ُم ْفلِ ُحو َن) [اجملادلة.]22
وجيب على كل مسلم صادق أن يكون من حزب اهلل  ،فإن ختلّف عن ذلك فهو من
حزب الشيطان ،ونعيذ املؤمنني باهلل من ذلك.
أحذر أخواين السلفيني من مكايد اجلمعيات السياسية اليت تلبس لباس السلفية ،وهلا
اجتاهات ومناهج مضادة للسلفية ومنهجها ،تتصيد هذه اجلمعيات أهل املطامع الدنيوية
بالدعم املايل واملعنوي حتت ستار دعم السلفية ،فال يشعر العقالء النبهاء إل وقد حتول أولئك
املدعومون إىل معاول دهدم الدعوة السلفية ،ومناصبة أهلها العداء واصخصومات الشديدة الظاملة،
والسعي يف إسقاط علماء وأعالم هذه الدعوة.
كما فعلت وتفعل مجعية إحياء الرتاث السياسية الكويتية وفروعها يف اإلمارات والبحرين؛
حيث ضربوا الدعوة السلفية يف اليمن ومصر والسودان واهلند وباكستان وبنجالديش ،فال يقبل
دعمها طامعون إل رأيت النشقاقات والصراعات والفنت بني عمالئها وبني السلفيني الثابتني
على احلق الذين أدركوا مكايد هذه اجلمعيات وخططها السياسية املاكرة ،وملسوا بأيديهم ،ورأوا
بأبصارهم وبصائرهم النهايات املؤملة املخزية ملن ميدون أيديهم اصخائنة الذليلة إىل هذه اجلمعيات
وأمواهلا ،اليت جتمع باسم الفقراء واملساكني واملنكوبني ،مث تكرس هذه األموال ألولئك اصخونة
الذين باعوا دينهم فأصبحوا لعبا وأبواقا هلذه اجلمعيات ،وإن شئت فسمهم جنودا جمندين
حلرب السلفية وأهلها يف كل البلدان .
واليوم حتاول هذه اجلمعيات تصيد بع السلفيني يف العراق لتحقق هبا أهدافها الدنيئة يف
تفريق السلفيني ،مث جتنيد من يطمع فيخنع ألمواهلا وخططها إلقامة احلروب والفنت ضد
السلفيني الثابتني الذين مل تدنسهم املطامع واملغريات السياسية احلزبية فليحذرها السلفيون يف
العراق – وغريها -كل احلذر وليقفوا موقف الرجال صفا واحدا إلحباط مكايدها وصد بغيها
وفتنتها .
أسأل اهلل أن حيفظ كل السلفيني يف العراق ،وأن يوفقهم لالعتزاز مبنهجهم احلق والثبات
عليه ،وأن يرد عنهم كيد الكائدين ومكر املاكرين .
إن ريب لسميع الدعاء .

وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه الفقير إلى عفو اهلل ورضوانه
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