ﭑﭒﭓﭔ

بــراءة للـذِّمَّـــة
أثره إىل يوم
نبي َبعدَ ه ،وعىل آله ومن اقت َفى َ
احلمدُ هلل وحدَ ه ،والصال ُة والسال ُم عىل من ال َّ
الدِّ ينَ ،أ َّما بعد:
فيقول اهلل تعاىل( :ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ي ف َ َتوا ِّدهم َو َت َر ُاحهم َو َت َعا ُطفهم َم َث ُل َ
ال َسد
(م َث ُل ا ُلؤمن َ
ﭟ)  ،ويقول رسول اهلل حَ :
بالس َهر ُ
إ َذا اش َت َكى منه ُعض ٌو َتدَ ا َعى َل ُه َسائ ُر َ
واحل َّمى) [رواه مسلم].
ال َسد َّ
نحن املوقعني دنن هذا البيان إبراء للذ َّمة وإنالء بشهانة يسجلها ال َّتاريخ عنَّا ،ونصحا منَّا
السلف َّية ويرجو ألهلها املنتسبني إليها من الدعاة وطلبة العلم صلحا
ملن يؤمل خريا للدَّ عوة َّ
واجتامعا ،وتآلفا وتعاونا عىل الرب وال َّتقوى.
نؤكد بصدق واعتزاز د َّننا بذلنا ما يف وسعنا من جهون ومساع ملعاجلة الوضع ا َّلذي آلت
السلف َّية يف بلدنا اجلزائر ،وودن الفتنة يف مهدها ا َّلتي د َّنت ـ مع كل دسف ـ إىل تفريق
إليه الدَّ عوة َّ
السلفيني ،وإضعاف نعوهتم ،بعد دن كانت قو َّية باجتامع نعاهتا عىل كلمة واحدة ،يسون
كلمة َّ
بينهم اإلخاء ،ويقوي دوارصهم النصح ،ويضبط تصفاهتم العلم والعدْ ل واحللم ،وعىل منه
واضح ال ل ْبس فيه وال غموض ،يقوم عىل حتكيم الكتاب والسنة والرجوع عند ال َّتنازع إىل دهل
احلل والعقد من العلامء الثقات ،ا َّلذين هلم بصرية يف العلم وفهم للواقع ومواكبة لسري األحدا
مرت هبا الدَّ عوة عندنا خصوصا يف املدَّ ة األخرية ،ومن هؤالء العلامء َّ
الشيخان الليالن ربيع
ا َّلتي َّ
وعبيد ـ حفظهام اهلل ـ ال َّلذان دكَّدا يف صوت َّيات ونصائح عامة وخاصة ،بعثا هبا إىل دبنائهم وإخواهنم
يف اجلزائر نون تفريق بينهم دو إقصاء ألحدهم ،حي َّثان فيها عىل مجع الكلمة والدَّ عوة إىل ال َّتآلف
باحلجة والبيان.
وال َّتحاب ،وال َّتعاون بإخالص ألجل تسوية النزاع القائم بني اإلخوة الدعاة
َّ
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ولكن مع األسف مل تلق نعوة َّ
الشيخني ـ مع علو مقامهام ـ ترحيبا عند إخواننا املخالفني
لنا ،وال بورك مضموهنا ،وال طوعت األقالم ملساندة ما جاء فيها والعمل بام حوته من نصائح
وتم جتاهلها بتأويالت
وتوجيهات ،وشفقة ورمحة عىل هذه الدَّ عوة ودهلها ،بل غيبت وطمستَّ ،
باملجان إىل من يبحث عنها ،و َّدهنا لن
فاسدة ورنون فعل بارنة ،وفهمت عىل َّدهنا تزكيات سيقت َّ
تنفع دصحاهبا ولو كانت من دكرب عامل يف األرض! وما إىل ذلك من ال َّتشويشات واملعارضات
الشيخني الفاضلني ومن غريمها َّ
الصانرة من َّ
كالشيخ عبد الرمحن
لصوتيات َّ
ا َّلتي دعقبت تلك ا َّ
حممد بن هاني املدخيل
حميي الدين ـ حفظ اهلل اجلميع ـ يف حني َّدهنم احتفوا جدًّ ا بتزكية نَّ .
املكتوبة بخط يده َّ
وروجوا هلا د َّيام
للشيخ حممد عيل فركوس وعبد الجيد مجعة ولزهر سنيقرةَّ ،
الصحافة ا َّلتي عنونت يف بعض
تروي  ،وتداوهلا موقع «ال َّتصفية َّ
والّتبية» ح َّت وصلت إىل َّ
جرائدها َّ
حممد بن هاني املدخيل ينصب ثالثة من دكرب الدعاة يف اجلزائر،
دن الدكتور السعوني َّ
الرفض واالستنكار ،فاهلل املستعان.
وس َّلم هلم قيانة الدَّ عوة فيها ،ونرشت ذلك عىل وجه َّ
تضمنته رسائل الشايخ العلامء ـ حفظهم اهلل ـ من الدَّ عوة إىل
تتضمن رسال ُته ما
ومل
َّ
َّ
أي ٍّ
حل لتسوية
ألّنا مل ُتسهم ف تقديم ِّ
السلفيي؛ َّ
االئتالف ،وجتنُّب االختالف ،ونبذ الفرقة بي َّ
الصلح ،ووصلت هبا إىل طريق
النِّزاع القائم ،بل زادت ف ُعمق األزمة ،وع َّقدت مساعي ُّ
مسدود.
السلفية يف العامل
دض بالدَّ عوة َّ
وحينها دنركنا خطورة مثل هذا ال َّتدخل السافر ا َّلذي َّ
السلفيني،
اإلسالمي عموما وعندنا خصوصا ،فزان يف تعميق َّ
الرشخ وتكريس الفرقة بني َّ
ونسف َّ
كل اجلهون ا َّلتي تدعو إىل هتدئة األوضاع والدَّ عوة إىل االجتامع وال َّتآلف.
نصبهم عىل هذه الدَّ عوة عندنا ،ملفارقة إخواهنم ،وترك االجتامع
وقد دمىل دوامر إىل من َّ
بأّنم ال يرععون حالفا و ُمؤ ِّكدا ومتأل ًّيا عىل اهلل ،بل و َح َكم
وح َك َم عليهم َّ
هبم ،واجللوس إليهمَ ،
مرسبة بني لزهر سنيقرة وحممد ابن
أن اهلل ال يرىض عنهم ،وهذا سمعناه بآذاننا يف مكاملة
َّ
َّ
مسجلة َّ
هاني املدخيل ،وهذه ُعرأة عجيبة وغريبة منه.
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مع العلم َّ
دن الدكتور مل يسمع من ال َّطرف اآلخر كلمة واحدة إىل وقتنا هذا! وال دشان
بمضمون كلامت املشايخ العلامء ـ حفظهم اهلل ـ وما فيها من حق واضح بني ،بل جتاهلها
ودعرض عنها ،م َّا يدل عىل َّ
دن وراء األكمة ما وراءها.
تبأ من هذا النهج اإلقصائي الباطل ،ا َّلذي َيسعى أصحا ُبه
وإ َّننا أمام هذا الوضع الزري َن َّ
إىل إسقاط إخواّنم الدُّ عاة ،و(هتميشهم) وال َّتحذير من جمالستهم ومعاملتهم مثل ما ُي ُ
عامل به
أهل األهواء والبدع.
عام بدر منهم من إساءة للدَّ عوة
مرة دخرى إخواننا ـ دصلحهم اهلل ـ َّ
للّتاجع َّ
وإ َّننا ندعو َّ
السلفية ،وتقويض لبنياهنا وتشويه لصورهتا ،حفاظا عىل اجتامع كلمة األ َّمة واستتباب األمن
كل مكروه وسائر بالن املسلمنيَّ ،
واألمان يف ربوع بالننا صاهنا اهلل من ّ
وإال فنحن ُبرآء من هذا
النهج وتبعاته ،وإ َّننا ف دعوتنا ماضون وعىل منهجنا ثابتون بعون اهلل وتوفيقه( ،ﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ) .
َّ
حممد وآله وصحبه وس َّلم.
وصىل اهلل عىل نبينا َّ
الزائر ف  2رعب 1331هـ الوافق لـ  11مارس 2112

الو ِّقعون:
الشيخ عبد الغني عوسات

الشيخ د .عبد اخلالق مايض

الشيخ عز الدين رمضاين

الشيخ عمر احلاج مسعود

الشيخ عبد احلكيم دهاس

الشيخ عثامن عييس

الشيخ د.رضا بوشامة

الشيخ توفيق عمروين
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