
 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق؛ ليظهره عىل الدين كلِّه وكفى باهللا احلمد هللا 
شهيدًا، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له إقرارًا به وتوحيدًا، وأشهد أن حممدًا عبده 

 : بعد ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلَّام تسليًام مزيدًا، أما
ْث (: يف حمكم التنزيل فيقول اهللا عز وجل*  ا بِنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ  .)َوَأمَّ

ْث (وهذا يشمل النِّعم الدينية والدنيوية، ":عديسِّ القال العالمة  أثِن عىل اهللا : أي) َفَحدِّ
هبا، وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، وإال فحدِّث بنعم اهللا عىل اإلطالق، فإن 

لتحبيب القلوب إىل من أنعم هبا؛ فإن القلوب  ، وموجٌب التحدُّث بنعم اهللا داٍع لشكرها
 هـ.ا. "جمبولة عىل حمبة املحسن

البدعة،  ة، واندحارُ نَّالسُّ  ظهورُ  :العظيمة يف أيامنا  ِح نَ اجلليلة واملِ  عمِ ومن هذه النِّ  *
 .املنهج السلفي :املنهج املباركالتمسك بالناس رشقًا وغربًا عىل  وإقباُل 

من  دون باحلق وبه يعدلون؛وعىل االنضواء حتت راية أهل السنة السلفيني؛ الذين هي
عىل  كاألئمة األربعة ومن سار ؛الصحابة األخيار، والتابعني هلم بإحسان، واألئمة املهديني

كشيخ اإلسالم ابن تيمية، واإلمام املجدد حممد بن عبد هنجهم من العلامء األبرار، 
 .من العلامء الناصحني األخيارالوهاب، وغريهم 

للصدِّ عن  هملِ ْج لهم ورَ يْ أهل الباطل قد أجلبوا بخَ  أنَّ  :نع ربنا تعاىلومن عجيب ُص  *
به، ومكروا رتوا األكاذيب، واختلقوا جوا األباطيل، وافسبيل أهل السنة السلفيني، فروَّ  الشُّ

 .مكرًا ُكبـَّارًا 
 دورَ الصُّ  أبى اهللا إال أن ُيظهر نوره، وينرص سنة نبيه صىل اهللا عليه وسلم، فرشَح ولكن 

، وردَّ الباطلِ  أهَل  إىل منهج السلف الصالح، وخذَل  القلوَب  هلذه العقيدة الصافية، وساَق 
 .كيدهم، فاحلمد هللا أوالً وآخرًا وظاهرًا وباطناً 

د معها آداب رشعية، وضوابط وه*  ذه النعمة املباركة التي نعيشها اليوم، للمؤمن املوحِّ
 :مرعية، منها 



ْكِر، وَتـُزوُل بِِض محُد اهللا وُشكره عىل هذه النِّ  :أوالً  هعمة؛ فإن النِّعَم تدوُم بالشُّ  .دِّ
د من النِّ عمةُ وهذه النِّ  .دنيويةعم الالدينية أعظُم عند املوحِّ

ونرشها أكثر مما  عنها والذب عىل هذه العقيدة الصافية، والسعي لنرصهتا الثباُت  :ثانياً 
نة إذا أمهلوا الدعوة إىل عقيدهتم والرد عىل ما يضادها  ط : هي عليه اآلن؛ ألن أهَل السُّ تسلَّ

 .عليهم أهل األهواء والبدع؛ فأفسدوا عليهم شباهبم وعوامهم
نرص بالعلم واحلجة عليم؛ فإن هذه العقيدة إنام تُ احلرُص عىل التعلُِّم والتَّ  :ثالثاً 

 وأهل الباطل عندهم شبٌه وأباطيُل ال يمكن للسلفي ردُّها إال إذا كان ذا علمٍ والربهان، 
 .وبيان

كدعوة  ؛بقيت وانترشت وأثمرت والدعوات السلفية التي اعتنى أهلها بالعلم والتعليم *
س اهللا روحه -شيخ اإلسالم ابن تيمية  احلافظ القيم وابن  إلماموتالمذته من بعده كا -قدَّ

غفر اهللا له وأجزل له األجر  –، ودعوة اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب ابن كثري
ف عددًا كبريًا من ْت مُ فإنه مل يَ  - والثواب ، حتى تالمذته، قاموا بالدعوة والبيان حتى خلَّ

 .نة باحلجة والربهانالسُّ  وأنصارَ  البلدان، أصبحوا فيام بعُد علامءَ 
، يف عموم من ثمرات تلك الدعوة اإلصالحية هي التي السلفية وكذلك الدعوات* 
كدعوة أهل احلديث يف اهلند وما حوهلا، ودعوة أنصار السنة يف مرص،  : اإلسالمية البلدان

، ودعوة العالمة اهلاليل يف املغرب  تقي الدين والعالمة، ودعوة العالمة األلباين يف الشام
الوادعي يف الديار اليمنية، وغريها من الدعوات اإلصالحية التي قامت عىل العلم  مقبل

 .والتعليم، والدعوة إىل اهللا عىل بصرية وهدى، بقيت ثابتة راسخة
لتعليم، وحفظ انرصاُف بعض أتباعها عن العلم وا :ومما ُيضعُف الدعوة السلفية  *

نن، إىل القيل والقال؛ الذي هنى عنه النبي صىل اهللا عليه وسلم، فيكتفي املتون وتدارس السُّ 
 .وتفقٍه يف منهج السلف وعلومهمبعضهم باالنتساب إىل السلفية دون تعلٍُّم 

ر هؤالء العوام يف أمر دعوي سلفي األمُر سوًءا ويزدادُ  فيفسدون من حيث  ؛إذا تصدَّ
 .يريدون اإلصالح



؛ كام ورد الناصحنيألهل العلم : الرياسة عندهم يف الدين - بحمد اهللا - وأهل السنة
ٌ  حتى إذا مل يبَق ..«: يف احلديث  الً، فسئلوا فأفتوا بغري علمٍ اهَّ رؤوسًا ُج  اُس النَّ  خَذ ـَّ ؛ ات عامل

 .»واوا وأضلُّ فضلُّ 
علمه يف املساجد ودور  َل أن يبذُ  :اهللا علًام من إخواننا السلفيني  ونصيحتي ملن رزقه *

 .التعليم وغريها، وأن جيلس لتعليم الناس أمر دينهم، وتبصريهم يف املنهج السلفي
 خريٍ  الناصح مفتاُح  عىل الدعوة إىل املنهج السلفي، فإن السلفيَّ  احلرُص  :رابعاً 

 راعاةً مُ  كتامن احلقِّ  حيذرَ إلخوانه، يدعوهم بالعلم واحلكمة والوضوح يف الدعوة، و
 .الذي أمر اهللا به األنبياء واملرسلني فإن هذا خالف البالغ املبني! للخلق بدعوى احلكمة

ب لألشخاص، فإذا كان أهل السنة السلفيني والبُ  للحقِّ  دُ جرُّ التَّ  :خامساً  عد عن التحزُّ
والشافعي وغريهم،  كبعني كأمحد بن حنبل ومالتَّ ـالتعصب لألئمة الكبار املُ  ينهون عن

 !فكيف بمن هو دوهنم ؟
وإذا كان أهل السنة مع توقريهم وإجالهلم وتدارسهم لكتب فقهاء امللة؛ إال أهنم 

 .ينهون عن التعصب املذهبي؛ ذلك أن العربة بالدليل الرشعي
 - غفر اهللا له –ام يسميه العالمة األلباين هون عفهم ين :كذلك  األمر إذا كان :أقول

ب للمشايخ"  ! ةـحزبية خفيَّ :  وأنبت ، فإنه قد جنى عىل الدعوة السلفية"التعصُّ
!  منها، شعروا أم مل يشعروا رون من احلزبية البغيضة وهم واقعون يف نوعٍ ذِّ فرتاهم ُحي 

اكفنا رشَّ الفتن، ما ظهر منها وما فاللهم ! وترى هذا واضحًا عند اخلصومات واالختالف ؟
 ..بطن 

أن يبحث عن احلق، وأن يكون متبعًا للدليل، مع توقري األئمة  :عىل السلفي  والواجُب 
 .والعلامء
برجل من أهل السنة  إذا سمعَت ":الرتاحُم فيام بينهم؛ فقد كان السلف يقولون  :ساً ساد

 ."يف املرشق أو املغرب، فابعث إليه بالسالم، ما أقلَّ أهل السنة
 



، فليكن هذا من سيام أهل )ُرَمحَاُء َبْينَُهمْ (سلفنا الصالح بأهنم  واهللا عز وجل وصَف 
عند التعلم والتعليم إلخواهنم ومناصحتهم، وعند التعامل  ملرعيةالسنة، ومن أخالقهم ا

 .بينهم
أهُل األهواِء َمْن كان  قوا، واختلفوا، وَرسَق ؛ تفرَّ السنة نُزع الرتاحم من بني أهلوإذا 

ار  نا يا عزيزُ ـضعيفًا منهم، فاللهم ثبت  .يا غفَّ
 فيام ال يعينه، فأهُل  املرءِ  من دخولِ  عىل اهللا بال علم، واحلذرُ  من القولِ  احلذرُ  :ابعاً س

 :ال ختلوا منهم بالد، وهم أقسام - بحمد اهللا -  نة اليومَ السُّ 
وكثري من شبابنا من هذا الصنف، ومنهم طلبة العلم وهم درجات،  :فمنهم العامي

 .ومنهم العامل
، وأن ال خيوض فيام ال حيسنه من مسائل الدين، فعىل العامي أن يعرف قدر نفسه

 .؛ ألن السنة ال تنرص بالتكلم يف دين اهللا بال علم!بدعوى نرصة السنة 
سون عليه لبِّ األهواء والبدع، فقد يُ  أهلِ  ر يف جمادلةِ أن ال يتصدَّ  :السلفي وعىل العاميِّ 

 .شبههم مدينه بام عندهم من ُشبه، وليس عنده من العلم ما يردُّ به ضالهل
عىل طلب العلم، وسؤال العلامء  صادٍق  بقلٍب  اإلقباُل : فعىل العوام والشباب السلفي 

 .م يشكل عليهعامَّ 
ُرب وحس :ثامناً  وا الظنَّ بربكم، نُهللا، فإذا ما تكالَب األعداُء عليكم فاحِس ُن الظَِّن باالصَّ

دينه، ومعزٌّ أوليائه، وانظروا إىل من سبقكم من أهل السنة؛ كاإلمام  وأيقنوا أن اهللا ناٌرص 
ل أمحد بن حنبل، بقي وحيدًا يف الفتنة يصدع باحلق ويصرب عىل األذى، حتى أظهر  املبجَّ

 .اهللا أمره، وأعزَّ شأنه، وجعل حمبته يف قلوب املوحدين
ه بأن كيد الشيطان وحز: علموا وال هتنوا وال حتزنوا، وا - يكمبارك اهللا ف –فاصربوا 

 .ضعيف، وأن العاقبة للمتقني
اإلفساد بني أهل السنة  يفمن مداخل الشيطان وحزبه، فإهنم يسعون  احلذرُ  :اً تاسع

السلفيني، وإثارة الفتن بينهم، وإيغار صدورهم، والتحريش بينهم، بالنميمة وإشاعة 



الكاذبة؛ حتى تتفرق الكلمة، ويتعادى األكاذيب، وتشكيك السلفي يف أخيه، وإلقاء الظنون 
ا َزاُدوُكْم إِالَّ َخَباالً وألَْوَضُعوْا ِخَالَلُكْم َيْبُغوَنُكُم : (اإلخوة، قال تعاىل َلْو َخَرُجوْا فِيُكم مَّ

مْ  ُعوَن َهلُ  ).اْلِفْتنََة َوفِيُكْم َسامَّ
ُنسَب ألخيه املعروف  ، فإذاالذبُّ عن أعراض أهل اإليامن عىل السلفي والواجُب  *

بنا اهللا هبا؛ فقال عز وجل اآلية أن يعمل هبذه عليه بالسنة يشٌء من الباطل؛  :الكريمة التي أدَّ
بِنيٌ ( ، وباآلية )َلْوَال إِْذ َسِمْعتُُموُه َظنَّ املُْْؤِمنُوَن َواملُْْؤِمنَاُت بَِأنُفِسِهْم َخْريًا َوَقاُلوا َهَذا إِْفٌك مُّ

َتاٌن َعظِيمٌ لَولَ : (األخرى َذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُهبْ َم ِهبَ َتَكلَّ ا َيُكوُن َلنَا َأن نَّ  ).ْوَال إِْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتم مَّ
ردية، والرزايا اجلانب ألهل السنة السلفيني؛ ومن الباليا املُ  ولنيُ  التواضعُ  :عارشاً 

ع من النُّ املرُء بعمله؛ فإذا ما صدر منه يشءٌ  خزية أن يغرتَّ املُ  رصة هلذه الدعوة السلفية ترفَّ
،  -وأنفع أعلم منه وأتقى غريه وإن كان –عىل إخوانه هبذه السابقة، ورأى أنه أحقُّ من غريه 

ال تؤمن عليه الفتنة،  ، واهللا أعلم بمن يكلُم يف سبيله، واحليُّ تلك السابقةوهذا مما يقدح يف 
 .فنسأل اهللا اإلخالص والثبات عىل السنة

أن حيمد اهللا عىل هذه النعمة : الواجب عىل السلفي إذا كان له يشٌء من النرصة للسنة و
الً هلم النصح، ق، ويسأل ربه اإلخالص والقبول، وأن يكون هيِّنًا لينًا مع إخوانه، باذبْ والسَّ 

 .راجيًا هلم اخلري
بارك اهللا يف اجلهود وسدد اخلطا، ووفق إخواننا إىل سواء السبيل، وثبتنا وإياهم عىل  

 .السنة حتى نلقاه، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
 

 وكتبه
 ه ـعىل رسولمسلمـاً اً ـداً هللا مصليـامــح

 دسلطان بن عبد الرمحن العي
ة جُ يف   امدى األوىلـغرَّ

 فتسعة وعرشين وأربعامئة وألمن عام 


