
 : الواضحالخأ الوأل لفضيلة الحوار

 : عبد الله العنزيالخأ الثاني لفضيلة الحوار

 

 

 بن خضير الخضيرعلي فضيلة الشيخ : تقديم

 

الرحيم الله الرحمن بسم

 وأالصلةا وأالسلما على أشرف النبياء وأالمرسلينالعالمين لله رب الحمد
 أما بعد : أجمعيننبينا محمد وأعلى آله وأصحبه 

 : الواضح , وأالخأ :الخأ أعجبني ما كتبه فضيلة الخوين المباركين فقد
الشيخعبدالله العنزي وأفقهما الله من حوار هادئ وأأخوي مع فضيلة 

عبدالله الغنيمان حفظه الله وأوأفقه .

 سامحك الله وأغفرنقول لنا رد على فضيلة الشيخ عبدالله إل أن وأليس 
لك .

 . أجمعين الله على نبينا محمد وأعلى آله وأصحبه وأصلى 

الخضير :علي بن خضير كتبه

هـ5/3/1423 ضحى الخميس في

الرحيم الله الرحمن بسم

 على بيان فضيلةالله وأفقه   الحوار الوأل من فضيلة الخأ الواضحهذا
هذاالشيخ عبدالله الغنيمان حفظه الله نقل من منتدى السلفيون على 

 الرابط

 

وأإياه الله وأفقنا .. الغنيمان عبدالله الشيخ فضيلة بيان مع سريعة وأقفات
 ..

 الغنيمان عبدالله من بيان

 محمد وأآلهنبينا وأرسوله لله رب العالمين وأصلى الله على عبده الحمد
 وأصحبه أجمعين.

وأخمسين من مائة أكثر  فقد اطلعت على البيان الذي وأقع عليهبعد أما
ذلكمن أساتذةا الجامعات وأغيرهم وأظهر ردوأد عليه كثيرةا وأكثر بسبب 
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 يتضمنالذي بل التعدي وأالستطالة على بعض أهل العلم بالكلما القيل،
 الصدوأر وأإفساد ذاتإيغار ثم ما يترتب على ذلك من وأالتضليل التجريح

 الشباب وأجعلهم في حيرةاوأإرباك الكلمة وأتفرق البين وأتنافر القلوب
 .المحرماتوأتحزبهم شيعا وأكل ذلك من أعظم 

 ــــــــــــــــــــــــ
  :أقــــــــول

 الغنيمان خير الجزاء على حرصه وأطلبهالله  الله الشيخ / عبدجزى -1
 للخير لهذه المة .

ّينليت -2  ( التجريح وأالتضليل ) الذي يقصده ، وأهل هووأوأضح  الشيخ ب
 أخطأوأا فيه بالدليل يعتبرما وأبيانبحق أما بباطل ، وأهل انتقادهم 

ًا وأتضليلً ) .  ( تجريح
 هو بصدوأر هذا البيان وأتوقيته وأما حواه منإنما  الصدوأر .. إلخ ..إيغار -3

ٍءء    لخواننا المجاهدين .خذلن  خاطئة ، وأما سبقه منوأدعواتآرا
 وأأبانالمجاهدين  وأذب عنالعقيدةا أخلص عمله لله وأرد وأدافع عن من -4

 تعالى ، وأإن كان رده على من كان من أهلاللهالحق فهو مأجور بإذن 
  .العلم

 تعالى وأأن يعيدوأا كتابتهالله على من أصدروأا البيان أن يتقوا الواجب -5
ًاأخطاء أخرى وأأن يتلفوا ما وأقعوا فيه من مرةا ًا جديد  ، وأأن يصدروأا بيان
  بيانهم الوأل .إليه وأيرسلوه إلى من أرسلو الحقيقة فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  :قال

 القصد وأصلحت النيات وأمنحسن  ما يستوجب ذلك إذاالبيان في وأليس
وأتجنب  حمل كلما أهل العلم على أحسن المحاملالسنةقواعد أهل 

 بينهم لما يترتب على الخلف من الفساد وأما قد يتعلق بهالخلفأسباب 
 قولهم (( على أي أساس نتعايش )) فيقول مثلً المسلم لمثل منالراد 
الكاتب المفهوما لعله لم يخطر على بال هذا  مع الكافر. فنقوليعيش

 أنفسهم بأنهموأصفوا الذين الكافرين فضلً عن إرادته وأإنما المراد دعوةا
 إرهابا جعلوهيسمونه مثقفون أن يتفهموا وأضع المسلمين وأدينهم الذي

 هدفا يجتمعون على حربه.
 ـــــــــــــــــــــــــــ

  :أقـــــــــول
 المرلن ،  الخطأ الذي فيهوأبيان في البيان ما يستوجب الرد عليه بل -1

  شخصية .بحقوقيتعلق بالعقيدةا وأل يتعلق 
  تنافر بينهما .أوأ وأل تنافي الرد - إحسان الظن ل يمنع من2
 يعاتب من جمعوأل ،  عن العقيدةا ، وأيثرب عليهيدافع من أيعاتب -3

  يهدما العقيدةا وأيميت الجهاد .باطلالجموع من أجل نصرةا 
 خطر على بال مصدر البيان ، فأمره إلى الله ، وألسنابما معنيين لسنا -4

 مراده وأقصده الخيرأن نحسن الظن به وأنعتقد بل ،نخوض في نيته 
 هذا ل يمنع من بيان ما نراهلكن  وألنا التوفيق لكل خير ،لهوأنسأل الله 

  نعتقد بطلنه .وأماخطأ 
 الكافرين لتفهم وأضع المسلمين وأدينهم .. إلخدعوةا المراد كان :.. إذا -5

 وأل ارتداء لباس الذلة معالمجاهدين  المراد ل يجيز خذلنهذا.. فإن 
  .العقيدةا  ، وأل التلبيس على المسلمين في أمورالكافرين

 الكفار على حرباجتماع كان أوألئك المثقفين لم يعلموا عن إذا -6
 أصدروأه وأأيدوأا فيه الحربالذي إلّ ببيان بعض مثقفي الكفار السلما

ًا لقراءةا كتاب الله تعالى الذيالعودةا عليهم فإن على المسلمين ..  مجدد
 لهم وأسعيهم لردهم عن دينهم وأبذلهمالكفار بعداءأخبر فيه المؤمنين 

 وأالضرر بالمسلمين .الذىالجهد للحاق 



 مع المسلمين ، وأأنيتعايشوا- هل يطمع مثقفونا من الكفار بأن 7
 يعبدوأا ربهم ، وأينشروأا دينهم ..يتركوهم ، وأأن لهم يتخلوا عن عدائهم

 أوأ غفلوا عن أن هذا مننسوا قدإن كانوا طمعوا في ذلك فهم 
 الكفار عنبعض  كانوا يريدوأن تحييدوأأنالستحالة أن يكون أوأ يحدث .. 

 ، فما هكذا تورد البل ، وأما هكذا يكونالمسلمينالمشاركة في حرب 
  وأالبيان .الخطاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :قال

 فتحا مبينا لما فيه من تمكن المشركين منالحديبية صلح سمى  قدوأالله
 ما تضمنه من الغضاضة التي لحقتمع وأوأضعهمتفهم دين المسلمين 

 وأسلم في تركعليه  الرسول صلى اللهأجابهمالصحابة في الظاهر فقد 
من  الرحيم )) وأكتابة محمد رسول الله وأكونالرحمنكتابة (( بسم الله 

 المسلمين ل يرد وأمن أتى من المشركين إلى المسلمينمنأتى إليهم 
  وأغير ذلك.المشركين يرد إلى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أقـــــــــــول

 اضطراري ، وألو تيسرصلح في صلح الحديبية أي تفهم ، بل هو ليس -1
 في ذلك طرفةتأخروأا في ذلك الوقت لما المسلمين للمشركين قتل

  وأمنعه .وأقوةا عين ، وألكن المسلمين أصبحت لهم شوكة
بين المثقفين بصلح الحديبية .. فهناك فوارق عدةا بيان ليقاس -2

 أوأ طعنذلة ، حيث أن صلح الحديبية ليس فيه تنازلت عقدية أوأ الحالتين
 بين أشبههو أصناف شتى وأمشارب مختلفة ، بل اجتماع في مسلمين أوأ

 .. كما أنهكافرةا وأحكومة إسلمية ما يمكن أن يسمى بحكومات ، حكومة
 المسلمينمن هربعليه الصلةا وأالسلما لم ينكر بعد الصلح على من 
 تأييده له ، كما أنهأعلنوأبدأ يقطع الطريق على الكفار وأيهاجمهم ، بل 

ًا في فترةا تربية المة كان ًا كسب للمسلمين ..وأإعدادها أيض  .. وأفيه أيض
  الفرقة وأالختلف .سوى المثقفين بيان فماذا حقق

ًا ، وألكنه دعوةاليس المثقفين بيان -3  السلما وأوأضعلتفهم  صلح
  .فرقالمسلمين .. وأهناك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :قال
 وأالبراء، كما زعم الرادالولء وأإبطال الجهاد  يلزما من البيان إبطالوأل

 وأبالولء وأالبراء، وأإنما وأجهبالجهاد لن الخطاب لم يوجه لمن هو مأمور
 أن يقضي عليهيجب إرهابلمن ل يفهم الدين السلمي وأيراه مصدر 

 في الدين "فالمراد أنإكراهبكل ممكن، وأأما ذكر قوله تعالى : " ل 
  له صدره وأيقتنع بأحقيته.ينشرح في الدين السلمي ل بد أن الداخل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أقـــــــــول

ًا  يلزما منهبل -1  إبطال جهاد الطلب ، وأهذا وأاضح لمن قرأ البيانظاهر
 قراءةا متأنية هادئة .

 جانبه بشكل جلي حتى كادالبيان إبطال الولء وأالبراء فقد أضعف أما -2
  الشرعي من الكفار .المسلم إلى موقف يتطرق يبطله ، وألم

 منه حتى ليستحى أمر وأالبراء  .. وأهل الولءإلخ الخطاب .. لن -3
 أجل شرحمن وأهليذكر .؟ أوأ هل هو منقصة حتى نخفيه عن الكفار .؟ 

ًاصدوأرهم ننشر على رؤوأس المليين ما يكون فيه   في عقيدةاقدح
ًا السلما  يفهم السلما هل نفهمهل لخواننا المجاهدين .؟ وأالذي وأخذلن

 وأثوابتنا .؟ نعم قد يكون هناك أمور ل يستحسنعزتنا السلما بتخلينا عن
 ، لكن ل يعني هذا أن نلغيها أوأللسلما الكفارأن تذكر في بداية دعوةا 

  عنها .نتخلىنهون من شأنها أوأ 



 .. بيان المثقفين ليس دعوةا للكفار للسلما ، بلإلخ قوله .. ذكر وأأما -4
  .المسلمين وأضعهو دعوةا لتفهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :قال

 أوأ المدافعة عنه وأالمقصود بيان أن الخطاب لالبيان تأييد أريد وألست
ًا إذا صلحت النيات وأسلمنامحملً  وأالختلف وأأن لهالرديستدعي   حسن

الشقاق إلى الداعي  دوأاعي الهوى وأالتعصب للراء أوأ الشخاصمن
هذا علىوأالفساد وأرمي أهل العلم بالتهم أوأ الضلل وأقد علم ما يترتب 

 : "قولهالخلف من المفاسد العظيمة وأمخالفة أمر الله تعالى في 
َتِصُموا ْبِل وَأاْع ًا وَأل ِبَح ّلِه َجِميع ّلِهَتَفّرُقوا ال ِنْعَمَت ال ُكُروأا  ْذ ُكْم  وَأا ْي َل ْذ َع ُتْمِإ ْن ُك  

ُكْم  ِب ُلو ْيَن ُق َب ّلَف  َأ ًء َف َدا ُتْمَأْع َبْح َأْص ِتِه َف ِنْعَم ُتْم ِب ْن ُك ًا وَأ ِإْخَوان َلى  ٍءةاَع  َشَفا ُحْفَر
ّناِر ُكْم ِمَن ال َذ ْنَق َأ ْنَها" أمر َف  تعالى عباده المؤمنين بأن يتقوه بفعلالله ِم

 على دينه متحابين متعاوأنين على الخير وأأن لالجتماع من ما أمرهم به
 منقادوأن لطاعته مبتعدوأن عنلمره مستسلمونيموتوا إل وأهم 

 وأأمرهموأيده،  المسلمون من لسانهسلممعصيته، فإن المسلم من 
 التنازع وأالختلف وأالتفرق الداعي إلىعنتعالى أن يعتصموا بدينه 

 اللهيشكروأا وأالفشل وأالضعف وأتسلط العداء، وأأن وأالتقاطع التعادي
 متحابين متآلفةأخوةا نعمة الجتماع على دينه من على ما من به عليهم

 يأمروأن بالمعروأف وأينهونالخير قلوبهم، وأأمرهم أن يكونوا دعاةا إلى
 يترتب عليهوأما بضررهعن المنكر، ثم نهاهم عن التفرق بعدما أعلمهم 

قبلنا  كما حدث لمنالتقاتلمن العداء وأالتباغض ثم التدابر وأالتقاطع ثم 
 أصابهم فمن فعل ذلك فسوف يسودمافيجب أن نعتبر بهم لئل يصيبنا 

 بالجزاء العادل، وأذلك يوما تبيض وأجوه أهلوأتيقنه ربه ملقاةا وأجهه عند
 بكتاب الله تعالى عن التفرق وأالختلفاعتصموا الذينالحق وأالوفاق 
 وأعرفوا قبح التفرق وأسوءبه،  عليه وأتواصواوأاجتمعوافعرفوا الحق 

الجتماع  عنه ، وأكل هذا يدل صراحة على وأجوبفابتعدوأاعاقبته 
 وأتحريم التفرق وأالختلف في جميع صوره، فمن أوأجد ثغرةاوأالئتلف

 هذا الجتماع يكون محاربا لله وأرسوله مفارقا لمره وأهذاعن منهايخرج 
 .وأالهواء  أهل الضللشأن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أقــــــــــــــول

 ، وأإن أعلن الشيخ عدماالبيان هذا هو عين التأييد وأالمدافعة عن بل -1
ًا بيانفالحال عنه ، مدافعته تأييده أوأ  تغني عن المقال ، وأبماذا يفسر إذ

ًا قوله : (وأالمقصود بيان أن الخطاب ليفسر وأبماذاالشيخ هذا .؟   أيض
ًا إذا صلحت النيات وأسلمنامحملً  وأالختلف وأأن لهالرديستدعي   حسن

الشقاق إلى الداعي  دوأاعي الهوى وأالتعصب للراء أوأ الشخاصمن
 إلّالعقلء عندوأالفساد وأرمي أهل العلم بالتهم أوأ الضلل ) .. فهل هذا 

 مدافعة عنه ..!
 الفرقةيوجدوأن وأبأنهم الرادين على البيان في نياتهم اتهاما -2

 ، وأأنهم قدوأالتهاماوأالشقاق وأالفساد ، وأيجيدوأن التجريح وأالتضليل 
 .. هذه التهامات الواردةاإلخ محاربين لله وأرسوله بردوأدهم .. يكونون

 يكون ل يريد ظاهرها ،قد الله وأعفا عنا وأعنه – وأفقه – في بيان الشيخ
ًا إلّ يحتمل لكن وأروأدها في بيانه ل ًا وأهو أمر  عن بيانالدفاع وأاحد

 المثقفين وأمصدريه .
 المثقفين هو الواجب وأالمتعين ..؟ أما بيان مابيان على  الجتماعهل -3

 ..؟ وأهل الرد على بيانهم هووأانحراف وأأخطاءفيه من خلل وأزلل 
 لنا وأللشيخ وأرحمناالله  هو الحق ..؟ غفروأتأييدهالباطل ، وأالدفاع عنه 

  .وأالمسلمينوأإياه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  :قال
 العلم وأهم متحابون فيمسائل في بعض يختلفون  أن أهل العلموأمعلوما

 كما كان صحابةالله، بحبلدين الله مجتمعون على الحق معتصمون 
 عنهم يختلفون في بعضاللهرسول الله صلى الله عليه وأسلم وأرضي 

 وأأن يكونوا شيعا كل فريقالتفرق الشرع وأل يدعوهم ذلك إلى أحكاما
 اليوما لكثير من طلبة العلميحصل البدع وأكما أهل يعادي الخر فعل

 وأللسف.
 بمنى إن أمير المؤمنين صلى الظهر أربعاوأهو مسعود لعبد الله بن قيل

 قاما وأصلى بأصحابه أربعاثم  ركعتين متقبلتينالربعفقال ليت لي من 
الخلف،  على أمير المؤمنين ثم تصلى أربعا قال أكرهأتنكرفقيل له 
 .شرالخلف 

 وأمعلماالله لعباد من مّن الله عليه بالعلم وأهيأ له أن يكون مرشدا فيا
 نظر المقتديإليكللعلم اتق الله في نفسك وأفيمن تعلمهم وأينظروأن 

 باب الفتنة وأالخوض فيوأفتح ل تكن سببا في تفريق الكلمة الله اتق
 يقدح بعض ببعض وأيبغضجاهلية وأأحزابا شيعا أعراض الناس وأالتفرق

 بعضهم بعضا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :أقـــــــــــــول
ًا كانت حاله ل يلزما منه انتفاء المحبة .بيان  علىالرد -1 ّي   المثقفين أ
 بعضهم على بعض ، وأالقاعدةا معلومةوأيرد  أهل العلميختلف -2

 صلى الله عليه وأسلمالقبر  هذاصاحبمعروأفة : كّل راد وأمردوأد عليه إل 
. 
 الخطائينوأخير ،  إليهوأيتوب من وأقع في الخطأ أن يتسغفر الله على -3

 التوابون ، وأفي هذا نبذ للفرقة وأجمع للكلمة .
 وأعلم وأأدب ، بل السكوت عنبإخلص من رد يفتحه  الفتنة لباب- 4

 الخطاء العقدية هو باب الفتنة .
  ل تجوز وأمنكرةا .أمور في أعراض الناس وأالتحزب للباطل الخوض -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :قال

لفظاعة مصحوبا بالوعيد الشديد وأذلك التفرق  النهي عنجاء كيف وأتأمل
ُنوا أمره وأسوء عاقبته قال الله تعالى : "وَأل ُكو ّلِذيَن َت َلُفواَكا َت َتَفّرُقوا وَأاْخ  

َبْعِد َما  َءُهُمِمْن  َناُت َجا ّي َب ْل ِئَك ا َل ُأوأ ِظيٌم يوما تبيض وأجوهوَأ َذاٌب َع َلُهْم َع  
 بعد مجي البينات خروأج على أمر الله تعالىالختلف لنوأتسود وأجوه " 

ًا  أن يكون جامعا للناسيجبالذي   لصفوفهم، فإذا فهم قول اللهموحد
وأداعيا وأالختلف  وأاتبع وأحسنت المقاصد صار عاصما من التفرقتعالى

عليهإلى التفاق وأالجتماع على طاعة الله وأمتابعة رسوله صلى الله 
 اللهأعداء وأذلك يتضمن التعاوأن على البر وأالتقوى وأ التناصر على وأسلم
 وأالنصحالمنكر وأالمر بالمعروأف وأالنهي عن المسلمين وأأعداء

 عليه وأسلم هذاالله الله صلى رسول للمسلمين عامة وأخاصة وألهذا جعل
ًا قلناالنصيحة هو الدين كما في حديث تميم الداري (( الدين  )) قالها ثلث

المسلمين وأالئمةلمن يا رسول الله ؟ قال لله وألكتابه وألرسوله 
 مع من كانبالتفاقوأعامتهم)) وأقد يأتي الشيطان وأيقول إن الله أمر 

 وأالجواب أن المروأنعاديه، الله أما من خالف فإنا نفارقه بحبل متمسكا
 ذلك وأهذا هو المهم لن به يلتئميحصل بعدما التفرق بالجتماع وأعدما

 الشر وأهذا أمر معلوما من الشرعبذلك وأيدرأالصدع وأيندفع الفتراق 
 .بالضروأرةا

 : على المرء أن يكون أمره كلهالله  شيخ السلما ابن تيمية رحمهقال
 أمور الناس أوأصلح  يقصدوأبفعلهلله وأقصده طاعة الله فيما يأمر به، 

طائفته  فإن كان فعله وأقوله لطلب رئاسة نفسه أوأعليهم،إقامة الحجة 



 وأازدرائه كان من أهل الحمية الجاهلية وأعمله عند اللهالغيرأوأ تنقص 
 من الخاسرين عاجلفهو وأإن كان لجل السمعة وأالرياء حابطا، تعالى

 تكون كلمة الله هي العليا وأدينهأن وأكلمه بفعله وأآجل فل بد أن يقصد
 وأأن ل يغضب على من خالفهوأعدل بعلمهو الظاهر وأأن يكون كلمه 
 .مأجوراوأإن كان مجتهدا معذوأرا أوأ 

 الرحمن بن سعدي رحمه الله : وأمن أصول السلماعبد  الشيخوأقال
 أهل العلمعلى وأهو المسلمين وأجوب حب الخير لكل مسلم على عموما

 بذلكيتميزوأا أوأجب وأألزما فيما بينهم وأالسعي على جمع كلمتهم وأأن
أحدهم،عن غيرهم فيكونوا قدوأةا لطلبهم وألعموما المسلمين وأإذا عثر 

 التي ليس فيهابالطريقة مسألة علمية وأجب سترها وأنصيحته في أوأغلط
 تنفير وأتفريق .

 الله تعالى في المجلد الوأل من مجموعة مؤلفاته صفحة (رحمه وأقال
 أهل العلم من العلماء الكبار وأمن دوأنهمعلى الواجب ) : (( أما 435

 ما يحب لنفسه، وأهذاللخر  فعلى كل منهم أن يحببينهموأالطلبة فيما 
هذا  جميع المسلمين، لكن أهل العلم عليهم منعلىوأاجب عمومي 

 على غيرهم لما تميزوأا به، وألما خصهم الله به، وأعلىمماالحق أعظم 
 الله وأيتقرب إليه بمحبته جميع أهل العلم وأالدين، فإنيدين أنكل منهم 

 الله وأمن أكبر الطاعات، وأهذا الحبإلى  الحب من أعظم ما يقربهذا
 من العلموأرسوله الله يحبها  ما اتصف به النسان من المور التييتبع

 منوأتوابعها الشرعيةوأالشتغال به وأالعمل، فإن نفس الشتغال بالعلوما 
 التي يحبالوأصافأجل الطاعات، ثم حصول العلم للشخص هو من 

 المور موجودةاهذه للناس وأعمله مما يجب عليه، فكل تعليمه لجلها، ثم
 غيرهم وأأن يميزوأاوأعلى أهل العلم على في أهل العلم فلهم من الحق

 وأغلط في مسألةأحدهم عثربهذا عن غيرهم لما لهم من المميزات، وأإذا 
 هي أحسن وأمن أعظمبالتيعلمية تعين ستر ما صدر منه وأنصيحته 

 القدح وأالفرح فيهم فيوأ وأأشنع المفاسد إشاعة عثراتهم المحرمات
 محاسنهم عند وأجود شيء من ذلكإهدار وأأقبح هذا غلطاتهم، وأأقبح من

ًا -   التي صدرت منهم لهمالغلطات أنوأربما يكون - وأهو الواقع كثير
 غيرفيهم  فيه معذوأرن، وأالقادحهمفيها تأوأيل سائغ، وألهم اجتهاد 

 معذوأر.
وأالمنتسبين  يظهر لك الفرق بين أهل العلم الناصحين،وأأشباهه وأبهذا
 من أهل البغي وأالحسد المتعدين، فإن أهل العلم الحقيقيللعلم

 على البر وأالتقوى وأالسعي في إعانة بعضهم بعضا فيالتعاوأن قصدهم
غلطاتهم عورات المسلمين وأعدما إشاعة وأستر  ما عاد إلى هذا المر،كل

 أعراضعن وأالذب النافعة وأالحرص على تنبيههم بكل ممكن من الوسائل
 أن مافرض لوأهل العلم وأالدين، وأل ريب أن هذا من أفضل القربات. ثم 

 يكن من الحقلمأخطؤوأا أوأ عثروأا فيه ليس لهم فيه تأوأيل وأل عذر 
 الشيءبهذا تهدر المحاسن وأتمحى حقوقهم الواجبة أن وأالنصاف

 ضرره كبير وأفسادههذا فإن وأالعدوأان، اليسير كما هو دأب أهل البغي
 علمت نصوصوأقد .؟مستطير، أي عالم لم يخطئ وأأي حكيم لم يعثر 

 وأالتحذير منوأالئتلفالكتاب وأالسنة التي فيها الحث على المحبة 
 هذا المر أهل العلم وأالدين،إليهم وأالختلف، وأأعظم من يوجه التفرق

 الحكيمة تبعهم الناس وأاستقامتالشرعية الوأامر فمتى لزموا هذه
 وأالحسد وأالتباغض وأالتدابرالبغي محلهالحوال، وأمتى أخلوا بذلك وأحل 

َاتبعهم الناس وأصاروأا   التغالبأطوار  وأشيعا وأصارت المور فيأحزاب
 بالباطل وألم يقفوا على حد محدوأد، فتفاقم الشروألووأطلب النتصار 

 وأصار المتولي لكبرها من كان يرجى منهم قبل ذلك أنالخطر، وأعظم
 تأملت الواقع رأيت أكثر المور على هذاوأإذا .للشريكونوا أوأل قامع 

 الوجه المحزن )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أقـــــــــــــول

الردوأد ، ل نتجاوأزه وأل نخالفه ، لكن ل يلزما منه منع وأصدق حق كلما -1
 على بعض .؟ بلبعضهم نسمي ردوأد العلماء فماذا وأبيان الخطاء .. وأإلّ

  على بعض ..؟عنهم ماذا نسمي ردوأد بعض الصحابة رضي الله
ًا ذكرنا -2  أوأرد  لزوأما انتفاء المحبة أوأ الجتماع عند وأجودعدما سابق

 أكثر .
في  حالت محددةا بعينها ، فبما أن هذا البيانفي تخدما ل العمومات -3

 وأالدفاع عن بيان المثقفين فقد كان الواجب أن يكونالتأييدمقاما 
ًا  ًاوأاضح   على ما وأرد فيه .بالدليل مقروأن

 وأكيف؟ .. المتعدينوأالحسد الشيخ ذكر من يقصد بأهل البغي ليت -4
 تحقق له معرفة هذا عنهم .؟

 للمة أنوأيراد التواقيع لها هو عن أخطاء أعلنت وأجمعت الحديث -5
لنكم تردوأا ، وأل  هذا يصح أن يقال : اصمتوا وأل تتكلمواأفبعدتتبناها .. 

صافيةتفرقون الصف وأتمزقون الوحدةا وأتشتتون الكلمة ، وأنياتكم غير 
 وأالمسلمينوأإياه بغي وأحسد .. إلخ .. غفر الله لنا وأللشيخ وأهدانا وألديكم

. 
 بعينه ، ل يجب علينا أن نقدما بذكر محاسنخطأ نتكلم عن عندما -6

 سار السلف رضي الله عنهم .. أما عند تقييمههذا وأعلىالمردوأد عليه ، 
  بشكل عاما فل مانع .عنهأوأ الكلما 

 ل يلزما منه إهدار محاسن المردوأد عليه وأمحيما على خطأ الرد -7
 حقوقه .

َلم .زلة -8 ِلم يزُل بها عا   العا
 السعي فيوأل إهماله وأالجتماع مطلب شرعي ل يجوز الئتلف -9

  مواطن الزلل .وأإيضاحهدمه ، وأل يتعارض معه بيان الخطأ وأذكر الخلل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :قال
 بن سعدي رحمه الله وأهوالرحمن الشيخ عبد كلما  المنقول منانتهى

ٍءف بالمراد لمن  الحق وأالخير وأأما من أعماهأراد كاف في الموضوع وأمو
ًا   القيل وأالقال،عن  الكفإلىالهوى فل حيلة فيه. فندعو الخوان جميع

 ما استطاعوا إلى ذلكالصلحوأإحسان الظن فيما بينهم، وأالسعي إلى 
 وأالتدابر وأالله الهادي إلى سواءالتقاطع وأدرء الخلف المؤدي إلى سبيلً،

  نبينا محمد وأآله وأصحبه أجمعين.على الله وأسلم وأصلى السبيل،
 قسم الدراسات العليا فيرئيس الغنيمان محمد / عبد الله بن كتبه

ًا الجامعة  هـ2/03/1423 السلمية سابق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :أقـــــــــــــــــول
 مصدري أوأ مؤيديعلى نر في بيان الشيخ وأفقه الله أي رد لم -1

ّدين تجاه بعضهم البيان ، أوأعلى ما فاه به   عليه .الرا
 وأدفاع عمنالمثقفين  لبيانتأييد الشيخ وأفقه الله يعتبر رسالة بيان -2

ّد على بيانهم .منأصدره وأهجوما على    ر
 أن يعيد قراءةا بيانه فربما حذف منه وأنقص وأزادالله وأفقه الشيخ لعل -3
. 

 الحياةا الدنيا وأفي الخرةا ،في الثابت بالقول  الله تعالى أن يثبتناأسأل
 بالحق العاملين به ، وأأن يهديالقائلين وأأن يجعلنا من أنصار دينه ، وأمن

  النصوح .الصادقة للتوبةضال المسلمين ، وأيوفقنا وأمن أخطأ 
  وأأصحابه أجمعين .وأآله الله على نبينا محمد وأصلى

هـ3/3/1423
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