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إال من الثقات ذوي المشارب الصافية النقية فإن أوجب ما على المسلم الصادق حفظ دينه ، ومن حفظه أال يأخذه 
المعروفين بالثبات دون أهل التلون والرقة في الدين . قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فــانظروا عمــن تأخــذون 

 دينكم . ) رواه مسلم في المقدمة (
نا فــي هــذه األزمــان مــن وإن هذا الواجب ليتحتم أكثر في زمن الفتن وتكالب األعداء على المسلمين كتكالبهم علي

كــل حــدب وصــوب، فيــا م  للمســلمين نفوســهم تزهــق وجــراحهم تتــرت وأعــراك نســا هم ت تصــب وتنتهــ  
 وصراخهم غير مسموع .

وإن هذا المصاب العظيم ليستوجب علينا جميعاً التفكير الجاد في رفع الضيم عن إخواننا المسلمين شــرقاً وغربــاً 
 :  ة الدعوية في تشخيص هذا الداء ، وعليه كان نزاعهم في دوا هوقد تنازع العاملون في الساح، 

* فظنت طا فة أن المرك هو: مكر األعداء وت لبهم. وعليه ظنت الدواء: إش ال المسلمين بالعدو، ومخططاتــه، 
 وأقواله، وتصريحاته.

نــت الــدواء: إســقاط * وظنت طا فة أخرت أن المرك: تسلط الحكام الظلمة في بعك الدول اإلسالمية. وعليه ظ
 هؤالء الحكام، وشحن نفوس الناس تجاههم.

* وظنت طا فة ثالثة أن المرك: تفرق المسلمين في األبدان . وعليه ظنت الدواء: جمعهم، وتوحيدهم ؛ ليكثــروا 
 . 

 * وظنت طا فة رابعة أن المرك تر  الجهاد ، وعليه ظنت أن الدواء رفع راية الجهاد وقتال الكفار . 
 الء مخط ون في تشخيص الداء بصريح القرآن والسنة فضالً عما ظنوه دواء ،وكل هؤ

وا    ( : ووجه خطأ الطا فة األولى أننا إذا اتقينا هللا ال يضرنا كيــد األعــداء قــال تعــالى  قْو وا َوَتتق ِِرو َوإِْن َتصْْ

ْم َشْيئا   هو ْم َكْيدو كو رُّ  .   )َيضو
لمة عقوبة يسلطهم هللا علــى المحكــومين الظــالمين،  بســبب ذنــوبهم قــال ووجه خطأ الطا فة الثانية أن الحكام الظ

ِوونَ  ( تعالى: ْعضا  َِِما َكانووا َيْكِس َِ الِِميَن  ْعَض الظق َِ الــداء، بــل  -إذاً  –فليس الحكام الظلمــة  )َوَكَذلَِك نوَولِّي 

 الداء المحكومون أنفسهم .

ْينإ إِْذ ( فوف مع الذنوب ال تنفــع كمــا قــال تعــالى ووجه خطأ الطا فة الثالثة أن الكثرة وتوحيد الص  نَْ ْوَم حو َويَْ

ْم َشْيئا   ْم َفلَْم توْغِن َعْنكو ْم َكْثَرتوكو ْتكو َِ ، ألم تر كيف أن ذنب العجب بــدد هــذه الكثــرة فهــزم الصــحابة يــوم  )أَْعَج

 حنين .
ن الواجــب تجــاههم اإلنكــار ومن الذنوب توحيد الصفوف مــع المبتدعــة مــن الصــوفية واألشــاعرة والمعتزلــة؛ أل

ْم إِذا  ِمْثلوهومْ ( عليهم، وأقل أحوال اإلنكار القلبي مفارقتهم ال مجالستهم، قال تعالى كو  . )إِنق

ووجه خطأ الطا فة الرابعة: أن الجهاد في الشــرع ال يــراد لذاتــه ، وإنمــا إلقامــة ديــن هللا فــي األرك فــإذا كــان 
القيام به يضر أكثر مما ينفع ؛ لذا لم يفرك هللا الجهاد علــى رســول هللا المسلمون ضعفاء في دينهم وعدتهم فإن 

صلى هللا عليه وسلم في مكة وصالح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كفار قريش على تر  الجهاد لما كان القيام 
َ  منه في كتابي " مهمات في الجهاد " ، ونقلــت  به يضر أكثر مما ينفع ، وتفصيل هذا يطول ، لكن ذكرت طرفاً

األدلة من الكتاب والسنة وأقوال طا فة من أهل العلــم الماضــين والمعاصــرين ، فمــن شــاء التوســع فليرجــع إلــى 
:  -رحمــه هللا  –الكتاب المذكور  ، لكن أكتفي في هذا المقام بما قاله شيخنا العالمــة محمــد بــن صــالح العثيمــين 

؛  وانجلتــرا !!!!!! لمــاذا!! لعــدم القــدرة مريكــا وروســيا وفرنســااآلن لمــاذا ال نحــارب أ:  ل ــ ولهذا لو قال لنــا قا
عنــد أســلحتهم بمنزلــة ســكاكين الموقــد عنــد  وهــي ي قد ذهــب عصــرها عنــدهم هــي التــي فــي أيــديناتال ةاألسلح

أنــه يجــب علينــا : أن يقول قا ل من الحمق إنه :ولهذا أقول ! فكيف يمكن أن نقاتل هؤالء ما تفيد شي اً  الصواريخ
لكــن الواجــب  ويأباه شــرعه وجل هذا تأباه حكمة هللا عز ! كيف نقاتل وانجلترا وروسيا وفرنسا قاتل أمريكاأن ن

ةإ (hوجل أن نفعل ما أمر هللا به عز علينا وا لَهوْم َما اْسَتَطْعتوْم ِمْن قووق أَِعدُّ أن نعد لهــم  هذا الواجب علينا ، )ََ

 1ان والتقوت …ا.هـوأهم قوة نعدها هو اإليم من قوة، ما استطعنا
الذي أهل  أمتنا وجعلها في مؤخرة الركب هو ذنوبنا كما دلــت عليــه اآليــات  فالتشخيص الصحيح للداءوبعد هذا 

ْم إِ   (الكثيرة ، ومنها كو َو ِمْن ِعْنِد أَْنفوسِْ توْم ِمْثلَْيَها قوْلتوْم أَنقى َهَذا قولْ هو ِْ ٌة َقْد أََص َِ ْم موِصي ْتكو َِ ا أََصا نق أََولَمق

لِّ َشْيءإ َقِديرٌ  َ َعلَى كو ِذيَقهوْم (وقوله  )َّللاق اِي لِيْو ِدن النْق ْت أَيْْ َِ ا َكسَْ ِر ِِمَْ َِحْْ رِّ َواْل َِ َظَهَر اْلَفَسادو فِي اْل

ونَ  ْعَض القِذن َعِملووا لََعلقهوْم َيْرِجعو وا َما (وقوله  )َِ رو رو َما َِِقْومإ َحتقى يوَغيِّ َ   يوَغيِّ
 .  ) ِِأَْنفوِسِهمْ  إِنق َّللاق

: تخليص أنفسنا وأمتنا من الذنوب وأعظمها خطراً الشر  والبــدع ، وأن نســعى الســعي الحثيــ   والدواء الناجع
إلرجاع أمتنا إلى المنبع الصافي كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليــه وســلم بفهــم ســلف األمــة ، وأن نبــذل 

سنة ، وقمع راية الشر  والبدعة ، بأن ُنْكثر التذكير بالتوحيد والســنة فــي العمر والمال في رفع راية التوحيد وال
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المساجد والخطب والمجالس والمدارس تارة بالكلمة ، وأخرت بتوزيع كتب في التوحيــد ، وثالثــة بنشــر أشــرطة 

لْ  (ومطويات التوحيد والسنة ، فإن رايــة التوحيــد والســنة إذا رفعــت تنكســت رايــة الشــر  والبدعــة  ُو َِْ ِذ َنقْْ

ا َتِصفووَن  مو اْلَوْيلو ِممق َو َزاِهٌق َولَكو هو َفإَِذا هو اِطِل َفَيْدَمغو َِ ، فحين ٍذ يتحقق في حقنا وعد هللا  )ِِاْلَحقِّ َعلَى اْل

َْرِض كَ  (المنتظر  ْْ ي ا هوْم فِْ َتْخلَِفنق الَِحاِت لََيسْْ وا الصْق ْم َوَعِملْو و القِذيَن آَمنووا ِمْنكو َُ َوَعَد َّللاق َتْخلَ ا اسْْ مَْ
ْعِد َخْوفِهِ  َِ هوْم ِمْن  لَنق دِّ َِ َننق لَهوْم ِديَنهومو القِذن اْرَتَضى لَهوْم َولَيو لِِهْم َولَيوَمكِّ ِْ وَننِي القِذيَن ِمْن َق دو ْم أَْمنْا  َيْعِْو

مو اْلَفاِسقوونَ  وولَئَِك هو ْعَد َذلَِك َفأ َِ  .   )  يوْشِركووَن ِِي َشْيئا  َوَمْن َكَفَر 
وإن مما يضعف أمتنا ويؤخر تقدمها وسيرها قدماً تعلق شبابنا بأناس ذوي تلــون فاضــح متنــاقك يكــذب بعضــه 
بعضاً . ومع رؤيتهم لهذا التناقك ولمسهم له لمس اليد إال أنهم ال زالوا متعلقين بهم كأن حبهم لــم يكــن م وإنمــا 

ن حبهم وب ضهم م ألعرضوا صــفحاً عمــن ثبــت تلونــه لذواتهم ؛ لذا تعصبوا لهم التعصب المذموم ، وإال لو كا
 وت يره ، فام ورسوله صلى هللا عليه وسلم أحب ألهل اإليمان الصادقين مما سواهما .

يصدر مجلة وفي عددها األول يستفتح بلقاء مع تركي الحمد ، وما  فهذا أحد المسمين بقادات الصحوة

ألمس ُيكفر وُيشنع عليه واليوم يستهل به في أول لقاء فــي المجلــة ، أدرا  ما تركي الحمد!! هو ذا  الذي كان با
 ولألسف قد حوت اللقاء أموراً ال تصح شرعاً، 

ثم بعد ذل  يطالعنا هذا الرمز من رمــوز الصــحوة بفاقعــة فاجعــة وهــي أن كتــاب " الــدرر الســنية فــي األجوبــة 
وآخرين من أ مة الــدعوة قــد حــوت التكفيــر  –هللا  رحمه –النجدية " الجامع لفتاوت اإلمام محمد بن عبدالوهاب 

وال لو . حقاً إنه بهذا الكالم قد تابع المبتدعة الســابقين الــذين ســخروا ألســنتهم وأقالمهــم زوراً وبهتانــاً فــي رمــي 
اإلمام المجدد محمد بن عبدالوهاب بأنه رجل تكفيري ، ومنذ قيامهم بهذه التهمة الكاذبة إلى اليــوم مــا اســتطاعوا 

 إثباتها ، بل نصوص هذا اإلمام صريحة في رد دعاويهم الجا رة الظالمة .

كان باألمس يضلل غازياً القصــيبي ويضــم صــوته  –كما يقال  –من قيادات شباب الصحوة  وهذا رجل ثانٍ 

مع أصوات آخرين من قادات الصحوة  في الرد عليه ، والتحذير منه حتى صار ذكر اسم غازي القصــيبي عنــد 
 لصحوة معقوباً بالسب والشتم أو التبرئ منه ، بل صار مضرب مثل لرؤوس العلمانيين عند كثيرين .شباب ا

ثم اليوم ُيسأل هذا الرجل عن غــازي القصــيبي وعالقتــه بــه فيقــول: صــفاء ووفــاء وتعــاون علــى البــر والتقــوت 
الذي يطوت وال يــروت ا.ـهــ  وجسور إخاء ، وننتظر من الدكتور غازي مزيداً من العطاء ، وأما ما مر فهذا من
 فبام ما هذا التقلب والتلون ! وما مصير شبيبة اإلسالم الذين يتالعب بهم ليل نهار !

ومن أواخر تقلبات وتلون هذا الرجل أن فجعنا بقوله: إن قيادة المرأة للسيارة ليس مــن الثوابــت معلــالً ذلــ  بــأن 
ة ، بل رأت أن مشاركة المرأة في المؤتمر الوطني أمر إيجــابي وجوبها أو تحريمها لم ينزل في األنفال وال التوب

ورحب به . وإن كالمه هذا خطير ألنه تسهيل من أمر قيادة المرأة للسيارة وإن كان ليس صريحاً فــي تجــويزه ، 
لكنه جعله من المت يرات القابل للتجويز والتحليل ؛ لذا لما فجع شباب الصــحوة مــن مقولتــه هــذه ذر الرمــاد فــي 
أعينهم بأنه تا ب وأنه لم يقل بجوازها . وهذا حق ، إنه لم يصرح بجواز قيادة المرأة للسيارة لكنه هون منــه فــي 
وقت حرج كهذا ال سيما فيما يتعلق بالمرأة ، فنداءات االنفتاح للمرأة تكاثرت وتنوعــت ، ومــن أواخرهــا الــدعوة 

ت وتميعات هذا الرمز من رموز الصــحوة فيمــا يتعلــق إلى تقرير مادة الرياضة في مدارس البنات ، فإن تراجعا
 بالمرأة يجرئ دعاة االنفتاح أكثر ال سيما وقد نشر كالمه في صحف سيارة .

فبام عليكم لو صدر هذا الكالم من غيره ماذا سيكون موقف شباب الصحوة ! أليس القدح والذم والتشهير به في 
الموقف نفسه منه! أهو التعصب المذموم ! أم التحــزب الممقــوت  كل مجلس وعلى كل منبر ! فلماذا ال نرت هذا

 ! أم ماذا! .

وهــذا حــق فإنهــا دولــة  –من رموز شباب الصحوة كان يربي الشباب على العداء ألمريكا  وهذا رجل ثال 

أن ، وما إن تذهب األيام إال وتراه يرسل رسالة إلــى بــوش يقــول فيهــا: أنصــحكم وأخــوفكم بــام  -كفرية ظالمة 
تقفوا وتكفوا عن العدوان ، وتتعاملوا مع القضية بعدل وأناة ، وسوف تجدوننا معكم بال تحفظ ا.ـهــ تأمــل قولــه ) 

أرجع أراضي المسلمين أال تبقى بيننا وبينــه عــداوة الــدين! فكيــف يقــول بــال   -جدالً  –بال تحفظ ( فلو أن بوش 
 تحفظ !! 

فما الظن بشباب الصحوة أن يقولوا! وماذا سيكون مواجهتهم لهــا !  فبام عليكم لو خرجت هذه الرسالة من غيره
 أليس هذا من أظهر صور التلون والتقلب والتالعب بالثوابت التي ربوا الشباب ال ر عليها ! 

ثم في جريدة سيارة يصرح بأنه ال بأس أن تكون للرافضة مدارس خاصة يدرســون فيهــا كتــبهم ! ســبحان هللا ال 
لشر  !! ال بأس في دراسة ال لو الكفري في آل البيــت !! ال بــأس فــي دراســة تكفيــر الصــحابة بأس في دراسة ا

!!، بــدل أن تحمــد إلــزامهم بدراســة كتــب توحيــد أهــل الســنة  -رضــي هللا عنهمــا  –وفي مقدمهم أبو بكر وعمر 
ريح الــذي هــو مــن وتقوي العزم على االستمرار في إلزامهم تأتي مصرحاً ومن غير طلب بل ابتداء بهــذا التصــ 

 –أدل األدلة على تقلبكم وتلونكم وتالعبكم بالشباب المســلم ال ــر! ومتــى ! فــي زمــن حــرج كهــذا مــع الرافضــة 
 . -رفضهم هللا 
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ومن أظهر صور تقلبه وتلونه أنه باألمس يصف فهمي هويدي ومحمد عمارة بأنهم من دعاة الزندقيــة العصــرية 
المية لمقاومة العدوان ، هذه الحملة التي أنشاها وهو األمين العام فيها فمــا ، واليوم يجعلهم من أعضاء الحملة الع

ْنتوْم َصاِدقِينَ  (هذا التلون الفاضح! وما الموقف منه !  ئوونِي ِِِعْلمإ إِْن كو ِِّ  . )َن
ولما طالع الناس محسن العواجي الدكتور الزراعي في قناة الجزيرة فــي منتصــف رمضــان المنصــرم ووصــف 

مام محمد بن عبدالوهاب بأنها تكفيرية داخله هذا الرجل في البرنامج وشاركه ولم ينتقــد عليــه شــي اً مــن دعوة اإل
كالمه بل شكره ، وهذا السكوت بل والشكر من صور إقراره المشين لهذا الطعــن الــذميم لــدعوة التوحيــد ، فــام 

 الموعد .

و رافضي معروف بحقده علــى الصــحابة األخيــار يقابل حسناً الصفار بالحفاوة واإلخاء وه وهذا رجل رابع

ومن كلماته المسجلة بصوته : جزت هللا شيعتنا خيراً الذين قتلــوا عثمــان . ومــع ذلــ  يبادلــه اإلخــاء ويــدعوه أن 
يصحبه معه في سيارته الخاصة ، ثم يست ل هذا الحــد  الرافضــي الكــذاب محمــد رضــا نصــر هللا وينشــره فــي 

جل ساكت لم ينبس ببنت شفة ، بل ولألسف أقر في موقعه بصحة ما جرت بينه وبين جريدة الرياك  ، وهذا الر
 الرافضي الحاقد حسن الصفار .

 هذا كله يحد  اليوم وهو باألمس معروف بعداوته للرافضة وشار  في تحقيق بعك الكتب الرادة عليهم  .
أقول ل  إنه صديقي ا.هـ ماذا كان ال ــذامي  قال: والدكتور عبدهللا ال ذامي ربماثم عقب المؤتمر الوطني األخير 

!  ألــم يطعــن فــي  -أعــزه هللا باإليمــان –باألمس ! وماذا قال في كلمته التي ألقاها أمام ولــي العهــد  –عندهم  –
 مناهجنا الدراسية !  ويقول ويقول ...

 ثم بعد هذا مباشرة يخرج أمام الناس مصرحاً بأنه صديقه !!
 التناقك والتلون !! أليس هذا كله من أبين  

أفرد محاضرة كاملة في بيان حرمــة الطعــن فــي العلمــاء ، وأن لحــومهم مســمومة . ثــم  وهذا رجل خامس

يطالعنا في قناة مر ية فيفري في أعراضهم فري باٍغ وكأن لحوم العلماء شــهية بعــد كونهــا مســمومة . فقــال: أنــا 
ي ة كبار العلماء أضّر بها ، حقيقة هي ة كبــار العلمــاء قبــل أقول: هي ة كبار العلماء أكون صريحاً غيبت ، نظام ه

ثالثين سنة عندما نشأت في بداية التسعينات كــان لهــا وقــع ، ولهــا مكانــة اآلن . اســمح لــي ، واتفقنــا علــى قــول 
؛ ألن الهي ة  الحقيقة: الهي ة لم تعد لها تل  المكانة ، بياناتها لم تعد لها تل  القوة ، لماذا! نظامها سبب من أسبابها

لكــن الهي ــة نناقشــهم  –ثــم قــال  –ليست مستقلة ، يكتبون إذا قيل لهم اكتبــوا ، ويمتنعــون إذا قيــل لهــم امتنعــوا . 
 فيقولون لنا: نحن نعمل بنظام . ا.هـ     

فال أدري هل ال يرت هؤالء العلماء بر اسة الشيخ عبدالعزيز بن باز وعضوية الشيخ محمد بن صــالح العثيمــين 
ع أعراضــهم واستنقصــهم بمــرأت  –رحمهما هللا  – علماء فيدخلون في من لحــومهم مســمومة ! أم مــاذا ! إذ قطــّ

ماليين من الرجال والنساء العامة والمتعلمين ، فزعم أن قوة هي ــة كبــار العلمــاء قبــل ثالثــين ســنة أمــا بعــد فهــم 
أمثالــه فهــم الشــجعان الــذين ال يخــافون فــي هللا م يبون وضعفاء ، وال يتكلمون إال إذا قيل لهم تكلموا . أما هــو و

لومة ال م !! وس ل عن حكم من خالف كالم كبار العلماء من غير تقليــل مــن شــأنهم! فقــال فــي ضــمن الجــواب: 
وعلى طالب العلم أال يتعجلــوا فــي مخالفــة العلمــاء الكبــار ؛ ألنهــم أعلــم باألدلــة الشــرعية ، وأعــرف باألحكــام 

دلة ، وعلى دراية تامة بخصوصها وعمومها ، وهم بالجملة أعلــم مــن غيــرهم ، وبخاصــة المستنبطة من هذه األ
إذا كانوا عدداً معتبراً ، ومن المشهود لهم بالعلم والفقه في الدين ، فالحذر الحذر من مخالفة العلماء ؛ ألن ذل  قد 

لمخــالفين لهــم فــي حــرب الخلــيج     يجر إلى شر ال يدركه المبتد ون من طالب العلم ا.هـ ومع ذل  هو من أوا ــل ا
 ) حرب العراق للكويت والسعودية ( ، بل ومن أشهر المهيجين لشباب الصحوة على فتاوت علما هم يومذا  . 

 
إخواني من حقكم أن تعرفوا هؤالء! وما مدت ثبوت النقل عنهم! لكن قبــل أن أســميهم وأثبــت مصــادر كالمهــم ، 

الحب والب ك في هللا يقتضي حقاً الحب والب ك فيه ال في األشخاص ،  حدد موقف  الشرعي منهم ، وتذكر أن
وأن الرجال يعرفون بالحق وبقدر قيامهم به ، ال أن الحق يعرف بهم فاعرف الحــق تعــرف الرجــال ، فإنــا عمــا 

 قريب موقوفون وبين يدي هللا مسؤلون فما نحن قا لون !
 

كالمهم علمــاً أننــي ســألحق بــاخر هــذه الرســالة صــورة مــن وإثبات مصادر  واآلن جاء وقت التصريح باألسماء
 كالمهم المنشور ليطم ن قلب  مع بعك الردود عليهم إن تيسر ليزداد الحق ثباتاً فالحق أحق أن يتبع .

فهو عوك القرني ومجلته المشار إليهــا " مجلــة الجســور " وهــو المشــرف العــام عليهــا ، وتــاريخ  أما األول

هـ ( وكان مما قاله تركي الحمد في هذا اللقاء والحوار: تدري ما هي مشــكلتنا 1424لى إصدارها ) جمادت األو
 % وليس لدينا اإلطار العام الذي يجمعنا ا.هـ . 1% من المتفق عليه ، ونتصارع في ال99! نحن لدينا

ين شــباب هل مثل هذا الكالم يمت للواقع بصلة ! ومتى كان يظن من مؤلف كتــاب الحداثــة أن يرضــى بنشــره بــ 
 الصحوة الذين ال يدرون إلى أين يقادون ! ففي كل يوم لهم وجهة . 

 وإنه وإن كان ينطبق على طا فة منهم قول القا ل :
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 جماعة إن حج عيسى حجوا        وكلهم حجهم معوجُ       
ين والحماســة إال إال أن هنا  كثيرين لهم عقول يميزون بها بين الحق والباطل وإنه وإن غرر بهم زمناً باسم الــد

 أن هذا ال يطول فإن لكل شيء أمداً .
 . 2(   1193أما كالمه في كتاب " الدرر السنية " فنشرته صحيفة الوطن ) العدد 

 
( 128فهو عا ك القرني  . وكالمه عن غازي القصيبي نشرته مجلة الفواصــل العــدد )  أما الرجل الثاني

 . 3في لقاء مطول أجري معه 
/ 6/11( االثنــين 14859ادة المرأة للسيارة فنشــرته الرســالة الملحقــة بصــحيفة المدينــة ) عــددأما كالمه عن قي

 .  4هـ 1424
وال أنسى كلمته الوقحة في حق علما نا لما وصفهم بأنهم ال يقولون كلمة الحــق ، وأن مــن أســباب ذلــ  إغــراقهم 

 –( قبيــل ســقوط ب ــداد  m.b.cجل فــي قنــاة )في الجز يات وعدم فقههم الواقع وحبهم للدنيا ، كما في لقا ه المســ 
، ثم بعد ذل  ألقى محاضرة بعنوان " حتى ال ت رق السفينة " مدح فيها العلمــاء ، ثــم رجــع  -ردها هللا للمسلمين 

 وكتب عدة مقاالت قادحة في أهل العلم تصريحاً وتلميحاً فعجباً لتناقضه وعدم ضبطه ما يخرج من رأسه . 

 
هو سفر الحوالي . ورسالته إلى بوش تجدها فــي موقعــه بعنــوان  " خطــاب مفتــوح إلــى ف أما الرجل الثال 

 الر يس بوش  " .
وما ذكره من أنــه ال بــأس بإقامــة مــدارس خاصــة بالرافضــة نشــرته الرســالة الملحقــة بصــحيفة المدينــة بتــاريخ 

بهم يدرسون فيها مــذهبهم هـ . ونص كالمه: بل إنني ال أرت بأساً أن تكون لهم مدارسهم الخاصة 28/8/1424
، وهذا حاصل اآلن في حســينياتهم ومــا أشــبه ، ولكــن مشــكلة الشــيعة أنهــم يريــدون منــا أن ن يــر نحــن معتقــدنا 

 5لنرضيهم ا.هـ 
( إذ قــال: وهــو 1/85أما كالمه عن فهمي هويدي و محمد عمارة  فمسطور في كتابه  "  ظاهرة اإلرجــاء "   )

ندقــة عصــرية يــروج لهــا عصــابة مــن الكتــاب يتســترون بالتجديــد وفــتح بــاب االتجاه المسمى العصرية وهي ز
االجتهاد لمن هب ودّب! وكتاباتهم صدت لمــا يــدور فــي الــدوا ر ال ربيــة المترصــدة ل،ســالم وحركتــه ، وربمــا 

وأصول فكرهم ملفقــة مــن مــذاهب المعتزلــة  –كلهم أو بعضهم  –يكشف الزمن عن صالت أوضح بينهم وبينها 
ك وبعك آراء الخوارج مع االعتماد على كتــب المستشــرقين والمفكــرين األوربيــين عامــة ، وهــم فــي والرواف

كثير من الجوانب امتداد للحركة اإلصالحية التي ظهرت في تركيا والهند ومصر على يد اإلف اني ومدحت باشا 
مجلــة المســلم المعاصــر ، وإنتاجه الفكري نجده فــي  –ثم قال  –وضياء كول آلب وأحمد بهادر خان وأضرابهم 

ومجلة العربي ، وكتابات حسن الترابي ، ومحمد عمارة ، ومحمــد فتحــي عثمــان ، وعبــدهللا العاليلــي ، وفهمــي 
هويدي ، وعبدالحميد متولي ، وعبدالعزيز كامل ، وكمال أبو المجد ، وحسن حنفي ، وماهر حتحــوت ، ووحيــد 

 خطورتهم واستتار أمرهم عن كثير من المخلصين ا.هـالدين خان . وإنما رأيت ضرورة التنبيه عنهم ل
أما كالم الدكتور الزراعــي محســن العــواجي الــذي ألقــاه فــي قنــاة الجزيــرة فــي برنــامج " بــال حــدود " ) األحــد 

فنصــه هــو: التــي لهــا عالقــة بالحركــة  –رحمــه هللا  –ـهــ ( عــن دعــوة محمــد بــن عبــدالوهاب 14/9/1424
لقتال من يكفرون ، هذا األمــر اللــي  –أيضاً  –السلبي لها ... هو التعطش للتكفير  اإلصالحية الوهابية ، الجانب

يعتبر ما نعاني منه اليوم هو امتداد له على تفصيل يطول ا.هـ فلما داخل في اللقاء الــدكتور ســفر الحــوالي شــكر 
 الدكتور الزراعي محسناً العواجي على ما قال فام حسيبهم .

 
و سلمان العودة، وما جرت منه مع الرافضــي حســن الصــفار نشــره الرافضــي الكــذاب فه أما الرجل الرابع

 . 6هـ (18/6/1424األربعاء  12777محمد رضا نصر هللا في صحيفة الرياك ) عدد
، وأظــن أن كلمتــه فــي  ( فــي برنــامج إضــاءاتm.b.cومقولته في عبدهللا ال ذامي في شهر ذي القعدة في قنــاة )

 صدرت من غيره لرأيته علكاً يلوكه شباب الصحوة . فلم التطفيف و الوزن  بميزانين ! !عبدهللا ال ذامي لو 
أســأل هللا أن يقبــل  –وإن تقلب العودة وتلونه أشهر من أن يبرهن عليه ، وقد جمع طرفاً منه التا ب ناصر الفهد 

 في رده على بيان المثقفين فليراجع . –توبته 

 
 (  .  2(  والرد عليه ملحق رقم )   1انظر امللحق رقم )    2
 ( . 3انظر امللحق رقم )    3
 ( .  5( والرد عليه ملحق رقم  )   4انظر امللحق رقم  )    4
 (  6انظر امللحق رقم  )    5
 ( .  7انظر امللحق رقم )    6
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عمر في لقاء أجرته معه قناة المجد . وكالمه األخير في الثنــاء علــى كبــار فهو ناصر ال أما الرجل الخامس

  7هـ 1424/  12/ 28( 1930العدد ) –العلماء نشرته مجلة الدعوة 
 

وقد كان في نيتي ذكر عبدالوهاب الطريري معهم لكن من أسباب عزوفي عنه أني رأيت ذكره تحصــيل حاصــل 
لسلمان العودة ، فما قيــل فــي ســلمان العــودة فهــو داخــل تبعــاً ، وإنــي -جملةفي ال–؛ ألنه ال يعدو أن يكون تابعاً 

ألخشى عقوبة هللا فيه جزاء ما قال في علما نا من القول الظالم الكاذب ، كما في برنامج دين ودنيا ، ولــيعلم أنــه 
ي في الحدي  القدسي ال يشترط في عقوبة هللا أن تكون حسية ، بل قد تكون نكسة القلب ، فإنه قد ثبت في البخار

 :" من عادت لي ولياً فقد آذنته بالحرب " .
وبعد كل هذه التقلبات والتلونات والتراجعات الفكرية الفاضحة المخزية يقول الدكتور ســفر الحــوالي وبــال حيــاء 

ـهــ ( فــي اإلجابــة علــى تســاءل عــن 28/8/1424وال خجــل فــي الرســالة الملحقــة بصــحيفة المدينــة ) تــاريخ 
ات الفكرية لدت رموز الصحوة فقــال: عنــدي أن ســا ل هــذا الســؤال هــو الــذي يعــيش وهمــاً ، وذلــ  أن التراجع

اإلنسان أحياناً ينشئ في ذهنه صورة لشيء مــا يعتقــد أنهــا تمثــل حقيقتــه ، فــإذا مــا قــدر لــه ذات يــوم أن يعــرف 
. وكذل  بعك من يتهم الصحوة الحقيقة صدم وظن أن شي اً ما ت ير ، وإنما أتي من قبل تصوره الخاطئ ابتداء 

ودعاتها بالتراجعات .. لم يكونوا على معرفة حقيقية بأفكار الــدعاة وتوجهــات الصــحوة ، فلمــا اقتربــوا وعرفــوا 
 8ظنوا أن الصحوة غيرت من آرا ها وتوجهاتها وليس األمر كذل  ا.هـ

 –المحسنين الظن به كثيــراً  -اب الصحوة ، ولعل الذي دفعه إلى هذه الجرأة الكاذبة قناعته بأن شب حقاً ما أجرأه
يتلقفون منه بالتسليم واإلقرار ، فإنهم ُربوا زمناً طويالً على تعظيم رموز الصــحوة حتــى ولكــأنهم معصــومون ، 
فصدق في حق كثير منهم حب  للشيء يعمي ويصم . وإن من أول مــن يــرد علــى كــالم ســفر الحــوالي فــي نفــي 

بالت ير والتراجع في عدة لقاءات ، ومنها: ما أجرته معه مجلــة موقــع الســاخر مــن التراجع سلمان العودة إذ أقر 
 لقاء ، 

ومنهم أيضاً يوسف العييري في رسالة له بعنوان " الحملــة العالميــة لمقاومــة العــدوان زيــف وخــداع وشــعارات 
فيهــا أن طواغيــت العــرب إذ قال: سبحان هللا انقلبت المفاهيم ، سفر باألمس يؤلف كتباً يبين  17-16كاذبة " ص

هم شر خطر على األمة ، وهم الذين بدلوا دين هللا تعالى ، وهم السبب في فساد األمة وت ييبهــا وكبتهــا ، ســلمان 
له أشرطة نارية تحذر من هذه الحكومــات الطاغوتيــة ، الجميــع يقــر بــأن أخطــر شــيء علــى األمــة تلبــيس هــذه 

قل ما يثبت ذل  من كتبهم وأقوالهم ، فكل من يعــرفهم متأكــد بــأن هــذه الحكومات وتزييفها للدين ، وال نريد أن نن
آراؤهم السابقة . فنأتي اليوم ونــرت صــحوة األمــس تنقلــب إلــى غفلــة ، هــم وهــذه الحكومــات فــي خنــدق واحــد 
بقاً يستهدفون العدو المشتر  ، ألم تؤصلوا لنا سابقاً أن هذه الحكومات هي دمى بأيدي العدو ! ألم تقولــوا لنــا ســا

بأن االستعمار المباشر زال، وفرك علينا استعماراً غير مباشر عن طريق هذه الحكومــات العميلــة! ألــم تحشــو 
رؤوسنا من قبل بأن أخطر خطــر علــى األمــة هــذه الحكومــات التــي تنفــذ إرادة العــدو! ألــم تقولــوا لنــا بــأن هــذه 

 –رحمــه هللا  –الشــيخ عبــدالعزيز بــن بــاز  الحكومات حرب على اإلسالم! ألم تكفروا هذه الحكومــات وتناقشــوا
بكفر هذه الحكومات في شريط مسجل ! باألمس ترفضون االعتــراف بشــرعية هــذه الحكومــات ومنهــا الحكومــة 
السعودية ، وتكفرونها وال زالــت كتــبكم وأشــرطتكم شــاهد علــيكم حتــى اآلن ، ثــم تــأتوا اليــوم لتكونــوا مــع هــذه 

لوا سابقاً بأن الحكومات وخاصة وزارة الداخلية السعودية ال يمكــن أن تفســح الحكومات في خندق واحد ، ألم تقو
المجال أبداً لما فيه خير لهذا الدين ، إال النــزر اليســير لتخــدع بــه هي ــة كبــار العلمــاء والشــعب مــن ورا هــا ، ال 

ى هــذه المكاشــفة أنــتم تنكروا وتكذبوا فننقب في سجالتكم ونخرج أقوالكم كلها التــي تنكــرتم لهــا اآلن . عفــواً علــ 
 الذين ألجأتمونا لها ا.هـ

 
هذه التقلبات والت يرات فما كان باألمس منكــراً وضــاللة صــار اليــوم  –أيها القارئ الكريم  –وبعد أن تبينت ل  

معروفاً وأسبق الناس إليه رموز الصحوة ، فإن في مقابل هــذا التخــبط والتقلــب يمنــة ويســرة تجــد علمــاء الســنة 
تين كالرواسي ال تعصــف بهــم ريــاح الفــتن يمنــة وال يســرة ألنهــم قــد بنــوا ديــنهم علــى أســاس الــوحي الكبار ثاب

 –المعصوم لذا عصموا من هذا التخبط المشين ، فهذا الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين 
لــم  –حفظهــم هللا  –ز آل الشــيخ والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبــدهللا ال ــديان والشــيخ عبــدالعزي –رحمهم هللا 

يخرجوا عن مسارهم المرسوم مما في الوحي المعصوم ، فألجل هذا تعــاقبوا علــى نصــر الــدين بــال إفــراط وال 
تفريط . فلله درهم ما أثبتهم ، وعلى الطريق القويم ما أصبرهم ، وعلى قدح الشباب الم رر به وقيلــه وقالــه مــا 

 هم أطل أعمارهم لنصرة التوحيد والسنة .أشد تحملهم ولهم ما أرحمهم .فالل
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وإن الحدي  عن مثل هذه التناقضات يطول ، وإنما أردت بهــذه الوريقــات إيقــاظ النــا م ، وتنبيــه ال افــل وإرشــاد 
َ  ، ومــا غــرر بهــم الم ــررون إال باســم الــدين  الحا ر ، وتثبيت السلفي الصابر فإن في شباب األمة خيراً كثيــراً

لحق تسابقوا إليه مســارعين . وليتنبــه إلــى أنــه مــن أبــرز مــا علــق شــباب الصــحوة بهــؤالء فمتى ما اتضح لهم ا
المتلونين مواقفهم العدا ية تجاه العلمانيين والحداثيين ، إال أن هذه المواقــف لــم تســتمر فهــاهم يرجعــون القهقــرت 

 –صــحوة فــاعلون ! وليتنبــه فما شباب ال –كما تقدم بيان شيء من ذل   –ويمدون إليهم يد المصحافحة والوفاق 
قــد ناصــحهم  –وأيــم هللا  –أن كثيراً من الناصحين يردد: هل تم نصحهم قبل التشهير بهــم! فيقــال: نعــم  –أيضاً 

غير واحد من أهل العلم ، ولم نرهم تراجعوا ، وإال فوهللا إن رجوعهم أحّب إلّي بمفاوز من الرد عليهم . ولــيكن 
لمخطئ عالنية هو الواجب ، فالمنكر عالنية يكون الرد عليه عالنية . وهــذا مــن القارئ على علم أن الرد على ا

 النصح لعامة المسلمين ، وليس من شرطه عند أهل العلم أن يناصح قبل ، ومن جعله شرطاً فعليه البرهان . 

في رفع رايــة .. أدعو شباب اإلسالم أن يربوا أنفسهم على الكتاب والسنة بفهم سلف األمة ويجدوا وفي الختام

التوحيد وقمع رايات الشر  والبدعة ، فإنه لن يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها وليواظبوا علــى العلــم 
النافع وال يملوا ، بل يجدوا ويجتهدوا ، فقد قال أبو حنيفة ألبي يوسف: قد كنت بليداً فأخرجت المواظبــة . فإيــا  

وا حلقات تحفيظ القرآن التــي هــي مــن الــنعم العظيمــة ، لكــن مــع أنــاس والكسل فإنه شؤم وآفة عظيمة ، ولينشط
سا رين على طريقة وخطى علما نا الراسخين ال مع المشبوهين المتأثرين بهؤالء المتلونين ، وليجمعوا مع حفــظ 

 كتاب هللا ضبطه وفهمه ودراسة معانيه فإنه حبل هللا المتين .
د من وعظ ب يــره . وكيــف أن العلمــاء الــذين بنــوا بنيــانهم علــى أســاس إلى االعتبار فالسعي –أيضاً  –وأدعوهم 

 الوحي ثبتوا ونجوا من التقلب والتلون .
ومن أراد المزيد في هذا الموضوع المفيد فليراجع ما كتبه الشيخ الفاضل عبدالمال  رمضاني في كتابه " مدار  

نوان" الصحوة اإلســالمية الســعودية تحــت المجهــر " النظر " والعدناني في كتابه " القطبية " ومذكرة متداولة بع
لسعود القحطاني ، وإن كانت المذكرة األخيرة محتوية على أمور ســي ة فالظــاهر أن صــاحبها  علــى نســيج فكــر 
منصور النقيدان ومشاري الذايدي وعبدهللا بن بجاد العتيبي وحسن بن فرحان المالكي فليحذر منه ، لكن أجاد في 

 رموز الصحوة .إبراز تناقضات 
أسأل هللا أن يرينا وأمة اإلسالم الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطالً ويرزقنا اجتنابه ، وأن يقر أعيينا 

 بعز اإلسالم والمسلمين ، وبرفع راية التوحيد والسنة في بالد المسلمين أجمعين .
 بركاته                             والسالم عليكم ورحمة هللا و                           

 إعداد / عبدالعزيز بن ريس الريس                                                                                  
 هـ         1424/  12/  28                                                                      
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