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  احلمد          
ه
 وأتم   الصالةه  وأفضل   ,العاملني رب   لل

وعىل  رمحة للعاملني, املبعوثه  عىل سيدنا حممد   التسليمه 

 :آله وصحبه أمجعني

   :بعدأما 

أولويات الفرد املسلم  يف مسريته  وىلأ  فإنَّ من       

فضاًل عن كونه عاملاً أو طالب علم أو _اليومية 

 أرقىإهنا لغاية من املسلمني, ومجع كلمة _داعية  

 , وإنهاألمة الواحد منع متزيق صف  ألنَّ فيها غاياته, 

 األولويات تلك من إنَّ أهدافه, و أَجل  هلدٌف من 
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 اوإهنَّ , يف مجيع أعامله تعاىل الل مرضاة عن البحث

ً انعقد قبل أيام يف  أمنياته, لكنَّ  أسمىهي  ألمنية مؤمترا

( آب /أغسطس  52 – 52 )الشيشان يف  الفرتة ما بني

, سار عىل " من هم أهل السنة؟" املنرصم  حتت عنوان 

مما أثار عاصفة من االنتقادات  امت,نقيض هذه املسلَّ 

ئح  أهل السنة و اجلامعة عىل اتساع بالد  بني رشا

 ! . اهتا املعمورة وتنوع قارَّ 

اب ت توصياته الغيورين والعلامء والكتَّ استفزَّ  مؤمترٌ      

صدور يف مقابل ذلك أثلجت  هالكنَّ  والباحثني,
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األعداء من الشيوعيني والصليبيني والصهيوصفويني, 

 ! و سائر احلاقدين

 .فمن أين انطلقت فتنة علامء الفتنة تلك ؟

 و ما هي مالبسات جمرياهتا؟

و ما هو التوصيف الصحيح لتوصيات مؤمترها التي  

 . أحدثت ما أحدثت من رشخ يف جسد األمة الكبري ؟

 . ستفيد من هذا املؤمتر؟و من هو امل

إدراك ذلك يستدعي حتديد اجلواب بدقة عىل العديد     

 :من األسئلة التالية

 مكان املؤمتر ؟ 
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 زمان املؤمتر؟ 

 راعي املؤمتر؟ 

 املدعوون إىل املؤمتر ؟ 

 توصيات املؤمتر ؟ 

 طبيعة و أهداف املؤمتر ؟ 

الذي انعقد فيه املؤمتر هو العاصمة  فاملكان     

التي يعني اسمها يف اللغة " غروزين" الشيشانية 

, والتي أذاقت الروس العلقم "التحدي. " الشيشانية

غت أنف الكرملني يف الرتاب جوالت لسنوات, ومرَّ 

هة بركان  ساكن قابل  إثر جوالت, والتي ماتزال  فوَّ 
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ة حلظة, والقادة السياسيون ألْن ينفجر هادراً يف أي  

يزالون يعيشون  اد الرو ي ماوالعسكريون يف االحت

وتدهور أحوال  حالة ذعر حقيقي من هاجس انفجاره,

منطقة القوقاز من خالله, هلذا وجدوا ضالتهم يف مجع 

أكرب قدر ممكن من عامئم السلطان حتت سقف واحد, 

جلرائم  فجاء املؤمتر فرصة ذهبية لتقديم غطاء رشعي

آخر , وتقديم غطاء رشعي "قديروف "جالد الشيشان 

كبري إرهابيي احلرب يف " بوتني"جلرائم ويل نعمته 

الشيشان وداغستان والشام, والذي توىل كرب احلرب 

الصليبية عىل املسلمني يف  سائر أرض اإلسالم انطالقًا 



 

7 

من الشام, لذلك وجدنا أنه يف الوقت الذي كانت 

تعقد فيه جلسات مؤمتر الشؤم والفتنة يف الشيشان 

ات احلربية تدك صواريخ والطائركانت القاذفات وال

وفسطاطها, والوعر  والغوطةحلب وما حوهلا,

أهل السنة يف الشام كل الشام  عىلوسكاهنا, وتلقي 

 !!!.محمها و نرياهنا

الشام  ويف مقدمتهم عامئم طاغية_املؤمترون تداعى     

ام م  إنَّ زاعمني  أهنَّ _ بشار, وعامئم فرعون مرص السييس

من البطش   للنجاةخرجوا إىل الشيشان طلباً 

 يف أسيادهم أسياد حول قونيتحلَّ  هبم فإذاوالطغيان, 
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أرباب  اإلرهاب واالستبداد  "موسكو" و"  غروزين"

 ! واجلريمة الدولية املنظمة يف هذا الزمان

وإذا هبم ينصتون بني أيدهيم إنصات املريد بني يدي      

 ! شيخه

وإذا بدورهم الذي مل يتقنوه, وبمرسحيتهم التي مل      

 تستدعي ؛والنجاح التقني ,تلق القبول اجلامهريي

 عىل هلم ختطر تكن مل غاضبة مجاهريية فعل رّدة عليهم

 يدي بني العظيم املوقف أمام قليل ذلك كل ثم بال,

 مصيبة, فتلك ذلك من دراية عىل كانوا  َفإهنْ  ,تعاىل الل



 

9 

 الدركات أّي  وإىل حوهلم, يدور مما غفلة يف كانوا  إهنْ  و

 !!. . أعظم فاملصيبة سقطوا 

 ة لَّ حمتتعد عاصمة "غروزين" األهم من هذا كله أنَّ و    

 من قبل اجليش الرو ي, ال متلك سيادة يف اقتصادها أو

وهي بالتايل تعاين حالة  جيشها أو رئاستها  أو قرارها,

من التبعية الكاملة واملطلقة ملوسكو  عىل املستوى 

الرسمي والفعيل, دون أن متلك لنفسها حوالً أو قوة, 

وأنّه بالبداهة لن  بامتياز, ٌس يَّ َس املؤمتر م   مما يعني أنَّ 

مهللا إال  ؛ؤمتروه من ورائه ما بحثوا عنه فيهم   َق ق  ي  

وا يف مظاهر التنافس فيها, ثم التقاط الصور التي غرق



 

01 

من وراء ذلك كيل من الذم والقدح الذي مأل وسائل 

 . التواصل االجتامعي و الصحف و املجالت

 منحالكة  فإّنه  يصادف فرتة سوداء أما  زمان املؤمتر  

تاريخ املسلمني, تداعت علينا فيها األمم, ورمتنا عن 

 من قصعتها حوَل  لة  األكَ  قته وحتلَّ قوس واحدة, 

اليهود ومن دار يف فلكهم من متصهيني  صهيونية

والبوذيني والعلامنيني والعرب واملسلمني, ى النصار

 التي الظاملة الصليبية الدعوة لنداء استجاب وممن

من الشيوعيني  هالفَّ  من لفَّ و روسيا رهتاتصدَّ 

واملالحدة و احلاقدين, وتفاهة العمالء والوصوليني 
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وعلامء السلطان من املأجورين, ورافضة العامل من 

 عودةباحلاملني  التكفرييني املتعطشني للدماء,

 , فاجتمع كل  الصفويني من املجوس إمرباطورية

ورجاهلا,  , والسنة هؤالء يف مواجهة احلق وأهله

يَّتها وه  .واجلامهري اإلسالمية وه 

 عىلهذا وقد جاء ذلك متزامناً مع إرهاب  رو ي       

الشام  مل تشهد له البرشية مثياًل يف إيغاله بالدم املدين 

عىل الربيء بمباركة صهيوصليبية, وإرهاب صهيوين 

وإرهاب صفوي عىل العراق  ما حوهلا,القدس و

مستهدفاً أهل السنة فيها واستقرارها, وآخر عىل اليمن 
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وهو ما يلقي بظالله مرة  وراءها,مستهدفاً الحقاً ما 

 . أخرى عىل أهداف وتسييس املؤمتر

ً فهو ذاك الذي تناقلت صوره  أما راعي املؤمتر      ظاهرا

يف العرف  ىيسم  وكاالت األنباء العاملية, وهو ما 

, الذي "رمضان قديروف."الرئيس الشيشاين السيا ي

عيد روسيا يف الشيشان, وراقص بوتني يف  صبيَّ  عد  ي  

جات, ويف أخرى كان مع  الراقصات املترب   ميالد بوتني

 أقدامهن, يف  لقياً أموال املسلمني بني, م  يرقص معهنَّ 

 .صورة يندى هلا جبني األتقياء من أهل اإليامن

 كتب بكل تابٌع ذليٌل وضيٌع ملوسكو" قديروف "    



 

03 

ه جندي من وقاحة عىل صفحته عىل الفيسبوك  بأنَّ  

جنوده فداء لروح وجنود سيده  بوتني, وأنَّ جنود سيده 

الذي هو بالبداهة حامل راية حرب الصليب )  بوتني

 (!. يف هذا الزمان

الذي مجع حوله عامئم من بالد العرب " قديروف"     

معروٌف عنه البغض الشديد للعرب, واهتامه الوقح 

بالدهم هي أكثر البالد انتشاراً جلريمة قوم  هلم بأنَّ 

 ل بعد هذا من افرتاء, وهل مثله يليق بصاحب فه لوط,

 . عاممة أن يكون ضيفاً عليه؟

 ن هذا أدعو من يشكك يف كالمي أن يعود دو  ني إْذ أ  وإنَّ 
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وثقة عىل اليوتيوب لريى صحة ما إىل فيديوهات م  

ذلك ثابت ومتواتر عنه بالصوت  عينيه, فإنَّ  أقول بأم  

 . والصورة معاً 

قيقي للمؤمتر فإنه الكرملني الذي أما الراعي احل     

الرئيس السابق " زليم خان"عمد إىل أسد الشيشان 

للشيشان فألحقه بقافلة الشهداء بعد أن أبى والرشعي 

 حيثاألخري إال أن يعامله الكرملني معاملة الرؤساء, 

سني, تابن الشيشان البار اجللوس حيث أمره يل أبى

" خان" للشيشان الرشعي الرئيسأجرب  أن بعد لكن

أن يبادله مبادلة الند  عىل"يلتسني"  الرو ي الرئيَس 
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, وأن جيلس يف مقابله وجهاً لوجه  نحو ما  عىلللند 

جيلس مع سائر الرؤساء, استشاط صناع القرار يف 

لكنهم  وأخذت قادَته العزة  باإلثم, الكرملني غضباً,

رغم ذلك كتموا غيظهم من باب املناورة السياسية, 

خلص منه يف أقرب فرصة, بعد أن أدركوا وا التَّ وقرر

أنه خطٌر حقيقي عليهم, وأهنم يف الشيشان بحاجة إىل 

دمية يركوهنا عىل نحو ما يشتهون, جتلس عىل كر ي 

الرئاسة يف غروزين وتنفذ بصغار أوامر األسياد يف 

موسكو, ال إىل رئيس فعيل يعيد أجماد املسلمني من 

فه قوا عليه األمر إىل أن رشَّ يَّ جديد, هلذا حاربوه, و ض
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َ  مَّ ثالل بالشهادة, ومن  وا هبذا املتصايب ليكون أت

 !. واجهتهم التي يتالعبون هبا يف مجهورية الشيشان

فمعظمهم علامء سلطان مل  أما املدعوون للمؤمتر    

يصونوا علمهم بعد أن باعوا دينهم بعرض من الدنيا 

من شاكلة الطائفة التي تعمل يف ذيل القافلة   حقري,

كالعبيد لدى طاغيتي مرص والشام, من نحو اجلالس 

, واآلخر "أمحد الطيب"عىل كر ي شيخ األزهر املدعو 

احلايل يف مرص  اجلالس عىل كر ي الفتوى

, والثالث الذي  كان جالساً عىل "شوقي عالم"املدعو

عيل "املدعو كر ي الفتوى السابق يف أرض الكنانة 
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ومن نحو الكردي الشامي  قليل اخلربة املدعو  ,"مجعة

 بعد ,الذي مل يتعلم الدرس من  أبيه" توفيق البوطي"

ت صالحية أن انته إىلزمناً  النظام بوالده تالعب أن

 بابنه فإذاسار يف جنازته,  من َثمَّ ورقته, فقام بتصفيته, و

 أنْ  عىل ويرص  ال يصون ما آتاه الل من علم,  بعده من

رموز جمرمي الكرملني وأذناهبم,  صوب هيروَل 

فريكض الهثاً بني سفارة روسيا يف الشام وعاصمة 

يستسيغ مع األيام  غروزين يف الشيشان, وإذا به

الفاين من شيوعي صليبي رو ي حاقد  استمداد جاهه

انغمست يداه بالدم املسلم الربيء  القاين, وإذا به 
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يستمرئ االعتامد يف رحلة حياته الدنيا عىل أعداء الل 

غافاًل عن حسن الظن بالل, وإذا به خييب من جديد 

 احلائط رضع   ضارباً  فيه, ومريديهوتالمذته  حمبيه ظنَّ 

 العظيم جده خالل من إليها انتسب التي الصوفية

 الفقه أئمة ومنهج سرية وضارباً  بل ,الَّ م   الشيخ

فة ومواقفهم  .!!! التاريخ مرّ  عىل املرش 

 بعد بلسانه يأكل الذي اليامين سانالل   عليم نحو ومن     

 الل عىل ياً تمن  م   هواه, بعاً متَّ  الطغاة, موجة ركب أن

 عيل احلبيب" ـــب العامة بني رفع   أنْ  وبعد ,األماين

 صورة لتلميع نفسه نذر الذي وهو"اجلفري
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 مسريهتا وتسويق اإلسالمي, العامل يف الديكتاتوريات

 من فلكها يف يدور من ومسرية ,لإلسالم املحاربة

 واملوالني واحلاقدين( الشبّيحة)و واملتطرفني البعثيني

 عىل فيه يفرت ال دؤوب عمل يفليل هنار  تهدالذي جي

ً موهبة م   ,...والرسول اللعىل  حرهبم تربير سخرا

ستغاًل العاطفة الدينية لدى الكالم التي آتاه الل إياها, م  

اجلامهري, مستفيداً من اإلعالم املاجن الذي يساعده 

عىل خلط األوراق, منتفعاً من أموال معروفة املصدر 

تغدق عليه تعينه مع مجيع ما ذكر يف أن يتلون تلون 

 !. احلرباء يف مواقفه وكالمه
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جملس " ومن نحو عدد من املحسوبني عىل ما يسمى     

ر "  املسلمنيحكامء    يف اخلليج, و هو جملس الرضا

الذي ال يألو جهداً يف حماربة مؤسسات إسالمية سيادية 

 عىلعاملية يف غريهتا و رؤيتها و قيادهتا  حرصًا منه 

أهل السنة و اجلامعة يف هذا  ىمصادرة القرار احلر لد

 !!. العرص, كي ال تقوم هلم قائمة

علامء  مؤمتر إىل دعي أو حرض ممن نةعي   كانت تلكم       

ه حريٌّ بنا من باب الشفافية الفتنة يف الشيشان, إال أنَّ 

 إىلرشيتني أخريني كانتا جنباً  عىلج واإلنصاف أن نعر  

ر هذا  ؛جنب مع هذه الفئة الضالة يف مؤمتر الرضا
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 :وتفصيالً  مجلة الفتنة علامء رشية عن ختتلفان رشيتان

 لعلامء خدعها عنوان املؤمتر  مجاعة من ا  :األوىل منهام    

دمْت الرباق فقبلت الدعوة عىل حسن نية, لكنها ص  

 .فيام بعد بتوصياته, ومل تكن راضية عن خمرجاته

َ د   :واألخرى    
عيت د   عيت وجاءت وهي ال تعلم مله

 َ
وقد كان املقصود من دعوهتا تكثري سواد  , جاءت  ومله

ين  !. املؤمتره

 الرشيتان ختتلفان يف كل يشء عن الرشيةهاتان     

ر والتحضري  األوىل التي سامهت يف والدة مؤمتر الرضا
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التي جيمعها والء مشرتك لروسيا و أذناهبا, و له,

 . وإيران و تعطشها للتوسع و التشيّع و الدماء

 ههام هاتان الرشيتان جلستا يف املكان اخلطأ لتوج        

 شدهم, ويتوبوا بني يديا إىل روعىل أفرادمها أن يثوبو

يصدروا بياناً يستنكرون فيه التوصيات خالقهم, و

واملخرجات, و إال كانوا يف اجلريمة سواء, حتى وإن 

كان املانع عندهم من ذلك هو اخلوف من بطش 

والوقوف  حكوماهتم, قديروف, والرتدد بسبب طغيان

 يف الظل خشية من ألسنة حداد لشيوخ الرشية األوىل 

 .ذيناملتنف  
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وصٌف  املدعوين كان جيمع سوادهم األعظمَ  أبرز       

ؤمل هو أهنم قعدوا عن نرصة شعوهبم, وختاذلوا ق م  مؤر  

عن تأييد دينهم, وجبنوا عن قول احلق انتصاراً لرهبم 

ورسوهلم وأمتهم يف بالدهم, وهو األمر الذي جيعلهم 

به م لني للبحث يف مصطلح عام بدهي مسلَّ غري خموَّ 

 عىل لدى كل املسلمني يف مؤمتر اهلدف منه القضاء

ه, فمن خذل بني بكل ألوانه وأطيافه ومشارن الس  املكوَّ 

يرجى منه , ال أقرب املقربني إليه يف وطنه الذي ولد فيه

م بال خرٌي ألمته عىل امتداد املسافات, ال سيام أهنَّ 

 ـاستثناء كانوا يف ضيافة السجن الكبري الذي يعرف ب
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, وحتت سيف اجلالد األول يف القوقاز الذي "غروزين"

, وبرعاية املجرم األشهر يف العامل "قديروف" يدعونه

الكلمة الفصل حتت  ؟, السيام وأنَّ "بوتني" املسمى

ومل تكن أبدًا  الرو ي احلاكم, رواق املؤمتر كانت للدب  

 لألذناب املحكومني من أصحاب العامئم الذين مل 

 !. لإلسالم هيبة أو كرامة يفظوا 

واجهة  ىاحلارضين مل يكونوا سو أنَّ وام ال سي      

يكت يف وجه أمة اإلسالم منذ سقوط ألخطر مؤامرة حه 

عامئم الغاوين الذين اجتمعوا  اخلالفة حتى اليوم, وأنَّ 

يف غروزين ليسوا أكثر من دمى يأكلون ويرشبون من 
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اء الل يف االحتاد حت التي فرشها هلم أعدبوفيهات  الس  

ار والعار ألصحاب ذلك اجلمع األرش إن الرو ي, فالنَّ 

مل يعلنوا توبتهم إىل الل عز و جل عىل رؤوس األشهاد 

عىل نحو ما أعلنوا طعنهم ألمتهم عىل رؤوس 

املؤمتر عىل ضوء رشية املجتمعني فيه,  ألنَّ  ؛األشهاد

 االجتامع,وعىل ضوء حيثية الزمان واملكان ملوقع 

وطبيعة الرعاة احلقيقيني له, وخطورة  التوصيات 

أخطر لقاء يف وجه متاسك وهنوض  عد  الصادرة عنه, ي  

ين اإلسالمي الستغالل الد   أمة اإلسالم, وأسوأ صورة

نق ع   يَل   ت يف التاريخ اإلسالمي يف حماولة لتسييس وَ مرَّ 



 

26 

 اإلسالم وفق هوى شياطني اإلنس واجلن من الزعامء

ين, احلاقدين, وأدواهتم من واجهات السياسيني املجريَّ 

 . نيوعامئم القوم املفتونني الضال  

ة الكربى فهي الطامَّ  ؛وخمرجاته أما توصيات املؤمتر     

التي كانت أشبه بحقل ألغام ينفجر بكل من جيوز 

أرضه, يف لعنة عىل الظاملني الذين حفروا عميقاً يف 

 لغام املدمرة لألفرادتلك األرض لزرع تلك األ

          .واملجتمعات

 ج عليه من مؤمترهم املشئوم هو تعريفهم عر  ل ما ن  أوَّ      

 :ألهل السنة واجلامعة بام ييل
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ة واجلامعة هم األشاعرة واملاتريدية يف السن   أهل  "   

االعتقاد, وأهل املذاهب األربعة يف الفقه, وأهل 

  ."! ف تزكية وأخالقاً التصوَّ 

 .. !.الل الل يف تعريف الفتنة هذا

 :إذن يف تعريف املؤمترين 

 أهل السنة يف االعتقاد هم األشاعرة واملاتريدية   

 :لكن يل أن أسأل ! فقط

احلسن األشعري إال عاملاً زاد عن  هل كان أبو     

أهل السنة واجلامعة أمام زحف املعتزلة  عقيدة

الفاسدة يف بالد ما بني النهرين فنسبت  والفلسفات
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السنة واجلامعة هناك له, حيث تبعه يف  عقيدة أهل

روه احلنفية الذين وقَّ  ىردوده مجهور علامء األمة سو

موه وأقّروا بام جاء به لكنهم ساروا يف الرد عىل وعظَّ 

العقائد الفاسدة والشبهات الوافدة عىل طريقة مشاهبة 

ً تدعى املاتريدي  . ةكثريا

منصور املاتريدي إال عاملاً  زاد عن  وهل كان أبو     

عقيدة أهل السنة واجلامعة يف بالد ما وراء النهر التي 

كان ينترش فيها مذهب أيب حنيفة فنسبت عقيدة أهل 

حيث تبعه أصحاب املذهب  السنة واجلامعة هناك إليه,

احلنفي  يف تلك البالد ويف كافة أنحاء األرض, حيث مل 
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يكن اخلالف بني املذهبني إال يف ستة و ثالثني مسألة ال 

 واملاتريدية األشعرية فهل, لها لفظية؟ألهنا يف ج   ؛تؤثر

 إال عقيدهتم عن زاد ملن واجلامعة السنة أهل نسبة يف

 بن حممد احلنبيل الشيخ إىل نسبة) ابيةالوهَّ  كنسبة

 واجلامعة السنة أهل عقيدة عن زاد ملن(  عبدالوهاب

 وذلك والبدعيات, الرشكيات منختليصها  إىل وسعى

 السنة أهل فيها اختلف التي النقاط عن النظر بغض

 .حوهلا بينهم فيام واجلامعة

 :والسؤال اآلن   

 هل الذين زادوا عن عقيدة أهل السنة واجلامعة هم       
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هذان العاملان اجلليالن فحسب, أو أنه يف كل عرص 

ء من نظريمها نافحوا عن عقيدة أهل لدينا علامء أجالَّ 

السنة واجلامعة يف كل أرض, سواء ساروا عىل طريقة 

أحدمها أم خالفومها يف بعض املسائل, فكيف يتم قرص 

َ عقيدتنا عىل 
ه
ليخيل لك وكأهنام  حتىني من علامئنا عامل

مها من أوجدا تلك العقيدة, مع أهنا كانت قبلهام 

اس, ومن م النَّ هبعحياهتم فاتَّ فاّتبعاها, ثم ذادوا عنها يف 

 ناصعة بقيت الل وبفضلاستمرت إىل اليوم, َثم 

 بأمر الل كذلك ستبقى البياض حمفوظة من بعدهم, و

 . إىل قيام الساعة
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أ املؤمتر عىل جتاهل و إخراج وإنني ال أدري كيف جترَّ     

 أصحاب مدرسة احلديث وسائر علامء السنة السلفيني 

 ؟ ..اجلامعةمن أهل السنة و 

ً تكفريياً إقصائياً       أليست توصيتهم هذه تعكس فكرا

 !. ؟د  وح  ق وال ي  مز  ق وال جيمع, ي  فر  ي  

  !؟ أليس السلفيون إخوة لنا يف الل والعقيدة  

 وإن حتى التوحيد عقيدة عىل مسلمني أليسوا     

 . املسائل؟ من العديد يف معهم اختلفنا

 . قضية؟ للود يفسد اخلالف كان متى

 داعيش فكر   من األمة عىل يتباكون املؤمترون كان وإذا   
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 ض  عَ  يف ينخر إقصائي تكفريي
 تلك توصيتهم فإنَّ  ها,ده

 قيد الداعيش والتكفري اإلقصاء سبيل عن تبتعد ال

 !.أنملة

 سعيد حممد الدكتور يف يرون املؤمترين ل  ج   كان وإذا    

 بام أحاججهم فإين مجيعاً  هلم القدوة البوطي رمضان

 يف بدمشق السنجقدار جامع يف الدكتورفم  من سمعته

 الةالضَّ  والفرق الناجية الفرقة عن حديثه معرض

 حني الصحيح احلديث يف الواردتني والسبعني االثنتني

 : أحدهم سأله

  تدخل التي املذكورة الةالضَّ  الفرق من السلفيون هل    
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 .؟.النار

ً  السائَل  الدكتور   فأجاب    :مستنكرا

  تلك هي النار, تدخل التي الضالة الفرق...أخي يا ال  

 الكتاب مرجعية من تالتفلّ  هبدف معنا اختلفت التي

 تلك من واالستهزاء السخرية خلفية عىل والسنة,

 عىل معنا اختلفوا  فقد السلفيون أما ,...املرجعية

 السنة أهل من فهم والسنة, بالكتاب األخذ أرضية

 من العديد رؤية يف معهم افرتقنا وإن حتى واجلامعة

 . ؟.املسائل

 تعريفكم املنصف,وتركتم الكالم هبذا أخذتم فليتكم  
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 .املجحف

سهم يف تشويه ت  لغة اإلقصاء التي اعتمدمتوها َس     

 صورة اإلسالم الذي تداعيتم إلنقاذه يف زعمكم,

عيه ملن يصطاد يف املاء   العكروستفتح الباب عىل مرصا

 تعريفكم إنَّ  ثم ته,برمَّ  اإلسالمي العمل رضب هبدف

  العامل أنحاء شتى يف السلفيني السنة علامء جتاهل الذي

فيه  التقاء ال إقصائي مؤمتر وأنه مسيّس, مؤمتر أنه ؤكدي  

   أول ستكونون انحراف و تطرف مؤمتر وأنه حوار, وال

  سيدكم عليكم أمالها التي توصياته ثمن يدفع من

 ! . قديروف املاجن
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 ينواملغرت  املؤمتر  مع املتعاطفني بعض يتدخل قد هنا     

 للمؤمتر, احلقيقي الراعي امللحد الصليبي بوتني بعامئم

 زمن منذ بادروا قد السلفيني بأنَّ  مفادها شبهة  فيورد

 السنة أهل من واملاتريدية األشاعرة فأخرجوا  بعيد

 بعد الضالة العقائد أصحاب من وجعلوهم واجلامعة,

 غالة زمرة إىل وهمضم   بل ال والنصارى, اليهود

 !  لإلسالم املحاربني العلامنيني

 كانوا  الذي اليشء املؤمترعىل  لفيونالسَّ  يستنكر   َفلهمَ     

 . طويلة؟ عقود منذ يامرسونه زالوا  ال و

  ن دين أننا ؛تعاىل الل يدي بني نرتضيه الذي اجلواب    
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 يعلن أن إال واجلامعة السنة أهل من فرد أي إخراج

 يف الشمس ضوء مثل بدليل خيرج أو بنفسه, خروجه

 يعتمد أن ال اثنان, عليه خيتلف النهار,ال رابعة

 أو العلم, أهل بني خالف أو شبهة عىل اإلخراج

رج وكيف خي   العلامء, السادة مذاهب من ملذهب تعصب

 واجلامعة السنةمن دائرة أهل  واملاتريديةاألشاعرة 

مذهبهام كام  عىلمن سواد املسلمني ( % 09)وأكثر من 

 .وغريه" طارق سويدان: "نقل ذلك الدكتور

 جرت سواء شهيبالتَّ  اإلقصاء لغة ن دينهنا  نانَّ إو      

  ألنَّ  ,أحداً  ذلك يف داهنن   ذاك,ال أو الفريق هذا يد عىل
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 :والسالم الصالة عليه قوله هي لدينا البوصلة

بْ »     
 َلتَنَا, َوَأَكَل َذبهيَحتَنَاَمْن َصىلَّ َصاَلَتنَا َواْستَْقبََل قه

ههه, َفاَل  ول ة  َرس  مَّ
 َوذه

ه
ة  اَّللَّ مَّ

ي َله  ذه
م  الَّذه

َك امل ْسله
َفَذله

تههه  مَّ
َ يفه ذه وا اَّللَّ ر 

ْفه  تغدروا, ال:أي (103:صحيح البخاري)«خت 

 .!غدر؟ من امللة من املسلم إخراج بعد فهل

 من احلديث أهل إخراج يف غروزين مؤمتر فعله ما إنَّ      

 نمَ  كل إخراج يف السلفية غالة فعله ما أو السلفية, 

 من لدينا مرفوض فهو الصوفية أو األشاعرة إىل انتسب

 سواء رشعاً  املذموم الغلو   يف ومها الفريقني, كال

 . ءا بسو
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 انَّ ك   وإال األفعال, بردود نتعامل ال أننا :الثاين األمر    

 أو ىهلو امللة من أخرجنا من وجد فإذا ,ىاهلو أهل من

 أو ىهبو صاعني اعالصَّ  رد   باب من خرجهن   فهل شبهة

 . شبهة؟

 :فأين امللة, من دموح   مسلم إخراج نملك هل بل   

ا» َ مه  َا َأَحد   .!؟ «َفَقْد َباَء هبه

ين يف ذلك ندين انَّ ك   وإذا    نرتضيه فهل املؤمتره

 . كالَّ  و حاشا. ألنفسنا؟

 أمتنا, وحدة تنسف   توصيات   كرنْ ن   ناأنَّ  :الثالث األمر    

هبا  يفّت  ملا العامل تبني نحو طريقها تشق ألنْ   تسعى
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 يف الشيوعية موسكو خالل من وذلك عضدنا, من

  طريق عن اآلخر, وجهها يف والصليبية وجهيها أحد

 !. ملقرراهتا ةتنَ النَّ  بوتني عامئم رشعنة

 اجتهادية مسائل معرض يف لسنا فنحن وبالتايل     

 البحث طاولة عىل فيها النزاع فض شأننا من فردية

  ومنع السني املكّون لتمزيق مؤامرة أمام امإنَّ  و واحلوار,

 !.  أمره اجتامع

 فعل من هو لألشعريني ركَ نْ ستَ امل   اإلخراج هذا مَّ ث      

 مدرسة أصحاب عامة فعل من وليس لفيني,السَّ  الةغ  

 . السلفيني وعموم احلديث,
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 األشعريني إخوتنا إىل أتوجه املناسبة هبذه وإين      

 :عدالب   ذات من للفريقني ألقول معاً  لفينيوالسَّ 

 مع نجلس أن إىل  دعانا قد جل و عز الباري كان إذا    

 سواء, كلمة عىل النصارى و اليهود من الكتاب أهل

 السنة أهل من ملتنا أبناء مع ذلك نفعل ال فكيف

 !؟.املسائل من العديد يف اختلفنا إن و واجلامعة

 ظهر الذي" واجلامعة السنة أهل"  مصطلح كان وإذا     

 عنواناً  صار والذي ابعني,والتَّ  الصحابة عهد يف الحقاً 

 من لنا دَّ ب   ال فإنه املوحدة, املسلمة األمة مصطلح عىل

 السنة جيعل من كل حتته يندرج عنوانٌ  ه  بأنَّ  بني  ن   أنْ 
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 أمر وهو لترشيعاته, ومصدراً  له مرجعاً  فةاملرشَّ  النبوية

 األشعريني من الكريامن الفريقان عليه جيتمع

 يف اجتهادياً  اخلالف ويبقى سواء, حد   عىل والسلفيني

 هذه فأمثال فيه, ضري ال وهذا بعينها, مسائل فهم

 واحلوارات باألبحاث سمحت   إنام االجتهادية اخلالفات

 أو التكفري أو اإلقصاء بلغة وليس العلمية, املنتديات و

ر الشؤم مؤمتر نحو من ذلك شابه ما  يف والرضا

 يعرتهيا فيها, املختلف املسائل هذه أنَّ  كام غروزين,

 يظل فربام هلذا دليل, مقابله يف يقف الذي الدليل

 يف ضريَ  وال الساعة, قيام إىل يسم ال قائامً  فيها اخلالف
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 الصالح, سلفنا وسع ما فيها يسعنا ه  ألنَّ  أيضاً, هذا

 يميض ثم ,ه  ربَّ  عليه يلقى الذي دليله فريق كل فيظهر

 .إقصاء أو غلو أو غصة دون أخاه يصافح

َمام   الق        ث   اإله األنصاري  سعيد بن ييى امل َحد 

 برح وما توسعة, أهل العلم أهل إنَّ : " (ـهــ(144 

 هذا يعيب فال هذا, ويرم هذا, فيحل خيتلفون املفتون

 .هذا علم إذا هذا عىل

 الل رضوان- الصالح السلف جعل الذي إنَّ     

 التشاحن عن ب عد   ويف وقوة, ومنعة وحدة يف -عليهم

عىل  إنكار ال أنه إدراكهم هو آرائهم؛ اختالف رغم



 

43 

تلف أمر عىل إنكار وال جمتهد,  الذي رأيه فلكل, فيه خم 

رتم, أن جيب  ما ي قدر, أن ينبغي الذي اجتهاده ولكل ي 

      .وتقواه وعلمه, وأمانته, دينه, يف موثوقاً  املجتهد دام

 واحدة أمة واجلامعة السنة أهل بأنَّ  قررأ   نيفإنَّ  هلذا      

ر, مؤمتر وجه يف متامسكة  األشاعرة وبأنَّ  الرضا

املدرسة السلفية, و ,قيةالنَّ  وفيةوالص   ,واملاتريدية

 هذا من بريئون مجيعاً  هم الفقهية األربعة املذاهبو

 أجندة ذهف  نَ وت   روسيا, تقوده الذي اخلطري املنزلق

 وأنَّ  سيام ال حاقدة, وصفوية وبعثية ونصريية ماركسية

 سيام وال للفريقني, رسمي مرجع هي الرشيفة السنة
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 حنبل بن أمحد اإلمام ملذهب امتداد هي لفيةالسَّ  وأنَّ 

 ىلد املعتمدة األربعة الفقهية املذاهب أحد هو الذي

 أو فقهية مدرسة ليست الصوفية وأنَّ  سيام وال اجلميع,

 خالل من بالسلوك تعتني مدرسة يه وإنام اعتقادية,

 من بجريانه عالقته وهتذيب بربه, العبد عالقة ترقية

 رمحه_تيمية ابن اإلسالم شيخ وأن امسيَّ  وال الل, خلق

ً م   جامداً  مصطلحاً  الصوفية جيعل مل_ تعاىل الل  ستنكرا

 منه جعل اموإن   البرش, من مذمومة بعينها فئة عىل وقفاً 

 عىل املردودة املنكرة البدع تشوبه مذموم هو ما

 أصحابه النضباط حممودٌ  هو ما منه وجعل  أصحاهبا,
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 يف  ةمشاحَّ  ال هألنَّ  والسنة, الكتاب بضوابط

 و املقّرب, املتصوفة من جيعل وجدناه هلذا االصطالح,

 العايص لنفسه الظامل منهم وجيعل املقتصد, منهم جيعل

 ليسوا  الصوفية أنَّ  حقيقةً  بنين   بأن لزمناي    هذا كل لربه,

 املتطرفني, الغالة منهم وأنَّ  املعتدلني منهم وأنَّ  سواء,

 غالة وجه يف عالياً  الصوت نرفع أن معه يلزم ما وهو

 :ونقول الفريقني

 الكالمية املدارس هذه هم واجلامعة السنة أهل    

 مرتبطة دامت ما مشارهبا اختالف عىل والسلوكية

 وال حوهلام, ةملتفَّ  هبام, مستمسكة والسنة بالكتاب
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 وجود من اجلميع يضم   الذي الكبري العنوان يمنع

 السنة أهل ناتمكو   بني فرعية فكرية خالفات

 باالهتام بينها فيام اخلالفات حتسم أن جيوز ال واجلامعة

 اهلادئ باحلوار حتسم اموإنَّ  اإلقصاء, أو االستعداء أو

 اخلالفات تلك بعض حتسم ال قد ذلك وبعد املتبادل,

 ذلك, كل يف ضري وال نا,بيَّ  ما نحو عىل الساعة إىل قيام

 أو , بعضنا إىل نجلس ال أن يف الضري كل ريالضَّ  امإنَّ  و

 نرتك أن أو بعضنا, ركف  ن   و لنهاجم لكن نجلس أن

 ً  يف ؟( السنة أهل هم نمَ  )مؤمتر نحو من صليبياً  مؤمترا

 من بغطاء مؤامرته رويمر   متنا,أ  وحدة  قيمز   غروزين
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 وال نشاهد ثم والفتنة, السوء وعامئم الظلمة, أعوان

  فتنتهم إىل نجرارناا خالل من لكن نتكلم أو ,نتكلم

 ._الل رقدَّ  ال_

 يف( السنة؟ أهل هم نمَ ) مؤمتر يف األخطر أما    

َّ  فهو غروزين  علم ال من برعاية صليبي مؤمتر هأن

 يف انالديَّ  من خشية ال أو منهم, لفريق بالنسبة عندهم

 لذواهتم إال قيمة ال أو آخر, فريق إىل بالنسبة قلوهبم

 أهنم أو ثالثة, لرشية بالنسبة سريهتمم يف الفانية

 باألجرة يعملون العاملية, املاسون دوائر يف موظفون

 سواد لتكثري عيتد   رشية أهنا أو رابعة, لفئة بالنسبة
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 التي القلة أما ,املدعوين سائر لعموم بالنسبة املؤمترين

 وال تقدم الفهي  نية وحسنانخداع  عن إليه جاءت

 لكننا مقرراته, من املشكورة صدمتها من بالرغم تؤخر

 أجري, راقص ماجنٌ  مرسٌف  يرعاه مؤمتر أمام النتيجة يف

 صهيونية وتباركه حقري, جمرمٌ  حاقدٌ  صليبي ويقوده

 تقطف مّ ثَ  ومن وأجريه, الكرملني زعيم حترك عاملية

 ال مكان كل يف املسلمني دماء يف انغمست صفوية ثامره

 هذا من املقصود أنَّ  سيام ال الشام, سورية يف سيام

 خالل من باألقدام السنة أهل داسي   أنْ  هو التآمر

 الصفوية أعلنتها التي احلرب من مجهورهم إخراج
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  األشعرية بإهيام األرض, أنحاء عن كافة يف عليهم

 خاصة معركة ابأهنَّ  الفقهية املذاهب وأتباع الصوفيةو

 املؤمتر يزرعه ما حسب_ الوهابيني أعدائهم بني جتري

 الصفويني, أعدائهم و _السنة أهل من السلفية بإخراج

 عدوين بني جتري تعنيهم, ال معركة النتيجة يف فهي

 التحييد هذا ثامر إيران تقطف عندما ثم هلام, لدودين

 قضاءال يف وتأخذ غروزين يف اخليانة مؤمتر خالل من

 اجلامعة و السنة أهل عىل باإلجهاض تبدأ السلفية, عىل

 ويقبضون ومجاعته اجلفري يفرح وهبذا مكان, كل يف

 وجنوهبم جباههم هبا ىستكو التي الدوالرات ماليني
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 يستدركوا  مل إن جهنم نار يف الل بإذن وظهورهم

  .عليهم الل ويتوب

 من املقصود أنَّ  يعلموا  أن واألشعرية السلفية عىلو     

 األشعريون يصطفَّ  أن غروزين يف الغدر مؤمتر 

 خندق يف لفيونالسَّ  ويصطفَّ  خندق, يف والصوفيون

 الفريقني تكوي تذر, وال ت بقي ال فتنة تبدأ ثم آخر,

 من املدمرة اآلثار تلك أ ْوىل ستتلمَّ  وقد هذا بنارها,

 التي املسئولة غري اخلطرية األفعال ردودبعض  خالل

 يف خيطب أحدهم سمعت   حيث غروزين, مؤمتر أعقبْت 

 :قائالً  السلفيني أنصاره
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 !!!..." غروزين يف واملتصوفة األشعريون اجتمع لقد"

 األشعرّي  ذمة منهم تربأ  اجتمعوا  الذين أنَّ  مع 

 الصوفيني,وال و الصوفيّة ذمة منهم وتربأ  واألشعريني,

 جتعل وقسمه ومهنته إلنسانيته طبيب خيانة هل أدري

 ؟ خونة األطباء كل

 ثياب كل جيعل اخلائن بالطبيب اخلاص الثوب وهل     

 !.؟ نجسة الدنيا يف األطباء

 العامئم أو الصوفية أو ألشعريةل صلة ال إذن       

 وأهله العلم عىل املحسوبون أحدثه بام اإلسالمية

 خدعْت  أن بعد وذلك, ...غروزين يف ورجاهلا والتزكية
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السلفيني  أخرجت حني األمة مجاهري البوتينية العامئم

 عرف يف صاروا الذين واجلامعة, السنة أهل عموم من

 وبذلك املسلمني, دائرة خارج هؤالء السوء علامء أتباع

 العريب املثل ىفحو_الل سمح ال_ علينا جيري

لت  :) الشهري
 (! األبيض الثور   كَل أ   يومَ  أ كه

 يف لنا فرتح   التي احلفرة من مجيعاً  فلنحذر أال     

 !. كله متزيق وإهّنا كله, رشٌّ  فإهّنا..غروزين

 يمثلون ال غروزين إىل ذهبوا  الذين وإنَّ هذا      

 النقية, الصوفية يمثلون وال ,الفقهية األربعة املذاهب

 الشهرة نوازع يمثلون إنام و األشعرية, يمثلون ال كام
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 لعدو الذليل اخلانع واالرتباط والذات واألنا واملال

 جعلهم والذي ,كالدمى يركهم الذي واألمة الل

 عىل الشام ىثر فوق أهناراً  سالت التي الدماء يف رشكاء

 يف أسيادهم وأسياد الشام طاغية نظام يف أسيادهم يد

 الذي بوتني نظام يف أسيادهم أسياد وأسياد الشيشان

 . الشام ثوار"_الل بإذن"_سيقربه

 لتحديد مأجوروه تداعى الذي غروزين مؤمتر إنَّ      

 وال مرجعية لنا يرتك مل اجلامعة و السنة ألهل تعريف

 ! مجاعة وال وحدة
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 إىل نسبهم وملن خلطاهبم, استمع وملن هلم اً فتبَّ  أال    

 يكن مل ألحد صوفية فال أشعرية, أو صوفية أو مذهبية

 مل ما هلم أشعرية وال املختار, عمر الشيخ هنج عىل

 الظلمة مع السالم عبد بن العز أشعرية عىل يكونوا 

 عىل يسري ال ملنتسب مذهبية ال و واملستبدين, والطغاة

 . احلق قول يف حنبل بن أمحد اإلمامى خط

 ابن سلفية معني من تغرتف ال سلفية ال املقابل ويف       

  ظهر من وكل النصرييني وقاتل باحلق جهر الذي تيمية

 . الدين و احلق و واملسلمني الل أعداء من طريقه يف
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 من طريق عىل الفريقان يكن مل ما هأنَّ  واخلالصة    

 جادة عن الناس أبعد فهام إليهام االنتساب يزعمون

 . الصواب و االتباع و والسنة احلق

  تعطي ال العاممة أنَّ  العامئم أصحاب فليعلم أال مَّ ث        

 الذي هو وحده العلم وإنام مكانة أو منزلة لصاحبها

 واإلخالص بالتطبيق اقرتن إنه  الرفعة؛ لصاحبه يعطي

 ال الذي الرشعي واملوقف .جّل  و عز الل ىتقو و

 الل يف صاحبه تأخذ ال والذي أحد عىل فيه حمسوبية

 .الئم لومة

 يكونوا  مل مجيعهم يف ال جمموعهم يف املؤمترين وإنَّ  هذا  
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 هامة له يفظوا  مل الذي العلم إىل نسبتهم قدر عىل

 وخمرجاته ومداخالته كلامته يف املؤمتر ضعرَّ  عندما

 ً  فالتطر   إىل ونسبها والسلفيني, بالسلفية كثريا

فيام  هب قام الذي داملتعمَّ  اخللط من مستفيداً  واملتطرفني,

 وهابية كله ذلك جاعالً  اجلهادية, والسلفية السلفيةبني 

 حقها يف استخدم هلذا حماربتها, املؤمترين اتيَّ وأول من

 أهل من صدورها يليق ال  النابية األلفاظ من قاموساً 

 املدرسة علامء عىل إطالقها يليق ال كام لني,املبجَّ  العلم

 النبوي احلديث مدرسة وجهابذة ,  الراسخني السلفية

 بأنَّ  ؛تلك العدوانية نزعته املؤمتر ربرَّ  وقد ,نيقنتامل
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 من"  واجلامعة السنة أهل"  لقب اختطفوا  السلفيني

 منهم, انتزع ما النتزاع عامئمهم تداعت لذا أهله,

 !!! نصابه إىل احلق وإعادة

 الكيد فقرات من فلكها يف دار وما العبارات هذه     

 إنام الشيشان مؤمتر أنَّ  ثبتت   واإلفساد والبهتان واحلقد

 عىل السنة أهل نسيج بني الفتن تفجري مؤمتر هو

ع نزاع ومؤمتر اجتهاداهتم, اختالف  وتصفية ورصا

 تصبمتعددة  أجندات   لصالح عمل ومؤمتر حسابات,

 القبضة إحكام هبدف العاملية الصهيوصفوية خدمة يف

 واجلامعة السنة أهل أمة هي التي اإلسالمية األمة عىل
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 من ذلك أنَّ  مع ماهيتها, لتحديد املؤمترون اجتمع التي

 ألحد جيوز وال نقاش, وال فيها مراء ال التي البدهيات

 أنَّ  ؤكدي   مما بيقني, إال القبلة أهل من أحد إخراج

 يف والرصاعات الزالزل وتفجري الفتنة عىل احلريصني

 عن خيتلفون ال فاسدون خوارج هم إنام أمتنا قلب

 والذبح القتل تستبيح التي والقتل التكفري خوارج

 باملؤمترين وكأين  ,مزواللَّ  واهلمز اإلقصاء لغة إىل استناداً 

 العباد يف دخلوني   العزة رب وكأهّنم فونيترصَّ 

 بني بعبوديتهم شعور أدنى دون يشاؤون من واالعتقاد

 !!!. األرباب رب   يدي



 

59 

  يف الدين لتسييس لوحة أبشع املؤمتر  وجه كان وهبذا    

 إىل اجلامح احلصان جلام تسليم هبدف صورة أحط

 .جواده العدو   ليمتطي الدين هذا أعداء

 إليه, باملدعوين املؤمتر رعاة تالعب يؤكد ومما     

 عىل اجلالس أنَّ  عنهم صدرت التي وبالتوصيات

 عن  تراجع الطيب أمحد الدكتور  األزهر شيخ كر ي  

 صدرمن خالل بيان  املؤمتر توصيات يف جاء ما بعض

  ذلَك و ,..مستدركاً   األزهر يف اإلعالمي املركز عن

 املؤمترين رشكائه عىلو عليه االنتقادات هجمة بعد

 :فيه جاء
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 األشاعرة عىل يطلق واجلامعة السنة أهل"     

 املركز رد كام" ,(السلفيني)  احلديث أهل و واملاتريدية

 كلمته يف ساق األزهر شيخ  إنَّ : بقوله املنتقدين عىل

 :التالية العبارة الّزبيدي مرتىض عن نقالً 

 املحّدثون,:األربعة الفرق أهل هم السنة بأهل املراد     

 ". واملاتريدية واألشاعرة والصوفية,

يدي  بني وقع الذي التخبط عىل إضاءة كانت تلكم       

 اتهزَّ  من املؤمتر تبع ما وبني ,املؤمتر يف جاء ما

 املؤمتر حرض من بعض لسان عىل جاءت ارتدادية

 ....الطَّي ب أمحد أمثال من املؤمتر توصيات وصاغ
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 بأنَّ  للشك جماالً  يدع ال بام ثبتي   التخبط ذاكَ       

 وسائر املؤمتر ساقها التي واجلامعة السنة أهل تعريف

 طريق عىل جيري كان عنه انبثقت التي التوصيات

 مع توصية ال أنه املعلوم ومن والوصاية, اإلمالء

 يف صاحبها حلق املصادرة مع عاممة وال الوصاية,

 .                         القرار و الكلمة حرية

 حتت اجلامعة و السنة أهل عن الدفاع يزعمون إهنم      

 بعد عنهم صدر الذي الكالم ينقضون ثم املؤمتر, رواق

 حتت يندرج وما السنة أهل أنَّ  علامً  !. املؤمتر انقضاء

 السلف مكونات من الكريم لعريض اعنواهنام
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 واألشعرية النقية, الصوفية والطرق الفقهية واملذاهب

مني هؤالء دفاع فهميرش   ال واملاتريدية  أهل عن املعمَّ

 وثوابتهم تهموأمَّ  بدينهم فّرطوا  أنْ  بعد واجلامعة السنة

 للعلم يصونوا  مل أن بعدو السالم, عليه همنبي   وسنة

 من باحلقري الل أهل طريق دّنسوا  أنْ  وبعد حرمة,

 !. دنيئة مآرب

 املؤمتر توصيات من أنَّ  أقول بام يدمغهم ومما      

 بني التعاون ىمستو رفع رضورة؛ واملؤمترين

 موت وحرض والقرويني كاألزهر العريقة املؤسسات

 "!.االحتادية روسيا يف الدينية املؤسسات وبني والزيتونة
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 التوصية هذه أنَّ  نجد نالحظ و نقرأ  ما نحو عىل إننا     

 القرى أم جامعة حتذف املقرتح التعاون بروتوكول يف

 يف اإلسالمية واجلامعة قاموسها, من املكرمة مكة يف

 سائر وتستبعد بل أبجديتها, من املنورة املدينة

ل هه  العامل يف  األخرى البحث جامعات و مؤسسات  ,ك 

 يكن ومل مذهبياً, كان وإنام إسالمياً  يكن مل أنه يثبت مما

 ً ً  كان وإنام عاملياً  مؤمترا ً  يكن ومل انتقائياً, مؤمترا  مؤمترا

ً  كان وإنام جتميعياً  ً  يكن ومل تفتيتياً, مؤمترا  خالصاً  مؤمترا

ً  كان إنام و األعىل ربنا لوجه  فرعون لوجه خالصاً  مؤمترا

 .األدنى الكرملني
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 واشنطن, يف الدراسات مراكز إىل عدنا إذا إّننا   

 الكونغرس يف للسلفية املناوئني أصوات وارتفاع

 العربية اململكة تفتيت إىل اعنيالدَّ  األمريكي,

 وتسليطها الصفوية إيران لدولة الداعمني السعودية,

 ومرص واليمن الشام وبالد العربية اجلزيرة شبه عىل

 نتائج قارنا إذا وإّننا اإلسالمية, البالد وسائر والعراق

 األمريكية املتحدة الواليات قلب يف الصيحات تلك

 ىإحد الشيشان يف غروزين مؤمتر نتائج و جمريات مع

 بات اليوم األمة حال أنَّ  درك  ن   الروسية الواليات

 وأنَّ  بوتني, سنة وعامئم أوباما شيعة ملعّممي رهينة
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 وأهنام اإلسالم, أمة وحدة منع عىل يتآمرآن الفريقني

 ال كي قوة من لدينا بقي ما لتفتيت جاهدين يعمالن

ً  جديد من عليها نبني  الشيعة ميمعمَّ  ألمتنا,وأنَّ  عّزا

 السلطان عامئم و طهران, و أمريكا تدعمهم الذين

 وجهان مها طهران وتباركها روسيا تدعمها التي

 مع لكن الوظيفة ذات يؤديان و واحدة, فاسدة حلقيقة

 اختالف مع لكن الثمن ذات بقبضان و األدوار, تبادل

 ال غروزين مؤمتر فإنَّ  هلذا منهام, لكل املانح السيد

 من إال اإلسالم أمة يعني ال و يرشفني وال يمثلني

 قيام دون واحليلولة وحموها لنحرها مؤامرة ه  أنَّ  حيث
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 عىل بظالله يلقي ما وهو, جديد من جمدها سالف

 .للمؤمتر املدمرة واألهداف اخلبيثة الطبيعة

هنَّ م      
 الصهيونية وال  التثليث عقيدة عن يتحدثوا  مل إه

 مجعيات وال الرسية, املاسونية منظامت وال العاملية

 للقدس اليهود احتالل يتناولوا  مل كام اخلفية, الروتاريا

 من ال و قريب من ال جوا يعر   مل و وفلسطني, واألقىص

 اتفاقيات عىل وال اليهود, مع التطبيع قضية عىل بعيد

 أرضنا عىل املتطرفة اليهودية بالدولة االعرتاف

 القرآن بنص املباركة اإلسالمية العربية الفلسطينية

 يكن مل و والسلفيني السلفية عن حتدثوا  لكنهم الكريم,
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 واالنتامء التوحيد دائرة من إخراجهم سوى مههم

 !!!. واجلامعة السنة ألهل

 والدواعش اخلوارج شأن إال هذا  شأهنم ما الل فو     

 !. التكفرييني و

 إاّل  الدين يف الغلو   أهل التطّرف هذا يزيد لن ووالل    

 .تطرفاً  و تعنتاً 

 الثامنة التوصية يف جاء ما املؤسفة التناقضات من إنَّ     

 قوانني بسن احلكومات  أوصت التي تلك للمؤمتر,

 واالحرتاب الفتنة عىل والتحريض الكراهية نرش جترم

 "!!!.املقدسات عىل واالعتداء الداخيل
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 املوّجهون املربجمون املؤمترون أهيا أمتكم يف الل الل     

 تقّدروها, مل عامئم رؤوسكم عىل تضعون من يا

 وترتدون حتفظوها, مل علوماً  صدوركم يف تستودعونو

بَب كمأجساد فوق  يف تكونوا  مل وأمة لعلم ترمز اً ج 

 .مستقبلها عىل أمناء املاضية مسريتكم و مؤمتركم

  مؤمتركم يف جاء ما وكل التحريض عن تتحدثون كيف 

 !.؟ حتريض يف حتريض يف حتريض

 مؤمتر يف ْرتمفجَّ  قد و الكراهية من حتذرون وكيف   

 البغض مفاصل كل البوتيني الشيشاين الفتنة

 السنة أهل نسيج يف الكراهية و واألحقاد والتباغض
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 صدع لرأب_ زعمكم حسب_ تداعيتم التي واجلامعة

 .كلمتها شتات مجع و جدارها,

 من الغالة غالة اندفع أن املؤمتر تسييس من نَّ إ       

 اإلسالم الل دين موجة ركوب يف للمبالغة الفريقني

يَل  
 بإقحام وذلك خسيسة ملآرب سياسية املؤمتر عنق له

  إرضاء املؤمتر مفاصل يفاملسلمني  اإلخوان مجاعة

 السلفية أخرجوا  الذين فاملؤمترون وأجندات, ألسياد

 إلخراج فرصة ذلك يف رأْوا املؤمتر من والسلفيني

 مستفيدين اجلامعة و السنة أهل من املسلمني اإلخوان

 ملوقف األرض نحاءأ يف اجلامعة فروع كافة تأييد من
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 املعتدين ضد حرهبا يف السعودية العربية اململكة

 الذي اآلثم اإليراين للزحف تصدهيا يف و احلوثيني

 يف وكذلك ,أرضها ووحدة وأمنها عقيدهتا يستهدف

 والفعل بالقول الشام ثورة جانب إىل اجلامعة وقوف

 مشاركتها ويف والتضحيات, واملشاريع واملادة

 اليمن يف احلوثي عدوان مقارعة يف الرئيسة اجلهادية

 الصفوية من اليمن حفظ يف احلربة رأس صارت حتى

 يف إيران ملرشوع تصدهيا ويف ومرشوعها, املجوسية

 يف رفضها ويف املجرم, الالشعبي وحشدها العراق

 مرشوع مستنقع إىل االنجرار من مر ي زمن مرص
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 ألقيت التي اإلغراءات ضخامة من بالرغم  اآلثم إيران

 وتكالب يده, ذات وقلة ضعفه عىل الرجل أحضان يف

 هذا يف والقائمة هذا عليه, الصهيوصليبي املعسكر

 .تطول املرشف اإلطار

 فقد والسلفية السلف أدعياء من الغالة غالة أما     

 األشعرية إىل املسلمني اإلخوان ينسبوا  أن عىل أرصوا

 السنة أهل من خيرجوهم أن عىلو واملاتريدية,

  أشعريتهم,إىل  استناداً  اإلسالمية وامللة واجلامعة

 يف اجتمعوا  نمَ  جنس من زعمهم يف مأهنَّ  عىل واعتامداً 

ر مؤمتر  إىل ضمهم إىل منهم سعياً  الشيشان يف الرضا
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 الذي  والفتنة الشؤم مؤمتر يف املتآمرين املؤمترين خانة

 األشاوس عىل هبتاناً  و زوراً  و ظلامً  حمسوبة حثالة رعته

 املتصّوف أمثال من  املقدام الشيشان شعب من الكرام

 أنّ  من بالرغم لبوتني, املدلل الفتى , املتشدد الباطني

 باملؤمتر املنددين أول كانوا  املسلمني اإلخوان

 وبالرغم عنه, الصادرة بالتوصيات و فيه واملؤمترين

 ركب ممن واجلامعة السنة أهل براءة أعلنوا  أهنم من

 يف مؤمتره يظهر أن يف راغباً  املؤمتر, ذلك يف موجتها

 العامئم لعرشات استقدامه خالل من علمي إطار

 ويف السياسيون الرعاة استأجرها التي الفاسدة
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 بطشاً  يقّل  ال الذي قديروف الشيشان طاغية مقدمتهم

 فارق مع بشاروف, الشام طاغية عن إرهاباً  و ودموية

 باإلسالم يعرف ما ويبني يتبنى قديروف أنَّ  هو واحد

 يعرف ما ويبني  بشاروف يتبنى بينام املتطرف الصويف

 عن ىبمنأ وكالمها املتطرف, الكنيس باإلسالم

 سيد قلب عىل الل عند من وحياً  لتنزَّ  الذي اإلسالم

ً  املؤمتر جعل ذلك كّل  و واآلخرين, األولني  عن عاجزا

 من سواء بامتياز مسيٌس  هوأنَّ  ,بامتياز سيا ي هأنَّ  إخفاء

ً  األيام من يوم يف كان الذي الكرملني صبي قبل  يف ثائرا

 املجاهدين إخوته عىل انقلب مّ ثَ  ومن موسكو وجه
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 الشيشان, يف للكرملني الرئا ي   احلرس من صار حني

 بوتني الدماء اصمصَّ  اإلرهايب قبل من وسواء

 تستطيع ال الذين املجرمني الروس من وعصابته

 تارخيهم ذمة يف الذي الثأر تنسى أنْ  القوية ذاكرهتم

 االحتاد اهنيار إىل ىأدّ  الذي للمسلمني والبعيد القريب

 يديه عىل ينهار ألن حلظة ةأيَّ  يف مستعد وهو ,السوفييتي

 اإلخوان جعلت التي األشياء وهي ,الرو ي االحتاد

 ورعاته املؤمتر عىل ويستنكرون ينكرون املسلمني

  من بالرغم لكن فيصاًل, موقفاً  منه ويقفون ومدعويه,

  قول لنا دجيس   أن إال الغلو   يأبى كله ذلك وضوح
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 :العريب الشاعر

ْمسه  َقدْ      ر  الَعنْي  َضْوَء الشَّ
 َرَمد   مهنْ  ت نْكه

ر  الَفم  طَْعَم                                  
ْن َسَقمه َوي نْكه  مه

ه
 املاء

 ووجودنا أنفسنا دد  هن   ناأنَّ  هنا تبيانه أريد الذي إنَّ      

 فيام منحك   عندما احلضاري ودورنا وأمتنا ومستقبلنا

 هأنَّ  كام ذاك, أو القبيل هذا من سواء اإلقصاء لغة بيننا

 واألشعرية السلفية أن دركن   أن مجيعاً  لنا ينبغي

 إىل تنتمي التي الناشطة اجلامعات وسائر واملاتريدية

 السنة ألهل حقيقية نامذج هي إنام ذاك أو اخلندق هذا

 من ابتداء األمة هذه يف وجودها حفرت واجلامعة
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 ال الذي كتاهبا ويف به, تعتز الذي كتاهبا منو, إسالمها

 حممد نبيها سنةمن  ثم وموئاًل, دستوراً  عنه هلا بديل

 إليه تستند الذي املتلو غري الوحي وسلم عليه الل صىل

 يتفرع فيام ثم احلضارية, و واملدنية الدينية مرجعيتها يف

 مناهج و خاصة, وأحكام عامة قواعد من هذين عن

إىل  يسعى و ربه مرضاة يبتغي ألحد جيوز وّقادة,فال

 يف يدخل فرعوناً  نفسه ينصب أن الكريم رسوله اتباع

 ! يبغض من منه ويقيص يشاء, من الل دين

  أدوات وا يكون أن للطواغيت جيوز ال أوىل باب ومن     

  السياسية القوة الستخدام املنتنة العامئم بعض يد يف
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 االجتاه هذا يف امليضّ  سبيل يف العسكرية و واإلعالمية

 سواء واملؤمنني ورسوله الل يغضب الذي اخلاطئ

 .ذاك أو الفريق هذا من املاضون به مىض

 وهدف سامية, غاية هو األمة كل األمة كلمة مجع إنَّ     

 يف املسلم الفرد خريطة أولوّيات يف يدخل راق  

 هلو األمة كلمة متزيق وإنَّ  اليومية, حياته تفصيالت

 يدخل وعاّمتهم املؤمنني جلامعة و لرسوله و لل خيانة

 األمة ألعداء يناملنحازو املنافقني عداد يف صاحبه به

 .والدين

  أمة عىل تبكيان قلبي عيناو كتبت الذي كتبت إهنَّنهي      
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ه هذا بني مظاهره دْت تعدَّ  غلو   بني ممزقة صارت  التوج 

ً  كونه عن رجخي ال هلكنَّ  ؛ذاك أو  عنه هنى مذموماً  غلّوا

 .  اإلسالم منه روحذَّ 

 األشعريني عموم تكفري يف سواء السلفية غالة غلو      

 احلاكم تقديس يف وسواء والصوفية, واملاتريدية

 مثالً  العراق عرش عىل كان لو و حتى إهلياً  تقديساً 

 الشام عىل وسلَّط بالرافضة جاء الذي الصليبي بريمر

 و السنة أهل حارب والذي إيران, جموسية واخلليج

 . والقرآن اجلامعة

  الشيشان مؤمتر يف رواكفَّ   الذين الصوفية غالة وغلو       
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 قد كانوا  و اإلسالم, ملة دائرة عن وأخرجوهم السلفية

ئح قبل من أخرجوا   أنصار من األمة  من واسعة رشا

 املسلمني اإلخوان مجاعة وناشطي وأتباع ومؤيدي

 دافعوا  ذلك مقابل ويف وطواغيتهم, ألجنداهتم إرضاء

 أتباعه كتب الذي املقبور الشام طاغوت إسالم عن

 ...الثامنينات يف محاة جدران عىل

 ! "يميه واألسد حق الل"   

 أمر حني ابنه الشام طاغية إسالم عن دافعوا  ثم     

 يسجدوا بأن واملعتقالت والساحات املدن يف أتباعه

 العاملني رب   بالل ويكفروا اً ربَّ  به يؤمنوا  وبأنْ  لصورته,
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 ومزقوا  املساجد, آالف أتباعه هدم والذي اً,حقَّ  هلإً 

 رؤوس عىل وبالوا  بل املصاحف, ماليني وأحرقوا 

 !!. تعاىل الل بيوت قلب يف بعضها عىل األشهاد

 السييس وحكمة وسياسة إسالم عن دافعوا  كام     

 الشيوخ عىل رابعة يف دقيقة عرشين مدة النار فتح الذي

 قام مّ ثَ  ومن - واألطفال لالعزَّ  والنساء والشباب

 الزبالة حاويات يف يستغيثون أحياء وهم بجمعهم

 !. رمحة أو شفقة دونام ليختنقوا 

 عاصمة االبتدائية مناهجه يف القدس جعل والذي     

ئيل ىيسم   ما  راقصة وجعل أبدية, وهنايسم   التي بإرسا
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 اإلسالم من ينالون اإلعالم يف أتباعه وجعل ة,مثاليَّ  اً أمَّ 

 مادة اإلحلاد وجعل, !!! الربية خري ومن والقرآن

 !!!. الفاجر القذر إلعالمه هالتفك  

 اإلخوانو السلفية أخرج الصوفية غالة غلو       

 عن دافع املقابل ويف ؛ابيةللوهَّ  االنتامء بزعم املسلمني

عىل  وحرهبم وديكتاتوريتهم املزعوم الطواغيت إيامن

 الذين هؤالء ىرأ وإهنْ  حتى وإرهاهبم اإلسالم

ً  صاحلون مأهنَّ  يزعمون  الل من فيه لنا بواحاً  كفرا

 ليل يف تتوقف ال القرآن و اإلسالم عىل وحرباً   برهان,

 "البوطي توفيق" صوفية نحو من وذلك هنار, يف وال
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 اخلرقاء "اجلفري" وصوفية  العرجاء, "حسون أمحد"و

 هؤالء صوفية وكل اجلوفاء, "مجعة عيل" وصوفية ,

 كانوا  وليتهم جوفاء, يف خرقاء يف عرجاء األصناف

 والسنة بالكتاب املنضبطني الل يف العارفني صوفية عىل

 رتبة البالغني الل, يدي بني العبودية ملعاين قنياملتذو   ,

 يدي بني واملشاهدة واإلخالص العبادة يف اإلحسان

 الشيخ بلغه ما معشار معشار عرش بلغوا  ليتهم بل الل,

 -والرضوان الرمحة آبيبئش الل من عليه- رمضان ماّل 

 الباقون له وينتسب نسباً  بعضهم له ينتسب الذي

  !!!.منهجاً  والبهتان بالزور
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 والصفويني احلوثيني من الرافضة غالة وغلو      

 ظاهره فأنكروا عضني, القرآن جعلوا  الذين والباطنيني

 قرآنه, ونبذوا باطنه, الضالة بتأويالهتم أفسدوا و

 أنكرهم حتى أحفاده إىل  الرسول من الوالء لوا وحوَّ 

 .والعلم والفرع األصل

  وتطرف غلو بني اليوم األمة أبناء عموم فجامهري    

 تم حيث الشيشان يف الفتنة مؤمتر غالة أنموذجك

 قديروف قبل من فيه التصوف اقفسَّ  بعض استقبال

 هؤالء يكّفر من غلو وبني الرؤساء, و امللوك استقبال

 عىل تكفرياً  مذهبيتهم أو همتصّوفأو ألشعريتهم
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 بني التكفري فقه نرش السالم عليه النبي َكأَنَّ  و العموم

 الصفويني الرافضة غلو   وبني  اإليامن, فقه ال الناس

 وبالتايل اجلامعة, و السنة أهل مجاهري يكفرون الذين

 لغاية لكنهم والصوفية, السلفية من الفريقني يكفرون

      وبالتايل الصوفية موجة يركبون نفوسهم يف دنيئة

ر فمؤمتر   خدمتهم يف َيصب   الشيشان يف الرضا

 جرائم مما يربر...ومرشوعهم وفتنتهم ومصلحتهم

 .الشام يف بوتني

 برغم كيد   من له ريدبَّ  مما حمفوظ الل دين إنَّ  و هذا     

 حماكم برغم واملحن, واإلرهاب والتدمري القتل
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 اجلبناء نذالة برغم العدم, من نبشْت  قد التفتيش

 وطني, يف األشقياء والشبيحة والعمالء والدخالء

 )): تعاىل قوله يدوين
ه
ئ وا ن وَر الل

وَن َأْن ي ْطفه يد  ي ره

َه  مَّ ن وَره  َوَلْو َكره
ْم َوَيأْبَى الل  إهالَّ َأْن ي ته هه

بهَأْفَواهه

ونَ  ر 
 هنوض من يقيني عىل رأ ي, رافعاً  ألظلَّ (( اْلَكافه

 .كفني يف رسبلت   ولو انطالقتي جواد ممتطياً  أمتي,

إهنَّا َنْحن  )) :األعىل ريب قول رأ ي رافعاً  ألظّل  ويكفيني

ْكَر َوإهنَّا َله  حَلَافهظ ونَ  ْلنَا الذ   ((َنزَّ

 ... اإلسالم أمة يا الل لك أال
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 عليك اجتمعت التي ...الشام ثورة يا الل لك أال

 .الشيشان يف واإلفساد السوء عامئم

     ً  أختم أنْ إال  يسعني ال اجلولة هذه هناية يف:  أخريا

 .املغتصبة غروزين أرض يف ىجرمعربتني ملا  بكلمتني

 راجح كرّيم الشيخ فضيلة ألستاذنا ؛األوىل الكلمة     

 أهل مقارئ عموم وشيخ ,واللغوي ,والفقيه ,العامل

 مثبتة املؤمتر عن له تعقيبية كلمة يف يقول الذي ,الشام

 :اليوتيوب عىل

 راية حتت يسريون الشيشان مؤمتر يف املؤمترون"    

 ".منتنة وسخة
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  جمري حممد الشيخ لفضيلة فهي ؛الثانية الكلمة أما     

 وأمته دينه عىل الغرية تههزَّ  الذي_الل حفظه_ اخلطيب

 :العبارات هذه فكتب

 ورعايته, بوتني ظل يف هم نمَ  (السنة أهل) كان إذا      

ً (ترامب) يعقدَ  أنْ  بوا فرتقَّ   (اإلسالم) حقيقة لبيان مؤمترا

 (.املسلمون)  هم نومَ 

 احلنفية من واملاتريدية األشاعرة" ؛السنة أهلإنَّ       

 السلوك أصحابو واحلنابلة والشافعية واملالكية

 مؤمتر) يف شارك من كل من بريئون هم ؛واإلحسان

 أعلن كام املأل عىل الل إىل توبته يعلن أن إال (الشيشان



 

88 

 بالد ألطفال اعتذاره يعلن وأن املأل, عىل حضوره

 وال والشيعة, بوتني يقصفهم الذين ونسائهم الشام

 يف احلق كلمة يقول( واحد رجل) املجتمعني من يوجد

 .جائر سلطان وجه

 فيهم ىنر ال لذلك اخلشية, العلم من فقدوا هؤالء    

 من عند إال قيمة وال جاه األمة يف هلم وليس  ,عاملاً 

 حسن الل نسأل...علم عىل الل أضّله و هواه إهله اختذ

 ـهـ.ا .اخلتام

لسان  عىلهؤالء من وعيد الل هلم  ليحذرفأال      

يف  يكون   »: حيث قال -صىل الل عليه وسلم- هرسول
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َمانه  وَن للناس  آخر الزَّ ين, َيلبس  نيا بالد  ل وَن الد 
رجاٌل خَيْته

نَت همْ 
أنه من الل ني, ألسه من العسل,  أَحىل جلوَد الضَّ

َئابه  م ق ل وب  الذ   ...وقل وهب 

وَن,: يقول الل تعاىل     ئوَن؟ أيب َيْغرَت   !أم عيلَّ جَيرَْته

, ألبَعثَنَّ  فبَي     تْ عىل َحَلْفت 
نَة َتَدع  احلليَم أ وئلَك منهم فه

 (الترمذي بسند حسنأخرجه ) «َحرَيانَ 

َّا » :-صىل الل عليه وسلم -قالو    
لامً ممه َمن تعلََّم عه

يَب بههه  ه إهال لي صه , ال يتَعلَّم   َوجه  الل 
ْبتََغى بههه َعَرضاً مهن  ي 

نيا, مَلْ جَيهْد َعْرَف اجلَنَّةه يوَم القهياَمةه  بسند أبو داود  أخرجه) «الد 

  (حسن
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  رش   هم احلقيقة يف هؤالء 
 
 الذيو ,األمة به ليتابت   بالء

        ,غروزين يف الشؤمو الفتنة مؤمتر يف واضحاً  جتىل  

 ديننا شمس   فتنته نار خمدي  س الفاسد اجتامعهم إنَّ و

ر مؤمتر شؤم ديبد   بام ؛اخلالدة الباقية اطعةالسَّ   يف الرضا

 .العاملني رب   لل احلمد   أنه  دعوانا وآخر .غروزين

 
 هذه المقالةكتب                        

  نزيل المدينة المنورة             
 في  .محمد محيي الدين حمادة الدمشقي الميداني      

  .(1) (هـ7341) عامأثتاء حج مكة المكرمة 

                                                             
في مواجهة  بعض فقرات هذه المقالة ُكتب في قلب المسجد الحرام، (1)

 .تبركاً واستلهاماً للحكمة الكعبة المشرفة


