إىل اإلخوة املشايخ الدعاة إىل اهلل وطلبة العلم السلفيني يف هذا البلد احلبيب
اجلزائر
فنكَّـل وببالغ إسك والحسرة طؾك ما آلت إلقف إمقر أتؼدَّ م أمامؽؿ
ُٕطؾؿؽؿ أكَّـل راجع إلك ما دطا إلقف كبار العؾؿاء مـ وجقب االجتؿاع طؾك
البر وال َّتؼقى ومعالجة أخطاء اإلخقان بالرفؼ وال ِّؾقـ
الحؼ والتَّعاون طؾك ِّ
وترك مـفج اإلقصاء والتَّفؿقش والشدَّ ة يف معالجة األخطاء والتَّحذير مـ هذا
الؿـفج.
طؾل مـ الجد يف
كؿا أطترف وأطتذر َّ
طؿا كان مـ تؼصقر فقؿا وجب َّ

صؾب ِّ
الحؼ والبحث والـَّظر يف قضقة مشايخ اإلصالح وطدم آستؿاع إلك
جؿقع إصراف وإحسان ال َّظـ بطرف وإساءتف بآخر ،وقد كـت مـ الؿعـ ِّققـ
هبا باطتباري أحد صؾبة العؾؿ يف هذا البؾد وإن لؿ أكـ مـ كبارهؿٕ ،كَّـل
ٓشؽ معـل هبذا الحديث ،حديث الرسقل  :اك ُْص ْر َأ َخ َ
اك َضالِ ًؿا َأ ْو
ٌّ
قما متػؼ طؾقف -وهمٓء الؿختؾػقن كاكقا إخقاين -وغقره مـ الـصقص
َم ْظ ُؾ ً
التل لؿ أططفا حؼفا ،واهلل يعػق طـَّا ويغػر لـا.
وكان القاجب السعل الحثقث لجؿع الؽؾؿة والؿحافظة طؾك الجؿاطة،
وحث الطرفقـ طؾك االجتؿاع والتحاكؿ إلك َمـ ُط ِؾؿ فضؾف وطؾؿف بفذه
الؼضايا إلزالة الخصقمة ،والسعل يف اإلصالح بقـ الؿتخاصؿقـ بالعؾؿ
قصركا فقف ولؿ كؼؿ بؿا يجب.
والعدل ،وهق ما لؿ يؽـ مع إسػ ،فؼد َّ
مؿـ يحب لل الخقر فلصؾعقين
وبعد أن ك َّبفـل جؿاطة مـ صؾبة العؾؿ َّ
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طؾك كثقر مـ الحؼائؼ الؿغقبة بسبب قاطدة التفؿقش ،فتب َّقـ لل أكَّـل كـت
مخط ًئا يف الؿققػ الذي وقػتف وأكـل أتحؿؾ جز ًءا مـ الؿسمولقة فقؿا جرى
ويجري مـ الظؾؿ الؿس َّؾط طؾك الؿشايخ وبعض صؾبة العؾؿ ،وذلؽ بتلخري
والصدع بالحؼ الذي يقصؾ
السؿاع مـ جؿقع إصراف
َّ
طـ البحث وطدم َّ
ضالؿا ومظؾق ًما.
إلقف الدلقؾ وكصرة اإلخقان ً
وبعد فعؾ ما استطعت مـ الـظر يف األدلة ويف كصائح العؾؿاء الؽبار
الغققريـ طؾك هذه الدطقة ومقاقػفؿ السابؼة يف مختؾػ الققائع التل جرت
بقـ السؾػققـ تب َّقـ لل ما يؾل:
 -1أن الشقخقـ الؽريؿقـ الػاضؾقـ ربقعا بـ هادي ،وطبقدً ا الجابري
حػظفؿا اهلل وبارك فقفؿا -قد قاما بؿا هق الحؼ مـ الدَّ طقة إلك آجتؿاعوالسعل إلك إصالح ذات البقـ والدطقة
وآئتالف وكبذ الػرقة والخالفَّ ،
إلك معالجة إخطاء برفؼ ولقـ وترك الشدة الؿفؾؽة يف معالجة أخطاء لؿ
تصؾ إلك حد البدطة ،وطدم السؿاع لؿـ يدطق إلك التػريؼ واإلسؼاط
بلخطاء ٓ تصؾ إلك حدِّ التبديع وأهنؿا استػرغا وسعفؿا يف ذلؽ ،الشلء
تحؿال ٕجؾف كث ًقرا مـ إذى ومحاولة اإلسؼاط والطعـ فقفؿ ويف
الذي َّ
أقرب الـاس إلقفؿ.
الرضا بنضفارهؿا يف صقرة الؿغؾؼ طؾقفؿا وٓ يجقز
 -2أكف ٓ يجقز ِّ
الطعـ فقفؿا بالبطاكة الس ِّقئة مـ أجؾ القصقل إلك إسؼاط أحؽامفؿا
ومقاقػفؿا ،ففل محاولة فاشؾة؛ ٕن القاجب رد الدلقؾ بالدلقؾ ومؼارطة
الحجة بالحجة ٓ إلؼاء إحؽام الؿـ ِّػرة العارية طـ الدلقؾ والتَّعؾؼ بالشبف
لدفع مقاقػفؿ والتل كاكت وٓزالت ثابتة ومقحدة -بحؿد اهلل -يف جؿقع
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قديؿا وحدي ًثا.
الخالفات والػتـ القاقعة بقـ السؾػققـ ً
فعؾك سبقؾ الؿثال قد دافع الشقخ ربقع طـ الشقخ فركقس ور َّد صعقكات
()1

فالح الحربل فقف وقال :إذا طـدكؿ مالحظات قدِّ مقها بالرفؼ ،طؼالؤكؿ
تشفروا كؿا ب َّقـ -حػظف اهلل -أن معالجة إخطاء بتؾؽ
يؼدمقهنا وبلدبِّ ٓ ،
الشدة والتَّحامؾ يمدي إلك مقت السؾػقة.
وهذا هق كػس كالمف الققم يف الدفاع طـ مشايخ اإلصالح وصؾبة
لؿا ر َّد طؾقف مـ رد مـ أهؾ العؾؿ وصعـ
العؾؿ ،وهؽذا فعؾ مع الشقخ لزهر َّ
فقف فالح ،فرد الشقخ ربقع طؾك فالح الحربل وقال طـ أزهر :وطـده بعض
إخطاء التل تستدطل الؿـاصحة إخقية ٓ هذه الحرب الشديدة التل شـَّفا
طؾقف الشقخ فالح وهذا التضؾقؾ والتجفقؾ استجابة لتحريشات الؿجفقلقـ
الؿغرضقـ الذيـ يسعقن يف تػريؼ أهؾ السـة وتشتقتفا  .اهـ
وقال كذلؽ :بؾ إزهر ٓ يـزل طـ درجة الشقخ فالح العؾؿقة فؼبؾفا
الشقخ لزهر ولؿ يعرتض طؾقفا.
وقد دطا يف هذه الػتـة إلك ما دطا إلقف يف فتـة الحجقري وفتـة فالح وفتـة
الؽػ طـ تراشؼ التفؿ وإيؼاف
متحد:
ُّ
طبد الحؿقد العربل وهق شلء واحد ِّ
الؿالسـات وسحب الؽتابات مـ الؿقاقع كؿا دطا إلك معالجة إمقر برفؼ
وروية ،ففا هق يؼقل يف كصقحتف لػالح الحربل:
الرجقع إلك
أحب لـػسل ،ومـ ذلؽ
ٕحب لؽ ما
وإكِّل -واهلل-
ُ
ُّ
ُّ
الصقاب يف هذه الؿسائؾ ،إلك صريؼة السؾػ يف التػصقؾ والبقان يف كؼد أهؾ
البدع وأهؾ إخطاء حتك يتب َّقـ ُ
خطل الؿجتفديـ وتستبق َـ ُ
سبقؾ الؿبتدطقـ
()2

(https://www.youtube.com/watch?v=sTpehwOECIY&feature=youtu.be)1

قديؿا ،وكذا حدي ًثا بقـ صاحب البدع وصاحب إخطاء ،قال العالمة طبقد
( )2اكظر كقػ يػرق الشقخ
ً
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=

والؿجرمقـ.
َّ
إصدار إحؽام طؾك أشخاص يـتؿقن إلك الؿـفج السؾػل،
إن
َ
وأصقا ُتفؿ تدوي بلكَّفؿ هؿ السؾػققن بدون ِ
ٍ
أسباب وبدون حججٍ
بقان
ِّ
أضرارا طظقؿة و ُفرق ًة كبقرة يف ِّ
كؾ البؾدان ،فقجب إصػا ُء
ب
وبراهقـ قد س َّب َ
َ
ً
ِ
ِ
ِ
بنبراز الحججِ
بلح ِّؼ َّقة تؾؽ
الػتـ
هذه
والرباهقـ ا َّلتل ُتب ِّقـ لؾـاس و ُتؼـ ُعفؿ َ
ِ
آطتذار طـ هذه إحؽا ِم.
إحؽا ِم وصقاهبا ،أو
السؾػ قد أقامقا الحجج والرباهقـ طؾك ضالل ِ
ِ
أٓ ترى َّ
الػرق
أن طؾؿا َء
َ
َ
وج ْفؿقة ومعتزلة وخقارج وقدَ رية و ُمرجئة وغقرهؿ ،ولؿ َيؽتػقا
مـ روافض َ
ِ
ِ
الحجج والرباهقـ
بنصدار إحؽام طؾك الطقائػ وإفراد بدون إقامة ُ
ِ
ِ
الؿملػات الؽثقر َة القاسعة يف ِ
الحؼ الذي
بقان
الؽافقة والؿؼـعة ،بؾ أ َّلػقا
ِّ
ِ
طؾقف ُ
ُ
الػرق وإفراد ...
الضالل الذي طؾقف تؾؽ
السـة والجؿاطة
وبقان َّ
أهؾ ُّ
هزيال -وحاشاهؿ مـ ذلؽ -أو
واحتجاجفؿ ً
أترى لق كان كؼدُ هؿ ضعق ًػا
ُ
ٌ
ؿل
اك َت َػقا بنصدار إحؽام ،فؼالقا الطائػ ُة الػالكق ُة جفؿقة ضالة،
وفالن ْ
جف ٌّ
ٌ
ٌ
والروافض
وفالن مـ أه ِؾ َوحدة القجقد والحؾقل،
قبقري،
وفالن صقيفٌّ
ُ
ٌّ
ٍ
ُ
ضالل وغؾق و ُيؽ ِّػرون الصحاب َة ويس ُّبقهنؿ ،والؼدري ُة والؿعتزل ُة مـ
أهؾ

ِ
ِ
وبقان
الضالة ،أو كان كؼدُ هؿ ضعق ًػا ،فنذا ُصقلبقا بالحججِ والرباهقـ
الػرق َّ
ِ
ِ
الػرق ،قالقا ما ي ْؾ َز ُمـا ذلؽ ،وهذه قاطد ٌة ضا َّل ٌة ُت ِض ُّؾ
أسباب تضؾقؾ هذه
ِ
الضالل
إ َّمةَ ،أترى لق فعؾقا ذلؽ أكاكقا قد قامقا بـ َْصر السـة و َق ْؿع
واإللحاد والبدع ،الجقاب ٓ وألػ ٓ» [ .الؿجؿقع (.])151/9
=

الجابري –حػظف اهلل -ومـ الباليا اطتؼاد َّ
صاحب السـَّة ٓ يخطئ [مجؿقطة الرسائؾ الجابرية
أن
َ
(.)11
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السعل يف جؿع الؽؾؿة ومـفا
وقال ً
أيضا مخاص ًبا َّإياه :وأدطقك إلك َّ
الؼقام بؿا سؾػ ،ومـفا الثـاء طؾك إخقاكؽ ،والتصدي لؿـ يطعـ فقفؿ
ويرمقفؿ بالتؿققع ويصػفؿ بلهنؿ أحزاب ال َّتؿققع ٕن هذا الصـػ قد جـا طؾك
الدطقة السؾػقة وأهؾفا جـاية كبقرة وشقهقهؿ يف أطقـ الـَّاس؛ أسلل اهلل
العظقؿ رب العرش لؾعظقؿ أن يقفؼؽ لتحؼقؼ هذه الؿطالب إكف سؿقع
مجقب  [ .الؿجؿقع (.])646/9
وقال الشقخ -حػظف اهلل -أيضا :ولؼد تعبت كثقرا وكثقرا هـا وهـاك يف
معالجة آثار كالم مـ ٓ يـظر يف العقاقب  ،وٓ يراطل الؿصالح والؿػاسد ،
وٓ يستخدم الرفؼ والحؽؿة  ،تؾؽؿ إمقر وإصقل العظقؿة التل يجب
مراطاهتا  ،وٓ تؼقم لؾدطقة قائؿة إٓ هبا ،ومع إسػ أن كؾ مـ يدرك حجؿ
هذه الؿعضؾة  ،ويـصر هذه الؿعالجات الؿشروطة يرمك بالتؿققع ،وأحزاب
التؿققع  [ .الؿجؿقع (.])137/9
وقد كسا الشقخ -حػظف اهلل -كصائحف يف هذه الػتـة إخقرة بإدلة مـ
كتاب اهلل  Tومـ سـة كبقف

 ،والتل كعقش شمم مخالػتفا واإلطراض طـ

إطؿالفا والتزامفا.
فالشقخ -حػظف اهلل -قد وقػ كػس الؿققػ ،وصرب يف ذلؽ وصالب مـ
يخالػ ذلؽ بلدلتف وثبت طؾك ذلؽ ولؿ يتزحزح وأن إخطاء مـ الجؿقع
الحؼ ومعالجة إمقر برفؼ ولقـ وحؽؿة...
وأن القاجب آجتؿاع طؾك
ِّ
خقرا.
فجزاه اهلل طـ اإلسالم والؿسؾؿقـ ً
الؿ ْغ َؾؼ طؾقف والحؽؿ طؾقف بلكف تغ َّقر
فال وجف لؿحاولة تصقيره بصقرة ُ
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وأصبح ُيؿ َؾك طؾقف  ،وكذا ٓ وجف لحذف كصائحف مـ الؿقاقع بعد كشرها
()1

ففق دلقؾ تعصب ،فؽقػ ُتحذف كصائح مـ ُيعد طؾك رأس البؼقة الباققة مـ
العؾؿاء الرباكققـ الذيـ يرشدون إلك الحؼ ويدلقن طؾقف ويـصحقن أبـاءهؿ
ويشػؼقن طؾقفؿ.
فالقاجب إكؽار هذا الػعؾ والرباءة إلك اهلل مـف ،وكصقحتل لؿـ صدر مـف هذا
بالحؼ ،وأن يؼبؾ
أن يتَّؼل اهلل يف العؾؿاء حؿؾة الشريعة وحؿاة الديـ الـاصحقـ
ِّ
مـفؿ الحؼ الذي أدلقا بف ود َّلؾقا طؾقف مـ كتاب اهلل وسـة رسقل اهلل

 ،كؿا

أكصح كؾ صالب طؾؿ يرى ذلؽ أن يراجع كػسف وأن يتؼل اهلل يف أحؽامف.
ويف مؼابؾ محاولة إسؼاط الشقخقـ والتشقيش طؾك أحؽامفؿا كرى غؾقا
يف غقرهؿا كؿا يف الؿقاقع التل يشرف طؾقفا الؿشايخ الثالثة ،طؾك غرار ققل
الؼائؾ وهق يؿدح الشقخ فركقس:
محؿد أحقا الـَّااس والـَّااس يف بؾاك

إن الجفالااااة تؼتااااؾ
ٌ
مااااقات أال َّ

وكظقر ذلؽ ما جاء يف مققع الشقخ فركقس الرسؿل طـ إدارة الؿققع أكَّف:
ُح َّؼ ٕهؾ وصـف مِ ْـ إخقاكف وأبـائف َأ ْن يتجاوزوا مرحؾ َة اإلطجاب بشخص َّقتف
ِ
أبـاء هذا
أحدَ
الدِّ يـ َّقة وآثاره العؾؿقة إلك مرحؾة الػخر وآطتزاز بؽقهنؿ َ
ِ
ِ
آثاره ،وتؾؽ
القصـ العزيز الغالل ،الذي
يتضؿـ يف َجـَباتف َط َؾ ًؿا؛ هذه ُ
َّ
ِ
وس َع ِة طؾؿف؛
وس ُؿ ِّق أخالقفَ ،
ثؿاره؛ وسقبؼك الصادققن أوفقا َء لشرف معدكفُ ،
ُ
محؿد البشقر اإلبراهقؿل لؾشقخ
وما طساهؿ َّإٓ َأ ْن ُير ِّددوا ما َش ِفد بف الشقخ َّ
طبد الحؿقد ِ
ً
أطؿآ
اقتباسا« :وإذا كان الرجال
بـ باديس -رحؿفؿا اهلل -
ً
( )1وهذه هل إحدى ال طرق التل سؾؽفا الؿلربل والحجقري والحؾبل وغقرهؿ يف محاولة إضعاف ققل الشقخ ربقع لؿا
اكتؼدهؿ.
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شقخـا ُتؼقم هبذه إطؿال ،وحسبف مِ
ِ
َّ
التاريخل :أكف أحقا
الؿجد
ـ
فنن رجقل َة
َ
ُ
َ
َّ
ْ
ِّ
ِ
ِ
ُ
ثات والبِدَ ع ،ولساكًا
أ َّم ًة تعاق َب ْت طؾقفا
الؿحدَ ُ
إحداث والغ َقر ،وديـًا ٓ َب َستْف ُ
ُ
ً
الـسقان ،ومجدً ا أضاطف َو َرث ُة
وتاريخا غ َّطك طؾقف
صاكات إجـبقة،
الر
ُ
أك َؾتْف َّ
ُ
َ
رذائؾ الغرب ،وحس ُبف مِ َـ الؿجد التاريخلَّ :
أن
وفضائؾ قت َؾتْفا
السقء،
ِّ
تالمذتف الققم هؿ جـقد الـفضة العؾؿقة ،وهؿ ِ
ألسـَتُفا الخاصبة ،وأقالمفا
َ
الؽاتبة ،وهؿ حامِ ُؾق ِ
ألق َيتِفاَّ ،
وآجتؿاطل
يـل
اإلصالح
يف
آراءه
وأن
الدِّ
ِّ
ِّ
والسقاسل هل الدستقر الؼائؿ بقـ العؾؿاء والؿػ ِّؽريـ والسقاس ِّققـ ،وهل
ِّ
الؿـارة التل يفتدي هبا العامؾقنَّ ،
وأن بـا َءه يف القصـقة اإلسالمقة هق البـاء
الذي ٓ يتداطك وٓ يـفار (.)1
هذا ،وقد تب َّقـ لل -بعد الدراسة -أن األخطاء التل ُأديـ بفا مشايخ
اإلصالح ال تب ُؾغ مب َؾغ التَّحذير مـفؿ وتـػقر الـَّاس طـفؿ ومعامؾتفؿ ومـ يؼػ
إن هذه األخطاء ال
معفؿ بالتَّبديع أو التَّفؿقش أو التَّحذير والبراءة مـف ،إذ َّ
تخرج طـ كقكفا:
ورمل هبا الؿشايخ جزا ًفا ،ففل مجرد دطاوى
-6أخطاء لؿ تثبت ً
أصال ُ
شقخ طؾك أخقف أو خصؿف ٓ يجقز قبقلفا إٓ بالب ِّقـة ،كؼضقة اهتام الؿشايخ
بالتلكؾ بالدطقة والؿتاجرة هبا ،وكؼضقة اهتام الشقخ طبد الغـل طقسات
بالجؾقس مع الحؾبل التل مـ كظقراهتا اهتام الشقخ طز الديـ رمضاين بلكف
( )1هذا الؽالم قالف البشقر اإلبراهقؿل يف ابـ باديس –رحؿفؿا اهلل -بعد وفاتف ،وٓ أحد يـؽر أن مـ
أطظؿ أسباب اكتشار الدطقة السؾػقة يف الجزائر هل كتب وأشرصة العؾؿاء الؽبار كإلباين وابـ باز
وابـ طثقؿقـ والػقزان وربقع بـ هادي ومحؿد أمان  -وهمٓء لفؿ جفقد ُتشؽر وٓ ُتؽػر لؽـفؿ لؿ
يؽقكقا القحقديـ-واهلل أطؾؿ -وٓ أدل طؾك ذلؽ مـ أن الدولة إكؿا وزطت فتاوى العؾؿاء إكابر
وبثت يف كشرهتا الرسؿقة فتقى الشقخ إلباين رحؿف اهلل.
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مازال يؾتؼل بعبد الؿالؽ رمضاين ،واهتام الشقخ رضا بقشامة بلكف حؾبل أو
رمضاين متستِّر واهتام َّ
الشقخقـ تقفقؼ طؿروين وطثؿان طقسل بلكَّفؿا َس َع َقا
()1

سع ًقا حثق ًثا لؾؼاء طبد الؿالؽ ،وقد كػك الؿشايخ طـ أكػسفؿ هذه التُّفؿ
بلغؾظ إيؿان ،وٓ يجقز رد هذه البقاكات والرباءات القاضحة ٕن غاية
مػسدة التؿققع أو آحتقاء تغرير الـاس بالؿخالػقـ وهل مـتػقة مع هذه
طؿا يف قؾقب الـاس ،ورسقل
البقاكات القاضحة الصريحة ولؿ كممر أن كشؼ َّ
ػ بِاهَّللِ َف ْؾ َق ْصدُ ْقَ ،و َمـ ُح ِؾ َ
اهلل يؼقلَ :مـ َح َؾ َ
ػ َل ُف بِاهَّللِ َف ْؾ َق ْر َضَ ،و َم ْـ َل ْؿ
ٍ
ِ ِ
ير َض َف َؾق ِ
س م َـ اهَّلل فل َشلء والحديث صححف إلباين يف اإلرواء (.)8698
ْ َ
َْ
فؿـ أخرج هذه التُّفؿ ولؿ يثبتفا فعؾقف البقـة ويتحؿؾ مسمولقة ذلؽ.
 -8أخطاء تاب مـفا واطتذر أصحاهبا قبؾ الػتـة كؼضقة جؾقس الشقخ
طز الديـ مع ابـ حـػقة يف ولقؿة بقٓية مستغاكؿ.
 -3ومـفا ما تاب مـف صاحبف بعد الػتـة بعد أن ُك ِّبف طؾقف كؼضقة الشقخ طبد
الخالؼ يف كالمف طؾك أبل بؽر

 ،وكؼضقة الشقخ طز الديـ يف حؿؾ

الؿػصؾ.
الؿجؿؾ طؾك
َّ
ومـ تاب مـ ذكب ال يجقز مماخذتف وتعققره بف.
وهـاك أخطاء واقعة تحتاج إلك معالجة برفؼ وحؽؿة كؿا دطا إلك ذلؽ
()1

https://t.co/6NSlxq845i?amp=1

وهذه صقتقة لؾشقخ أزهر يشفد بلن الشقخ رضا بقشامة جؾس معف لـصح طبد الؿالؽ وخرجا
متػؼقـ مـ أن طبد الؿالؽ مقموس مـف ،كؿا أن لف شفاد ًة أخرى يف أن مشايخ اإلصالح قد يئسقا مـ
طبد الؿالؽ وكػضقا أيديفؿ مـف بعد لؼاء دار الػضقؾة.
وهذا رابطف:

https://www.youtube.com/watch?v=wMlaY7K9F3s&feature=youtu.be
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الؽتاب والسـَّة ،ومـفا ما يؿؽـ أن يحؿؾ طؾك اختالف وجفات كظر يف
التعامؾ كؿا هق شلن الشقخ طبدالخالؼ يف صربه وحرصف طؾك هداية ابـ
حـػقة.
الؿسجؾة أن الشدِّ ة والعـػ حتك
وقد ذكر الشقخ ربقع يف إحدى كصائحف
َّ
مع إطداء ٓ تـػع الدطقة السؾػقة.
كثقرا مـ إخطاء إكؿا دطت الخصقمة إلك إخراجفا وإبرازها
كؿا أن ً
لؾـاس دون سابؼ كصقحة أو إطذار ،والقاجب إطذار الؿخطئ وحؿؾف طؾك
التقبة برفؼ وإطاكتف طؾك كػسف ٓ ،سقؿا وأن هذه إخطاء صدرت مؿـ
تجؿعفؿ بنخقاهنؿ وحدة الؿعتؼد وصػاء الؿـفج .
()1

قال ابـ تقؿقة

َّ
فنن اإلكسان طؾقف َّأو ًٓ أن يؽقن أمره هلل وقصده
:

صاطة اهلل فقؿا أمر بف وهق يحب صالح الؿلمقر أو إقامة الحجة طؾقف .
ثؿ كقػ يماخذ الجؿقع بخطل وقع فقف القاحد مـفؿ؟!!
يرض بنسؼاصفؿ وتربأ
وكقػ يماخذ بعض الؿشايخ وصؾبة العؾؿ ٕكف لؿ َ
مـ ذلؽ وهق متابع لعالؿ -قال طـف الؽبار إكف كبقر وحامؾ لراية الجرح
والتعديؾ بحؼ -يف أمر خػل لؿ يظفر وجفف بقضقح والؿعروف أكف ٓ إكؽار
يف مثؾف؟!!
كؿا تب َّقـ لل أن الؿشايخ الثالثة قد َّفرققا بقـ الؿتؿاثالت وكالقا
بؿؽقالقـ يف التعامؾ مع كثقر مـ الؿماخذات التل أداكقا بفا إخقاكفؿ وقد وقع
()1

كؿا شفد بذلؽ الشقخ فركقس يف مؼالف تؽذيب واستـؽار لؿا كشرتف العديد مـ الصحػ اإلطالمقة الجزائرية  ،وهذا رابطف:
ferkous.com/home/ ?q=iftira-15
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بعضفؿ يف مثؾفا ،فؿـ ذلؽ:
 -6جؾقس الشقخ فركقس مع ابـ حـػقة يف ولقؿة دطاه إلقفا رجؾ
مخالػ ،وكذا تزكقتف لؿحؿد حاج طقسك.
 -8وقد جؾس الشقخ طبد الؿجقد جؿعة مع بدر الديـ مـاصرة وصعـ
أمامف يف اإلمام إلباين

فـصحف بالعدول طـفا برفؼ ولقـ ،ولؿ يستعؿؾ

معف ما ألزم بف مشايخ اإلصالح يف جؾستفؿ مع طبد الؿالؽ.
 -3حضقر الشقخ كجقب جؾقاح ولقؿة طبد الغـل يخؾػ والتل ا َّتفؿ هبا
الشقخ جؿعة بعض مشايخ اإلصالح .
 -4بقع الشقخ أزهر لؽتب أهؾ البدع وصعـف الصريح يف الشقخ ربقع
ومحاولة قؾب الحؼائؼ يف مسللة (ٓفاج) ،وكذا جعؾف كػسف يف خـدق واحد
مع أكقر مالؽ ٕجؾ دفع مػسدة التش ُّقع ،فل ُّيفؿا أولك أن يتخـدق معف يف
خـدق واحد.
دفاطا
 -5أمر الشقخ طبد الؿجقد بنحراق كتب لؿرابط وفقفا كتب تحقي ً
طـ الصحابة ويف الؿؼابؾ حث طؾك إضافة أسامة بـ ططايا -الذي اجتؿعت
يسؿقفؿ
كؾؿتفؿ طؾك التحذير مـف قبؾ الػتـة -يف الؿجؿقطات لؾرد طؾك مـ ِّ
صعافؼة.
 -6اطتؿاد شفادات الؿخالػقـ يف إداكة إخقاهنؿ السؾػققـ ورمقفؿ بالتؿ ُّقع
مع أن مـ الؿخالػقـ مـ لفؿ شفادات ضد الؿشايخ الثالثة كحقها.
 -7قبقل بعض ققل الؽذاب ورد أخر دون فرق كؿا وقع يف التعامؾ مع
صقتقات طبد الؿالؽ الرمضاين.
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 -8إشادة الشقخ طبد الؿجقد جؿعة ببعض كتب الصقيف محؿد ط ِّؾقش
بذكره أكف حصؾ هبا الـػع مع ما فقفا مـ تؼرير لعؼائد إشاطرة والدفاع طـفا،
وهذا شل ٌء يقجب البقان والجقاب بقضقح.
 -9آكتؼاد بالتػريؼ بقـ الؽالم يف العام والؽالم يف الخاص ،وقد وقع
فقف مـ يـتؼد غقره بف.
فؾقس مـ العدل يف شلء أن كؽقؾ بؿؽقالقـ وكػرق بقـ الؿتؿاثالت
حؽؿا مـ أحد الؿتخاصؿقـ يف أخر،
وكـتصر لجؿاطة دون أخرى وكؼبؾ
ً
وقد صدر مـفؿا مـ إخطاء ما هق مـ جـس واحد.
وقد ثبت بالدلقؾ أن مشايخ اإلصالح سعقا لإلصالح وآجتؿاع
ومـاقشة إمقر والؿصارحة والؿعالجة بالحؽؿة وبذلقا ما ٓ يبذلف غقرهؿ
لق كان مؽاهنؿ وقد ب ّقـقا ذلؽ ولؿ يـؽره أحد ،يف حقـ أن الؿشايخ الؿـاوئقـ
تـصؾقا وماصؾقا وأوصدوا جؿقع إبقاب دون أي اجتؿاع ،كؿا جاءت
لفؿ َّ
القصقة يف مؽالؿة الشقخ محؿد بـ هادي مع الشقخ لزهر ،وكؿا حؽؿ الشقخ
فركقس بالتفؿقش ولؿ يلتقا طؾك ذلؽ بلي دلقؾ يدل طؾك أحؼ َّقتف ،وقد
استدل لفؿ الشقخ محؿد بـ هادي بلن شرط آجتؿاع الجؾقس طـد مـ
يؾزمفؿ وٓ أحد يؾزمفؿ.
وإرض لؿ ُ
تخؾ – والحؿد هلل -مؿـ يستطقع أن يؾزمفؿ.
وكحـ كعؾؿ أن الشقخ ربق ًعا قد دطا لالجتؿاع طـده وكذا غقره ،بؾ كان
مشايخ اإلصالح أول إمر يريدون الجؾقس مع الشقخ فركقس كؿا ثبت
قادحا
طـفؿ يف بقاكاهتؿ ،وكقهنؿ كاكقا يروكف صر ًفا ففذا كان بعدُ  ،ثؿ هق ٓ يعدُّ
ً
فقفٕ ،ن تظ ّؾؿ الشخص مؿـ هق أكرب مـف ٓ شلء فقف ،فؼد وقع مـ إفاضؾ،
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ٍ
تـؼص فقؿـ ا ُّد ِطل طؾقف أكَّف صرف ،وقد اكتشرت صقتقة لؾشقخ
فال يدل طؾك
أساسل يف الـزاع.
صرف
جؿعة يصرح فقفا بلن الشقخ فركقس
ٌ
ٌّ
ثؿ إن رضا الؿتخاصؿقـ بالتحاكؿ طـد حاكؿ هق ٌ
أهؾ لؾحؽؿ يجعؾ
حؽؿف مؾز ًما لفؿا ،فال حجة تؿـع مـ آجتؿاع وتقجب التفؿقش ومعامؾة
اإلخقان هبذه الصقرة ،فإدلة واضحة يف وجقب آجتؿاع طؾك الحؼ
والتحاكؿ إلك الؽتاب والسـة ومعالجة إمقر برفؼ لؾؼضاء طؾك الخالف
والػرقة.
وقد ترك أصحاب رسقل اهلل

دفـف واشتغؾقا بتـصقب اإلمام ٕجؾ

الؿحافظة طؾك جؿاطة الؿممـقـ واستبؼاء بقضة اإلسالم.
فؾؿ يصب مـ مـع آجتؿاع واشرتط الشروط التل كاكت تتغ َّقر كؾ مرة،
لؿا ُصدَّ طـ الؿسجد
والتل لؿ يعؾؿ هبا الشقخ فركقس ،ورسقل اهلل يؼقل َّ
قن فِ َقفا
الحرام هق وأصحابفَ :وا َّل ِذي َك ْػ ِسل بِ َق ِد ِه َال َي ْس َل ُلقكِل ُخ َّط ًة ُي َع ِّظ ُؿ َ
ِ ِ
اها  .وقد ذكر الحافظ أن الؿؼصقد بالحرمات:
ُح ُر َمات اهَّلل إِ َّال َأ ْط َط ْقت ُُفؿ إِ َّي َ
الؼتال يف الحرم وذكر غقر ذلؽ ،فلجاهبؿ رسقل اهلل

إلك ما أجاهبؿ إلقف

تعظقؿا لحرمة الؼتال يف الحرم ،وإطراض يف حرمتفا كالدماء ولفذا قال
ً
ِ
طر َ
رم ِة
رسقل اهلل  :إِ َّن د َما َءكُؿ َو َأ َ
اضؽُؿ َط َؾقؽُؿ َح َرا ٌم ك َُح َ
مقا َلؽُؿ َو َأ َ
ي ِ
قمؽؿ َه َذا ِفل َب َؾ ِدكؿ َه َذا. ...
َ
واكظر إلك مػسدة إرجاع مسؾؿ جاء هار ًبا مـ الؿشركقـ ُير ّد إلقفؿ ما
وكؾ

سؿاها أحدكا خذٓكا لؼصقر كظره ،لؽـ رسقل اهلل
أطظؿفا ،وربؿا َّ
أمره إلك اهلل وقالَ :مـ َأتَاكَا ِم ُـفؿ َف َرددكَاه إِ َلقفؿ َج َعؾ اهَّلل َلف َف َر ًجا َو َمخْ َر ًجا .

واحتؿؾفا أمام الؿصؾحة العظقؿة التل حصؾت هبذا الصؾح الذي ُس ِّؿل
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فتحا مبقـًا.
ً
مـ فقائد صؾح الحديبقة :أن الؿشركقـ وأهؾ

وقد ذكر ابـ الؼقؿ

أمرا يعظؿقن فقف حرمة مـ حرمات
البدع والػجقر والبغاة والظؾؿة إذا صؾبقا ً

اهَّلل تعالك أجقبقا إلقف وأططقه وأطقـقا طؾقف ،ثؿ قال بعد ذلؽَ :فؽ ُُّؾ َم ِـ
ا ْلت ََؿ َس ا ْل ُؿ َع َاو َك َة َط َؾك َم ْح ُب ٍ
قب لِ َّؾ ِف َت َعا َلك ُم ْر ٍ
قب إِ َلك َذلِ َ
ؽ كَائِـًا َم ْـ
ض َل ُفُ ،أ ِج َ
ؽ ا ْل َؿ ْح ُب ِ
َّب َط َؾك إِ َطاكَتِ ِف َط َؾك َذلِ َ
قب َم ْبغ ٌ
ُقض لِ َّؾ ِف َأ ْط َظ ُؿ ِمـْ ُف،
ك َ
َانَ ،ما َل ْؿ َيت ََرت ْ
وه َذا ِمـ َأد ِّق ا ْلؿق ِ
اض ِع َو َأ ْص َعبِ َفا َو َأ َش ِّؼ َفا َط َؾك الـُّ ُػ ِ
قس[ .راجع ()869 /3
ََ
ْ َ
َ َ
مـ كتاب زاد الؿعاد ].
فالذي مـع آجتؿاع ورفضف يتحؿؾ مسمولقة الػرقة وهذا آختالف
ٓسقؿا وأن الرفض كان يف كػس الققت الذي كان العؾؿاء الؽبار يدطقن فقف
إلك آجتؿاع طؾك الحؼ ومعالجة إمقر بروية ورفؼ.
إن هذا آجتؿاع الذي دطا إلقف وتؿـاه كؾ طاقؾ وغققر كان -بنذن اهلل-
كثقرا مـ الشرور والؿػاسد والضعػ والقهـ والػشؾ وشؿاتة
سقؽػقـا ً
إطداء وذهاب الريح وتسؾط السػفاء وأهؾ الباصؾ وتخؾؾ الؿـدسقـ
وإضفار معايب الدطاة بصقرة كخشك طقاقبفا القخقؿة ،كؿا أن اإلصرار طؾك
كثقرا وتسبب يف فرقة
هذا الؿققػ الؿتص ِّؾب قد آذى الدطقة والدطاة ً
إحباب والؿتآخقـ.
فلدطق الؿشايخ الثالثة أن يراجعقا أكػسفؿ ويرحؿقا إخقاهنؿ ويتؼقا اهلل
فقفؿ وأن يصؾحقا ذات بقـفؿ ،قال ربـا تعالك :ﱡ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱠ [إكػال ،]6:فنن الرجقع إلك الحؼ خقر مـ التَّؿادي يف الباصؾ،
وقد ترك رسقل اهلل

أبل بؿا يستحؼف بعد أن قال:
معاقبة طبد اهلل بـ ّ
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ﱡﭐ ﱻ

ﱼﱽﱾﱿﲀ

ﲂ ﱠ [الؿـافؼقن ،]8:وهق راجع إلك
ﲃ
ﲁ

الؿديـة بعد غزوة الؿريسقع ،فؾؿا وصؾ إلك الؿديـة سعك بقـ الـاس برمل
الطاهرة الؿطفرة بالػاحشة لؾطعـ يف طرض رسقل اهلل  ،كؾ هذا وقع مـ

هذا الؿـافؼ الذي ضفر لؾرسقل
رسقل اهلل

وٕصحابف كػاقف وإجرامف وإفساده فرتك

طؼقبتف مراطاة لؾؿصؾحة العظقؿة وتللق ًػا لؼقمف وطدم تـػقرهؿ

مطاطا فقفؿ فؾؿ تممـ إثارة الػتـة يف حدّ ه أي طؼقبتف
طـ اإلسالم ٕكف كان
ً
بالحدِّ  ،ولؿا قال -طؾقف الصالة والسالمَ :-مـ َي ْع ِذ ُركِل ِفل َر ُج ٍؾ َب َؾغَـِل َأ َذا ُه
فِل َأ ْه ِؾل -يعـل :طبد اهلل بـ أبل بـ سؾقل .-ووقع مـ الصحابققـ
الجؾقؾقـ أسقد بـ حضقر وسعد بـ طبادة ما وقع وكاد الحقان يؼتتالن فؾؿ
يؽـ مـ رسقل اهلل

َّإٓ أن أسؽتفؿ وأوقػفؿ ولؿ يماخذ واحدً ا مـ

الصاحب َّققـ الجؾقؾقـ طؾك ما صدر مـف ،وكؾ هذا دف ًعا لؿػسدة الخالف
وآقتتال التل كاكت ستؼع بقـ جؿاطة الؿسؾؿقـ ،وهق الؿسؾؽ الذي كان
طؾقـا اتباطف لدفع هذه الػرقة والخالف.
فرحؿاك الؾفؿ.
هذا وإين إذ أبقـ هذا الؿققػ ٓ أدافع طـ خطل مخطئ أو باصؾ أو
طدوان صدر مـ أي صرف ،فنن إخطاء والباصؾ والعدوان ير ُّد طؾك كؾ مـ
جاء بف ،وإن الحؼ والصقاب يؼبؾ مـ كؾ مـ جاء بف ،وأدطق إلك التحؾل
بالرفؼ واإلكصاف يف معالجة إمقر ،كؿا أدطق إلك ترك الخالف والجؾقس
ِّ
وأحذر مـ البغل والجقر
طؾك صاولة الؿباحثة والؿـاضرة إلصػاء هذه الػتـ،
الذي يقجب تسؾط إطداء وخراب الديار؛
فقاااا معشااار الؼااا َّرا وياااا مؾاااح البؾاااد

الؿؾاح فساد
الؿؾح إذا
ما ُيصؾح
ُ
َ
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وما أصابـا إٓ بؿا كسبت أيديـا ،فلسلل اهلل تبارك وتعالك أن يصؾح ذات
شر الػتـ ما ضفر مـفا وما
بقــا وأن يصؾح أئؿتـا ووٓة أمقركا ،وأن يؽػقـا َّ
بطـ.
وكصحا لإلخقان ،ودطقة إلك أن
وما كتبت هذا البقان َّإٓ براء ًة لؾذمة،
ً
وطؿال بحديث رسقل اهلل
ً
ورجقطا إلقف،
لؾحؼ
كراجع أكػسـا ومقاقػـا ،وإحؼا ًقا ِّ
ً
 :اكْصر َأ َخ َ ِ
قما  ،وطؿال بـصقحة العؾؿاء والعؼالء.
اك َضال ًؿا َأ ْو َم ْظ ُؾ ً
ُ ْ
واهلل مـ وراء الؼصد وهق يفدي السبقؾ.
كتبف
مصطػك بـ وقؾقؾ الؿؽـك با(أبل أسامة)
الثامن من ذي احلجة  1441للهجرة
املوافق :ل 2119- 8- 9
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