بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل حق محده والصالة والسالم على نبيه وعبده وآله وصحبه وسلم تسليما كثرياً أما بعد :
فإىل الشيخ املفضال أعزه اهلل وسدد على طريق اهلدى واخلري خطاه وأكرمه بإرضائه ورضاه وأقر
عينه بالنصر والتمكني وععزا راي التححيد والدين.
السالم عليكم ورمح اهلل وبركاته
ونسأل اهلل أن تكحنحا يف خري حالكم يف الدين والدنيا ،محفقني مسددين ،راضني مرضيني ،وأن
يتقبل سعيكم ويبارك يف جهحدكم ويضاعف مثحبتكم.
ونعلمكم أننا نتقلب يف نعم اهلل تعاىل ،ونسأله املزيد منها والعحن على شكرها وذكرها.
ومحجب هذه الرسال هح ححل ما طرحتمحه واقرتحتمحه يف مكتحب لكم ٍ
سابق خبصحص كيفي

التعامل مع (علماء السحء) وبعض اهليئات اليت ظهرت شطحاهتا ،وتكررت واستفحلت مزالقها
وضالالهتا ،وقد مت طرح ما قدمتمحه على اللجن الشرعي  ،وقُ ِرء عليهم نص كالمكم يف املحضحع،
وبعد التشاور واملباحث خرج اإلخحة باآليت :
أوالً  :أن علماء السحء ليسحا على درج واحدة ،يف سحئهم وضالهلم ،وال يف دوافعهم وسبب

احنرافهم ،فمنهم صاحب البدع واألفكار املنحرف اليت يعتقدها ديناً ،ومنهم صاحب اهلحى
الذي يهمه الدنيا و خرفها ،ومنهم ،أتباع السالطني الذين ال خيرجحن عن أقحال حكامهم قِيد
أمنل  ،ومنهم ومنهم… ،وعلى ضحء ذلك فإن ضررهم سيكحن أيضاً متفاوتاً وليس على مرتب
واحدة.
ثانياً  :وعلى ضحء ذلك فإن التعامل معهم يف الرد والنقد والتبيني ال ميكن أن يكحن على وترية
واحدة ومستحى متفق ،بل ال بد من اعتبار حال كل واحد منهم ،وهذا هح مقتضى العدل
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ثالثاً  :حينما تكحن الردود متعلق بدفع شبهات شرعية يثريها هؤالء أو غريهم فال بد من
اعتماد األسلحب العلمي القائم على األدل  ،مع االستيثاق مما نسب لذلك العامل والبحث عن

املصادر اليت نقلت قحله بنصه ،وعدم االعتماد على العمحمات واإلمجاالت اليت تتناقلها وسائل
اإلعالم ،أو ينسبها بعض النا عليهم يف ارجرائد أو املنتديات ،ألن بعض الناقلني عمنا ينقلحن ما
فهمحه هم من األقحال ،وقد يكحن ذلك خمالفاً لنفس القحل ،أو قد يكحن الفهم مغلحطاً أساساً
وهذا حيصل كثرياً ،وبفضل اهلل قد مت كتاب عدد من الردود على بعض من أثار شبهات ححل
اجملاهدين وأعماهلم وبعضهم مرفق مع هذه الرسال .
رابعاً  :استغالل بعض األحداث اليت تقع يف األم بني احلني واحلني ،واليت تكحن فيها املحاقف
واضح جلي  ،حبيث يصبح النا فيها فريقني ظاهرين ،عما يف شق احلق وأهله،وعما يف شق
الباطل وأهله ،مثل أحداث غزة ،ومثل مسأل تقارب األديان وحنحها ،ومثل هذه األحداث هي
من أهم ما ميكن أن يفضح أهل الزيغ واالحنراف وأتباع األهحاء ،مع اعتماد األسلحب الصريح
والالئق يف نفس الحقت.
خامساً  :ال مييل (مجيع اإلخحة) يف اللجن عىل وضع قائم خاص بعلماء السحء أو اهليئات
والتجمعات اليت تسري على طريقتهم للسبب الذي أشرنا عليه يف النقط األوىل وهي تفاوهتم
واختالف دوافع سحئهم ،مع أن هذه الطريق مل تكن معهحدة عند علمائنا األوائل رمحهم اهلل،
وهح أسلحب قد يقحد الشباب ارجدد واملتحمسني عىل تصنيف النا على غري أسس شرعي
راسخ وصحيح  ،واهلل تعاىل أعلم.
دمتم يف حفظ اهلل ،والسالم عليكم ورمح اهلل وبركاته.
اللجن الشرعي .
األربعاء/19ربيع اآلخر1430 /ه

