بين العلماء  .....والغثاء!

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
أما بعد:
َّ ِ
َّ ِ
ين ََل يَ ْعلَمو َن إِنَّ َما
ين يَ ْعلَمو َن َوالذ َ
فيقول اهلل تعاىل( :ق ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
َّ ِ
يَتَ َذ َّكر أولو ْاْلَلْبَ ِ
آمنوا َو َع ِملوا
ين َ
اب) [الزمر ]9 :ويقول تعاىل( :أ َْم نَ ْج َعل الذ َ
ِ
ِِ
َّ ِ ِ
ين فِي ْاْل َْر ِ
ين َكالْف َّجا ِر) [ص.]28 :
ض أ َْم نَ ْج َعل الْمتَّق َ
الصال َحات َكالْم ْفسد َ
رجال قالئل ،ولكنهم كاجلبال األعالم ،كشيخنا
يف صد ِر هذا القرن؛ قاد األمة ٌ

اإلمام عبدالعزيز بن باز ،والشيخ األلباين ،وشيخنا حممد بن صاحل العثيمني رمحهم
اهلل تعاىل.
وعظّمت
فاجتمعت حتت لواء علمهم األمة ،واتفقت القلوب ،وانتشر العلمُ ،
السنة ،ودخل الناس يف دين اهلل تعاىل أفواجاً ،يف بالد العرب والعجم.

مث قبضهم اهلل تعاىل إليه ،وهكذا يُقبض العلم ،فاختذ الناس رؤوساً جهاالً،
فرتبعوا على عروش اإلعالم ،ومقاعد الشهرة ،فضلوا وأضلوا ،فدعوهم إىل البدع،

وقربوهم من أهل الضالل كالرافضة والصوفية وغريهم ،وساقوهم إىل صراع
ّ
احلكومات ،ودماء الثورات ،وقالوا :فليموتوا! ومتزقت هبم األمة ،وانتشر اجلهل،
وظهرت الزندقة ،وتسلل إىل ديار املسلمني العدو ،وغاب األمن ،وفشى القتل.
فاهللُ حسب املؤمنني منهم وهو نعم الوكيل ،فكم جروا العظائم على الدين
والدم واملال والعرض والعقول؟
عدواً ،وال نشروا سنةً ،وال قمعوا بدعة.
واهلل ما نصرواً ديناً ،وال كسروا ّ
وإين ألمسع درساً لشيخنا ابن باز رمحه اهلل تعاىل ،مث أمسع ألحد أئمة الضالل
اليوم ،فأقرأ قول اهلل تعاىل( :وما يستَ ِوي الْب ْحر ِ
ات َسائِ ٌغ َش َرابه
ب ف َر ٌ
ان َه َذا َع ْذ ٌ
ََ َ ْ
َ َ
ِ
اج) [فاطر.]12 :
ْح أ َج ٌ
َو َه َذا مل ٌ
وعندما أتأمل استقرار الفتوى يف زمان أولئك األئمة ،وعلماء األمة ،واطمئنان
الناس هبا ،مث أتأمل ختبطها اليوم ،وغرائب األقوال ،وختبط األهواء ،التفت بقليب إىل

قول اهلل تعاىل( :أَفَ َم ْن َكا َن َعلَى بَيِّ نَ ٍة ِم ْن َربِِّه َك َم ْن زيِّ َن لَه سوء َع َملِ ِه َواتَّبَ عوا
اءه ْم) [حممد.]14 :
أ َْه َو َ
لقد كان أولئك األئمة وأمثاهلم :أمنة ألهل األرض ،بعلمهم وصالحهم،

تكشف املعضالت ،وتنقض الشبه ،وتنتشر السنة ،وتتفق الصفوف والقلوب.
فجاء زمان األئمة املضلني ،الذين خاف علينا منهم النيب صلى اهلل عليه وسلم
كما روى مسلم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال« :إنما أخاف على أمتي
اْلئمة المضلين».

يا أيها الن اظر:

أيت األمر هو:
ال تُتعب نفسك! فإين ر ُ

الصدق واإلخالص واَلتباع ،وأخذ الدين من جميع نواحيه َل
ِ
والنفس والشيطان!
بالهوى

فال ُختدع مبجرد الشهرةِ والظهوِر! ف ها أنت ت رى من وصفهم النيب صلى اهلل عليه

ضلون.
وسلم بالرؤوس واألئمة وهم :ضالون م ّ
فلن خندع هبذا فقط!

ولن تخ دعنا:

فصاحةُ اللسان ،وبالغة الكلمة ،وقد قال تعاىل عن املنافقنيَ ( :وإِ َذا َرأَيْ تَ ه ْم
سامه ْم َوإِ ْن يَقولوا تَ ْس َم ْع لَِق ْولِ ِه ْم) [املنافقون ]4 :وحذرنا رسول اهلل
ت ْع ِجب َ
كأْ
َج َ
صلى اهلل عليه وسلم من« :كل منافق عليم اللسان» وقال عن اخلوارج« :يقولون
من خري قول الربية!».
ولن يخ دع ونا:

بلباس الزهد والتقشف والعبادة فقط! وقد قال تعاىل عن قوم( :وجوهٌ يَ ْوَمئِ ٍذ
ِ
اشعةٌ * َع ِاملَةٌ نَ ِ
ارا َح ِاميَةً) [الغاشية ]4 - 2 :وأخربنا النيب
اصبَةٌ * تَ ْ
َخ َ
صلَى نَ ً
صلى اهلل عليه وسلم عن اخلوارج بأن خرية خلق اهلل وهم الصحابة الكرام رضي اهلل

عنهم :يحقرون صالتهم مع صالتهم وصيامهم مع صيامهم.

ولن يخ دعونا:
مبجرد قراءة القرآن ولو تقطعت منهم احلناجر! وقد أخربنا اهلل تعاىل بأن من
عباد اهلل تعاىل من يشرتي بآيات اهلل مثناً قليالً ،وأخربنا النيب صلى اهلل عليه وسلم

بأن اخلوارج :يقيمون حروفه ،ويحسنون تالوته ،وهو َل يجاوز تراقيهم.
ولن يخدع ونا:

حبالوة الكالم ،والتظاهر بالتدين أمام األعني! وهم خيتلون الدنيا بالدين!
ويتكسبون باللحى ،ومكانتهم بني الناس ،وقد جاء يف احلديث عند الرتمذي عن
النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال« :يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا
بالدين ،يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ،ألسنتهم أحلى من العسل،
وقلوبهم قلوب الذئاب ،يقول اهلل تعالى :أبي يغترون ،أم علي يجترئون؟ فبي

حلفتْ ،لبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران» .

ورواية ابن عمر عنده أخصر من هذه ،قال :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:
« إن اهلل قال :لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل ،وقلوبهم أمر من
الصبر ،فبي حلفتْ :لتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران ،فبي يغترون ،أم

علي يجترئون؟».
لن يخدع ونا:
بدعوى اتباع الصاحلني وهم منهم براء! فقد كانت السحرة تزعم اتباعها
لسليمان عليه السالم ،فقال اهلل تعاىل( :وما َك َفر سلَيمان ولَ ِك َّن َّ ِ
ين َك َفروا
الشيَاط َ
ََ َ َْ َ
ِّ
الس ْح َر) [البقرة ]102 :وزعم اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه
َّاس ِّ
ي َعلمو َن الن َ
السالم منهم فقال اهلل تعاىل( :ما َكا َن إِب ر ِاهيم ي ه ِ
ص َرانِيًّا َولَ ِك ْن َكا َن
وديًّا َوََل نَ ْ
َ
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين) [آل عمران.]67 :
َحني ًفا م ْسل ًما َوَما َكا َن م َن الْم ْش ِرك َ
نعم؛ للزهد والورع ،والبالغة والبيان ،والعبادة واخلشوع ،وقراءة القرآن وتالوته
آناء الليل وأطراف النهار ،واالنتساب للصاحلني ،ولكن مع :صدق االتباع ،وحقيقة

اإلخالص ،وتعظيم شعائر اهلل ،والنصح هلل ولكتابه ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم
وألئمة املسلمني وعامتهم.

جد ليس باهلزل ،أعيدوا للعلم
فيا معاشر املسلمني ،ويا أهل العلم؛ الدين ٌّ
هيبته ،وللفقه سلطانه ،وللزهد حقيقته ،وللصدق برهانه ،لكي يهاب الناس
العلماء ،وتنقطع من دوهنم أطماع أهل الدنيا والسفاهة ،وال جيدوا عليهم مسلكا.
ابتعدوا عن سفاسف األخالق ،وقبائح العبارات ،ومنقصات العقل،
واالستشراف للدنيا ،وإقحام مطالبها حتت رايات الدين!
كل حمدثة
عليكم بالسنة ،عضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم ُ
وحمدثات األمور ،فإ ّن ّ

كل بدعة ضاللة ،هكذا قال نبيكم حممد صلى اهلل عليه وسلم.
بدعة ،و ّ

أطلقوا ربقة احلزبية املقيتة ،وفكوا الرقاب من قيدوها ،وعليكم بسنة النيب صلى
اهلل عليه وسلم ،فهو املؤسس األول جلماعة املسلمني ،وهو اإلمام احلق ،والذي ال

جيوز أن خنرج عن قوله ومنهجه ،وانضموا إىل مجاعة أيب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أولئك خريٌ وأهدى سبيالً من الطرائق
وفرقت األمة ،وشتت اجلموع ،وجلبت اجلهل
احلزبية اللعينة اليت مزقت املسلمنيّ ،
واهلوى ،ونادت إىل املسلمني بالفشل.
ولو أن أهل العلم صانوه صاهنم
ولكن أهان وه فه ان ودنس وا

ولو عظموه يف النفوس لعظما
حمي اه باألطم اع حىت جتهما

ردنا إليك رداً مجيالً ،وأصلح شأن املسلمني عامة يا رب العاملني.
اللهم ّ

وكتب
بدر بن علي بن طامي العتييب
ضحى يوم االثنني السادس والعشرين من رمضان 1436ه

