
 ١ فيصل قزار وتشويه السلفيني

فيصل قزار ومحاولة تشويه السلفيني 
في كتابه: (تنزيه الدعوة السلفية)

فيصل قزار عن الحزب املتخفي (السلفيني): 
 مطية للمشروع العلماني الذي يُراد فرضه على السعودية

أصبحوا أداة جلهاز 
استخبارات دول أجنبية 

 !!
يبررون املنكرات للحكام!!

خالفوا أصول أهل السنة والجماعة.!

حسني الخضيري  
غفر اهلل له

يوالون الكفار من الروس 
والفرنسيني 

وهذا ضياع ألصل من أصول 
الدين.!
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احلمد ل والصالة والسالم على رسوله الكري وعبده األمي الذي بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح لهذه 
األمة، وعلى آله وصحابته الكرام صالة وسالما دائمي ما تعاقب الليل والنهار. 

أما بعد.. 
 إن الشيخ فيصل قزار -هداه ال- كانت له جهودة مشكورة ف رده على التكفيريي، وأذنابهم من السروريي

 فألف ف ذلك كتبا، وصنف فيها مصنفات فنفع ال بكتبه فجزاه ال عن ذلك خيرا.
 وقد طبعتها الدولة السعودية ووزعتها، وهذا جهد يشكر عليه ويُعرف له فيه فضله وال يُنكر.

 ومتنى له أهل السنة واجلماعة التقدم ف ذلك وخاصة ف فترة حرجة واألمة والدول أصبحت على مفترق
 طرق، فسقطت عروش وقامت عروش على أنقاض عروش، وسلم ال دولنا من هذا البالء الذي عم طم.

ولم تزل اجلماعات الضالة كجماعة اإلخوان والليبراليي يكيدون وميكرون، ويضربون ف نسيج وحدتنا 
وأمننا ليال ونهارا باسم الدين تارة وباسم احلرية والكرامة تارة أخرى.! 

وف هذه األحداث املتتالية املتسارعة هب السلفيون يذودون عن حوزة الدين وبيضة الدار وأمن البالد، 
فباعوا أعراضهم ل ينهش فيها كل حزبي ضال، ومبتدع محترق.! 

وف هده اآلونة تساءل الناس -وأنا واحد منهم- أين فالن وفالن من املشايخ الذين كان لهم صوالت 
وجوالت ف تثبيت وتعزيز أمن الوطن ودفع كل شائبة عنه، والتصدي لكل فتنة.! 

وكان من ضمن املشايخ الذين تساءل الناس عنهم وأنا واحد منهم: هو الشيخ فيصل قزار.! 
فلم نسمع له همسا وال صوتا، إال شيئا قليال، ال يكاد ينكأ عدوا وال يرد باطال.! 

وكأن أمرا قد حصل.! 
ثم بدت تظهر منه كلمات، غمز وملز .. تارة مكشوفة، وتارة مبطنة.. ف السلفيي تارة .. وف احلكام تارة 

أخرى.! 



 ٣ فيصل قزار وتشويه السلفيني

فكأنه ليس هو الشيخ فيصل الذي عهدناه وعرفناه .. فسكت املشايخ عنه ولم يتعرضوا له .. كعادة 
األخوة السلفيي ف جتنبهم ملا يفرق الصف، ويشتت الشمل طمعا ف اإلصالح واخلير. 

فحصل منه بعد ذلك تقلبات مزاجية، وحتوالت نفسية، وركب كل سهل وحزن، وارتقى مرتقى صعبا.! 
فأخذ ينبز إخوانه السلفيي باإلرجاء، وينفر الناس من والتهم، وسبحان مقلب القلوب.! 

ثم رجع كما ف هذه التغريدة يهون من الردود على اإلخوان واألحزاب الضالة، ويسميه غلوا.! 
ويضرب املشايخ وطلبة العلم ف املقابل.! 

 حتى أصبحت ردوده فقط على إخوانه السلفيي، يلوكهم بلسانه، ويفري فيهم بنانه، واتخذ التعريض 
سالحا له ليقول ما شاء كيف شاء.! 

فرماهم بكل سهم ف كنانته، شامتا قادحا، نابزا المزا، فلم يرع لهم حرمة، ولم يبق لألخوة منزلة.! 
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ثم ظهرت منه فلتات وفلتات تظافرت وتكاثرت حتى أدلت باليقي الذي ال مرية فيه بأن الشيخ فيصل 
ينهج نهجا جديدا.! 

ومن يعرف مذهب اإلخوان والثوريي ال يشك ف تأثره بذلك ..  فأصبح يعارض بعض قرارات الدولة كما 
حصل له ف مسألة إغالق املساجد مع أنها مسألة شرعية خرجت بفتوى شرعية وقال بها حتى هيئة كبار 
العلماء، حتى قال ف مقاله (أعطونا أدلتكم  ليهلك من هلك عن بينة) وهذا تعريض بالتكفير نسأل ال 

السالم فإن اآلية ف الكفار نزلت، فما أشبه كالمه بحاكم عبيسان ف تنزيل آيات التكفير على 
احلكومات.! 

ثم تراجع ملا استنكر الناس كالمه هذا، وأن املسألة ال حتتمل كل هذا .! 
فهل الشيخ فيصل يعارض لذات املسألة وحتريرها، أو هو منهج جديد كمنهج حاكم عبيسان  

والتكفيريي ..  معارضة لذات التشغيب ..  وإيغارا للصدور على الوالة؟!  
والبعض يستغرب من تلك املواقف املتناقضة للشيخ فيصل؟  

وبعضهم يرجع ذلك لتأثره مبنهج اإلخوان بعد أن طلع من اجلمعية. 
وبعضهم يرجعها ألمور أخرى لعل يكون لها وقت آخر. 

فأغرق الشيخ فيصل ف جعل مدح الوالة غلوا وإرجاء، وأطنب ف البعد عن مدحهم، والثناء عليهم .. 
كما ف التغريدة السابقة.! 

فتجده غفر ال مستميتا مجتهد أن ال يحصل حب ووئام وجمع قلوب بي الراعي والرعية -وقد نحسن 
الظن به- إال أن هذا اإلكثار واإلسهاب يجر الشيخ إلى الشبهة ومن حام حول احلمى لم يستبرئ لدينه 

وعرضه. 
وعلى كل حال فهذا منهج غريب دخيل على الدعوة السلفية شبيه باملناهج الثورية ذات احلس التكفيري.! 
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إذن استمع وانظر بعينك لكالم الشيخ ابن عثيمي على النقيض من كالم فيصل قزار.. 
يقول الشيخ رحمه ال: "سبيل أهل السنة واجلماعة ومنهجهم، جمع قلوب الناس على والتهم والعمل 

على نشر احملبة بي الراعي والرعية".!  

فتحول الشيخ فيصل من شيخ منافحا عن إخوانه السلفيي (أو كما يسميهم احلزب املتخفي) إلى شيخ 
محارب لهم، ومن شيخ يذود عنهم ضد أهل البدع إلى شيخ يرمي بسهامه معهم ف نحور إخوانه.! 

وف آخر األمر فالشيخ فيصل ف مفترق طرق، وكل من عاد السلفيي رجع وخاب وخسر، فاعتبروا بسلمان 
العودة واحلوالي وناصر العمر وحاكم عبيسان والطريفي وعبدالرحمن عبد اخلالق والقائمة طويلة فهل تسمع 

لهم حسا ؟! 
حتى جاء كتابه املوسوم بتنزيه الدعوة السلفية، فذكرني بكتاب فضح صاحبه -بعض الكتب شؤم على 

أصحابها- وهو كتاب سلمان العودة الطائفة املنصورة.! 
وهو الكتاب الذي افتضح من بعده وعرف الناس مذهبه، وظهر كذبه وقتها، حي كذبه الشيخ ابن باز ف 

مسألة مشهورة.! 
والشيخ فيصل يعيد اإلسطوانة وليس ف إعادتها خير وال نفع، فما جنى منها من سبقك -وهم أعلم منك 

وأذكى- إال البالء والتشرذم والتشتت وضياع الهوية والدين واملنهج.! 
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فهذه تنبيهات على خطورة منهج الشيخ فيصل قزار، وأن هذا املنهج إن لم يتداركه املصلحون وإال سوف 
ينتهج نهج سلمان العودة واحلوالي ف ضربهم للدعوة السلفية ومتزيقها. 

أخي ال أريدك ف هذه الوريقات أن تقرأ كالمي، أو تنظر ف تعليقاتي .. ال .. فقط أريدك أن تقرأ كالم 
الشيخ فيصل قزار فقد خلصته ف نقاط فإن وقوفك على كالمه كفيل مبعرفة خطورة املنهج الذي يسير عليه، 

وقد تستثقل كالمي أحيانا فاعذرني فوال إن كالمه على إخوانه أشد وأثقل. 

يعتقد بعض الناس ممن لهم اطالع على اخلالف، وما يدور ف الساحة بأن الشيخ فيصل قزار تعمد ضرب 
السلفيي، وزعزتهم ولفت اإلنظار عن جماعة اإلخوان ملا كثُر الكالم عليهم وافتضح أمرهم وكان غاب 

قوسي أو أدنى فكأن الشيخ أنقذ موقفهم ف الوقت احلرج فجعلهم يتنفسون الصعداء بعد أن نقل الشيخ 
فيصل املعركة إلى داخل الصف السلفي. 

ولكن هل فعل الشيخ فيصل ذلك خيانة وحبا لإلخوان؟! يقولون: ال..وإمنا فعله لتغير منهجه اجتاه 
اجلماعات اإلسالمية عموما فهو يرى اآلن نفس رؤية عبد الرحمن عبد اخلالق والشايجي وغيرهم بأنه ال 
بد من احتاد ضد العلمانية والشيوعية وووو الخ وباختصار ضد العدو اخلارجي وهي اللوثة املعروفة التي إذا 

أصابت الفكر اعوجّ معها اعوجاجا ال يستقيم إال أن يشاء ال.. 
ويؤيد هذا تغريدات  له بل حتى ف كتابه األخير ذكر ذلك ولنأتِ إلى تغريدة واحدة ومن ثم نرى كالمه 

ف كتابه األخير.. 
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فالضرب على وتر (األمة اإلسالمية) للتنفير من الكالم على اجلماعات الضالة هو إسلوب ومنهج اإلخوان 
والتكفيريي.! ولو كان يعقل لعلم أن اجلماعات هي صنيعة الغرب والصهاينة ويدعمونها باملال والسالح  
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ولنأتِ إلى كالمه ف كتابه األخير يقول: (وتراهم يشنون حربا بال هوادة على األحزاب اإلسالمية ويتركون 
العلمانية التي هي أخطر). 

وهذه الكلمة عند السلفي أصبحت عالمة واضحة على تغير املنهج وانحراف صاحبه.! 
والشيخ فيصل لم يعهد عنه منذ صغره الرجوع ألهل العلم واملشايخ الكبار، فهو لم يتربى على هذا 

الشيء، وهذا يستدعيه أن يرجتل كثيرا من املسائل ويهجم عليها ويفتح الكتب وينقل ويكتب ويحرر، دون 
الرجوع ألهل العلم أو املشايخ الثقات ولذلك جتده يخطئ كثيرا وأحيانا يتراجع .. 

وكان الصحابة يقولون (إنّكم تتكلمون ف مسائل لو كان عمر حيا جلمع لها أهل بدر). 
فأنصح الشيخ فيصل أن يتريث، ويذهب للعلماء وإلخوانه املشايخ، ويعرض عليهم ما عنده فلعل ف ذلك 
خيرا له، وللدعوة السلفية بدال من أن يكون بحثه وحتريره سببا للفرقة واخلالف، وإلقاء التهم والقبائح التي 

يتنزه عنها الرجل. 

وخالصة األمر فالذي أثار حفيضة كثير من السلفيي أنّ من أهم املسلمات السلفية  والتي أغاضت أهل 
البدع بل خالف فيها السلفيون جميع الطوائف ثالث: (مراعاة حقوق احلاكم وتأليف القلوب عليه ، والرد 

على أهل البدع وجرحهم، وتعظيمهم لعلمائهم والرجوع لهم). 
فهذه الثالث هي التي أكثر الشيخ فيصل الدندنة حولها، وركز عليها، وزاد فيها وأعاد، ونقص فيها 

وأطال، وأسهب واختصر، حتى التبس احلق فيها بالباطل واشتبه أمرها على كثير من السلفيي من حيث 
أنه أراد اإلحسان والتوضيح فانعكس األمر وزاد الشر على خالف ما أراد، وهذه نتيجة حتمية لكثير من 

املسائل التي يلجها الرجل باندفاع، وحماس زائد.! 
وما كان ملثله أن يلج ف هذا األمور العظيمة واملسائل احلساسة من غير تريث، وال مراجعة إلخوانه 

وللمشايخ والعلماء، فإن الرجل لوحده مع كثرة الردود واجلدل والنقاش يُزين له الباطل وهو ال يشعر، 
ويقوده ظنه إلى ما ال حتُمد عقباه. 
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فخاضها الشيخ فيصل مجتهدا مستميتا طالبا إيضاحها وتنقيتها مما أشابها وخالطاها، إال أنّ األمر رجع 
عكس ما أراد، وانقلب من حيث لم يرق له، وكما قيل عاد بخفي حني، وأظن الشيخ فيصل حتى لم 

يرجع بخف عفا ال عنه.. 
فزعزعها من قلوب السلفيي، واشتبهت عليهم األمور، فضال عن استهزاء التكفيريي وتباشرهم بذلك.!  
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سوف أذكر بعض تناقضات الشيخ فيصل وتركت الكثير منها فهو ف كل صفحة يتناقض: 
١-يقول:  كالمي ليس عيبا وال طعنا فيهم" يقصد السلفيي.! 

ثم يصفهم بأوصاف قبيحة كلها طعن وذم وقدح فيصفهم بأنهم يبررون للحكام املنكرات، ويتكسبون من 
وراء الدعوة والدروس، ويحرصون على طلب املناصب، ويلمع بعضهم بعضا، وأنهم وقعوا ف اإلرجاء، 

ويتتبعون أخبار احلكام، وأنهم مطايا للمشروع العلماني، وأنهم يوالون الكفار واملشركي من الروس 
والفرنسيي واألمريكيي .... ف سلسلة طويلة. 

٢-ينتقد السلفيي بأنهم يحذرون من حكومات اإلخوان العلمانية التي تهاجم التوحيد وتنافح عن الشرك 
وتلبس على الناس وتهاجم دولة التوحيد وتتخابر مع دول أجنبية وعربية لتقسيم الدولة السعودية .! 

وفيصل قزار يقول ال تبينوا منهج هذه احلكومات وال تنتقدون منهجم العلماني القبوري وال تبصرون الناس 
بأنهم يحاولون تقسيم اململكة وإسقاط نظامها.! عجبا وال لهذا العقل السلفي.! 

ثم باملقابل يعرض بالدولة السعودية.!  
فينتقد الدولة السعودية عن طريق انتقاد احلزب املتخفي كما يسميه (السلفيون) بأنهم يرعون املشروع 
العلماني التغريبي املفروض على الدولة السعودية التي ترفع راية التوحيد.! هكذا يقول: -ترفع راية 

التوحيد-  فأي توحيد وأي راية ؟! وهل يجتمع توحيد وعلمنة؟! 
٣-يقول يجوز مدح احلاكم إذا كان الوقت وقت ثورة وفت. 

وينكر على إخوانه ف هذا الوقت الذي هو وقت فت وثورات مدح والتهم مبا هو حق من أجل دفع الشر 
ودفع الفت. 

٤-يذم مدح السعوديي وحبهم لوالتهم، وهو ميدح ولي أمره الشيخ صباح ويطريه بثناء بالغ كما ف 
تغريدته. ((وهذا حق)) ولكن أنظر إلى هذا التناقض. 

٥-يقول إن هوالء السلفيي قسموا املشايخ إلى قسمي قسم يعرف املناهج املنحرفة وقسم ال يعرفهم.! 
وهو ملا قيل له عن فتاوى أهل العلم ف مدح جمعية إحياء التراث قال نحن أعلم باجلمعية وما فيها من 

مخالفات.! 
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٦-وينتقد السلفيي بالتبديع وإخراج الناس من دائرة السلفية، وينقل عن أحمد بن حنبل قوله (اإلخراج 
من السنة شديد).! ثم هو يتناقض ويخرج إخوانه من السلفية بل يقول إنهم خالفوا أصول وقواعد أهل 

السنة ووالوا الكفار واملشركي من الروس والفرنسيي واألمريكيي.! اللهم ثبت قلوبنا.. 
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للشيخ فيصل إسلوب -يصفه البعض بأنه إسلوب ماكر- ف حسن مترير كالمه على األتباع من غير أن 
يشعروا بخطورته، فيوصل لهم ما يريده من قدح وطعن ف صورة الناصح .!  

كما فعل متاما ف ((تشويه صورة اململكة العربية السعودية)) وذلك بإظهارها بأنها دولة ضعيفة مجبرة على 
رعاية املشروع العلماني من دول الغرب قسرا وقهرا.!  

ويتساءل البعض بأن الشيخ فيصل لم يسم دولة يُراد جبرها على رعاية املشروع العلماني األمريكي إال 
الدولة السعودية؟!  فيقول فهل هذا حقد من الشيخ على دولة التوحيد؟! ف الوقت الذي لم نره قط تعرض 

للعلمانية ف تركيا، وال رعايتها للشرك والقبور؟! 
ولست ف الدفاع عن الشيخ فيصل، لكن هذه هي مشكلة الشيخ فيصل يجعل نفسه دائما محل التهمة، 

والريبة.. 
والذي أراه أن الشيخ فيصل له مواقف أقرب ما تكون شخصية من بعض املشايخ الذين يدافعون عن 

السعودية، وساعة اجلدل والنقاش ساعة يحضر فيها الشيطان ويضع عندها مراكبه، فقل من يسلم من 
ركوبها، فيركبها وهو ال يشعر وتبحر بصاحبها حتى يراه الناس غارقا وهو يرى نفسه منقذا .! 

فحملت الشيخ فيصل مواقف هوالء ودفاعهم عن السعودية ومدحهم حلكامهم، أن انحاز جلانب من حيث 
ال يشعر، وف سكرة الردود واحلماس قد يكون للرجل نظرة، ولكن ليس للناس إال ما يرونه أمامهم وال لوم 

عليهم فهو عندهم أشبه ما يكون باليقي.! 
ولذلك حذر السلف من الردود واجلد فقل من يسلم له دينه. 

ومن أساليب الشيخ فيصل أنه يجعل له ف كل نقد ألي مسألة مخرج وخط رجعة فإذا جاء ف مدح 
احلكام، وذم السلفيي ملدحهم لوالتهم جعل لك كلمة (ال بأس مبدحهم أحيانا)  

وإذا جاء للرد على اإلخوان وانتقد السلفيي بأنهم بالغوا ف الرد عليهم قال (وال بأس من الرد عليهم ولكن 
بدون إكثار) 

وهكذا ف كل مسألة. 
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فيأتي بجملة استثنائية معترضة ال تتجاوز سطر وباقي الكالم كله ضرب وهجوم وتخوين 
وتفريق ........ الخ. 

والقارئ دائما إمنا يتأثر بأصل الكالم ال بجملة معترضة، والشيخ فيصل أصل كالمه وأوله وآخره كله 
ضرب ف السلفيي، وهذا اإلسلوب ال شك أنه إسلوب حمل له الكره ف فلوب الكثير من املشايخ وطلبة 

العلم. 
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عاش الشيخ فيصل سنيي عديدة مع إحياء التراث وكان شيخه األول آنذاك عبدالرحمن عبد اخلالق ، ثم 
خرج منهم ورماهم مبخالفات منهجية، وحرم التنظيم الذي تقوم عليه اجلمعية، وأخرج كتابا ف ذم 

طريقتهم ف العمل، وحتري تنظيمهم .! 
ويقول بعضهم أن سبب خروجه كان بسبب التنافس على منصب اإلفتاء، وال أعلم صدق هذه املعلومة، 

وال أظنها صوابا فالشيخ فيصل بعلمه أكبر من أن يقع ف مثل هذه السفاسف.. 

ومع ذلك يبقى الشيخ فيصل على تناقضه كما عهدناه.! فيقول بعد أن حرم طريقة عملهم، ولكن يجوز 
التعاون معهم فهم إخواننا وما زلت معهم ولكني لست ف تنظيمهم.! ومع ذلك لم يلتفت الناس له ولم 

يتداولوا كتابه، لظنهم أن خروجه من اجلمعية كانت تشوبه شكوك كثيرة، ال أعلم بها وال ندخل ف ذممنا 
شيئا.. 

ثم خرج وذهب للسلفيي واحتضنوه وأوصوا الشباب باحلضور عنده ودافعوا عنه ملا تكلم فيه من تكلم من 
جمعية التراث ، فجلس معهم مدة ثم خرج وشغب عليهم ورماهم كما رمى جمعية التراث مبخالفة 
األصول والتزلف للحكام وأنهم ليس عندهم إال الردود على اإلخوان بل جعلوا ذلك هو الدين كله. 

وقد يقول قائل: هل الشيخ فيصل يحاول تأسيس جماعة وفرقة؟!  
الذي أظنه .. ال.. والشيخ بعيد عن هذه األمور وال نظلمه.. 

لكنّ اخلوف من األتباع ..  فكم من شيخ صالح قد جروه إلى التنظيمات والتحزبات املذمومة. 
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استغرب الكثير من كتاب الشيخ فيصل حيث مأله بالرد على حزب متخفي -كما يسميه- حرفوا الدين 
وأضلوا عباد ال، وخالفوا أصول أهل السنة، ووالوا الكفار واملشركي من الروس والفرنسيي..! ومع هذا 

كله لم يسمِ منهم رجال واحدا.! كل هذه العظائم من هوالء ولم يذكر أو يعي رجال واحدا..! 
يقول الشيخ فيصل لن أسمي هوالء.! مع اعترافه بأنهم قد فتنوا الناس ولبسوا عليهم دينهم وأضلوهم 

وفتنوهم.! 

وهذا السكوت من الشيخ فيصل عن تعيينهم حرام بنص كالم الشيخ ابن عثيمي.! 
يقول الشيخ ابن عثيمي: "إال إذا رأينا شخصًا مُعينًا قد فُتَِ الناس به ، وهو يَدْعو إلى بدْعة أو إلى 

ضَاللة ، فَحِينئذ ال بدّ منْ التّعيي حَتى ال يَغترّ الناس به ".! ارجع لشريط (إلى متى االختالف). 
وها هو الشيخ الفوزان يقول متاما كقول الشيخ ابن عثيمي: "وهذا ال يجوز السكوت عنه بل يجب أن 

يُكشف أمره ويُفضح خزيه حتى يحذره الناس".! 

وننتظر من الشيخ فيصل تعيي هوالء، أو يتوب إلى ال، ويعترف بتجنيه عليهم وظلمه إلخوانه، وهذا 
وال أحب إلينا وأقرب لنفوسنا، وأسلم لنا وله.! 

وأنا أقول هذا الكالم لعلمي أن الذي يقصدهم الشيخ فيصل هم مشايخ فضالء ولهم جهود مشكورة ونحن 
نخالفهم ف بعض األمور وننتقدهم، وال يسلم من ذلك أحد، ولكن ليس بطريقة تزيد الشر شر  والفرقة 

فرقة. 
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التنبيه األول: فيصل قزار يتهم إخوانه مبخالفتهم ألصول أهل السنة .!  
فيقول: "عرض هذه املناهج بذكر بعض أصولها الدعوية ومظاهرها مع بيان مخالفتها ألصول وقواعد 

الدعوة السلفية".! 
فانظر رحمك ال إلى هذا البهتان والتجني، وهذا إخراج لهم من السلفية.! فمن خالف أصول الدعوة 

السلفية فليس بسلفي. 
وهل تعلم أيها القارئ الكري ما هذه األصول التي أخرج بها إخوانه من السلفية ؟ إنها مدح احلاكم أو 

التعصب لشيخ والتحزب الذي ال يوجد إال ف ذهن الشيخ فيصل .! 
فهل هذه أصول يا مدرس العقيدة، ولو قلنا أنها كلها باطلة ومحرمة هل هي أصول أم فروع؟! 

ثم يكمل فيقول: "مع بيان مخالفتها ألصول وقواعد الدعوة السلفية دعوة أهل السنة واجلماعة".! 
فأصغر طالب علم لو سألته هل إطراء احلاكم ولو كان بباطال من األصول أم من الفروع ؟ لقال من الفروع 

بال تردد.! 
ويتساءل البعض ملا رأوا من هجوم عنيف من الشيخ فيصل على إخوانه جتاوز حد اإلنصاف: هل الشيخ 

يحمل ف قلبه حقدا دفعه لذلك؟ البعض يقول نعم. 
والذي اعتقده أن الشيخ فيصل لم يسلم من شيء من ذلك .. ولكنه ليس هو األساس .. وإمنا غيرة على 

الدين واملنهج ، ولكنها غيرة ف غير محلها ..  
ومن يقرأ كالم الشيخ فيصل يلحظ ف خطاباته وكالمه (نفسا) لم نعهده إال من اخلوارج والتكفيريي .! 

يا شيخ فيصل هذه ال تعدو كونها أخطاء فردية تعالج باحلكمة واملناصحة الطيبة. 
وإذا كان هوالء قد خالفوا أصول أهل السنة واجلماعة فالواجب عليك تعريتهم وتسميتهم بدال من التستر 

عليهم، كما أفتى بذلك الشيخان الفاضالن ابن عثيمي والفوزان.! 
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التنبيه الثاني: اتهامه إلخوانه بأنهم غلو ف جانب الردود حتى جعلوه الدين كله. 
فيقول فيصل: "حتى أصبحت تكاد متثل عند أصحابها الدين كله والعقيدة كلها".! 

وهذا كما تراه أيها القارئ الكري أصبح الشيخ فيصل يضيق قلبه ذرعا بالردود على األحزاب الضالة.! 
والتزهيد ف الردود إمنا عُرف به أهل البدع والضالل.! 

والشيخ فيصل يجعل له كالمات مطاطة وقيود ال ينتبه لها القارئ حتى تكون له خط رجعة. 
وال يجوز التالعب باأللفاظ.. 

بل على اإلنسان وخاصة طالب العلم أن يكون واضحا حتى ال يقع القارئ ف احملذور ثم يقول الشيخ أنا لم 
أقصد كذا وكذا.! فمثل هذه املواضيع احلساسة يجب الوضوح فيها. 

وما زالت الردود ف كل زمان ومكان على أهل الضالل واالنحراف والناس فيها متفاوتون فمنهم من يكثر 
ومنهم من يُقل ومع ذلك ما وجدنا ابن باز وال بن عثيمي وال األلباني نهجوا هذا النهج.! 

وإمنا إذا أرادوا أن يبينوا غلوا حصل تكلموا جوابا على سؤال، أو عرضا،  أو استطرادا، أو نقاشا جانبيا، ال 
أنهم يؤلفون الكتب ويقيمون اخلطب كلها من أجل هذا األمر .. فإن هذا يُلبس على الشباب ويخلّط 
عليهم دينهم. وإن ألف بعضهم كتابا فتجده يتلطف ف العبارات ويتجنب الضرب والقذع والتخوين 

والتحزيب حتى ال يظن الناس بإخوانهم شرا وبدعة.. 
يقول الشيخ الفوزان معريا منهج التهوين من الردود: 

سئل الشيخ الفوزان عمن يقول هناك من يزهد ف الردود وعدم اإلكثار منها، فقال: " افضحوهم وال 
تلتفوا إلى من يقول اتركوا الردود".! 

 فكان الواجب عليك يا شيخ فيصل أن تفرح وتشد على أيديهم، ال أن تخذلهم وتضعفهم وتسلط عليهم 
السفهاء.! 

فما أشد فرحهم بقولك، وما أعظم تباشرهم به .!  
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التنبيه الثالث: ثم يقول عن السلفيي ف قضية الردود "حتى صيرته من فروض األعيان". 
ونقول لك يا فيصل سم لنا شيخا واحدا يقول إن الردود من فروض األعيان. 

فإن لم جتد فاتق ال.. وال حترف الكلم عن مواضعه. 
وكفاك اتهاما إلخوانك فارفق بنفسك وبإخوانك . 

التنبية الرابع: ثم يقول: "أو قعهم غلوهم ف مناهج جديدة". 
من هم هوالء الذي أتوا مبناهج جديدة ؟! فإن سكوتك عن ذكرهم واحلال هذه ال يجوز بل هو محرم، 

فالواجب عليك تسميتهم وتعريتهم؛ حتى ال ينخدع الناس بهم، وسوف جتد السلفيي هم أول من يردون 
عليهم ويفضحونهم. 

التنبيه اخلامس: ثم يقول "نسبوا هذه املناهج إلى السلفية زورا وبهتانا" 
فأنت يا شيخ فيصل  بي خيارين إما أن تعترف بأنك كذبت عليهم واتهمتهم مبا ليس فيهم، أو  أن 

تذكر أسماءهم حماية للدين وحتذيرا للناس منهم، وال خيار ثالث لك. 
فإن كان هوال قد غلوا فإن سكوتك عنهم أشد ضررا من غلوهم. فلست بأفضل منهم، فكالكما شريكان 

ف اإلثم واجلرم، والساكت عن احلق شيطان أخرس. 

التنبيه السادس: ثم يقول عن تعظيمهم لشيوخهم وغلوهم فيه "حتى بلغوا عندهم مستوى فوق مستوى 
النقد".! 

وهذا كسابقه اتهامات وكالم ال خطام له وال زمام ، وهو عي كالم األخوجنية ونبزهم للسلفيي بذلك. 
ثم يقول عن السلفيي ف تعظيمهم لشيوخهم بأنهم "أوجبوا زيارتهم والتماس رضاهم".! 

هذه الكلمة قد قالها الشيخ محمد بن هادي، وبي مقصده من ذلك خالف ما تورده أنت، فارجع لبيان 
مقصده هو عن نفسه. 
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واألمر اآلخر فنحن ال نوافق الشيخ محمد ف بعض قضاياه بل نخالفه، ولكن ال يحملنا ذلك أن نخرب 
بيوتنا بأيدينا، ويضرب بعضنا بعض، ونشمت بنا األعداء، وأهل البدع يتفرجون.! 

فنبي اخلطأ باحلكمة واملوعظة احلسنة، ال أن نُعيّر، أو نغير املنكر مبنكر أكبر، ونكون كالعنز التي سعت 
حلتفها بظلفها. 

التنبيه السابع: ثم يقول"ومن منهجهم ترأس اجلهال".  
السلفية ول احلمد ال يتبعون إال العلماء واملشايخ الثقات، وال يترأس السلفية إال أهل علم وتقى وصالح، 

ومن غاضه التفاف السلفيي على مشايخهم وعلمائهم فهو على شر. 
فالسلفي يبقى أخ لي ولو خالفني وطعن فيني وحذر مني فهو خير من املبتدع ولو مدحني وأثنى علي.! 
بل يجب مواالة األول ومناصرته ولو ساءت العشرة بينك وبينه، والثاني يجب بغضه وهجره والطعن ف 

مذهبه ومنهجه ولو فرش لك األرض ورودا.!  
فهذا هو الوالء السني السلفي الذي أُمرنا به.! 

وملا جاء أصحاب اإلمام أحمد وجلسوا عنده .. قال لهم من أين أقبلتم؟ قالوا: من مجلس أبي كريب، 
فقال: اكتبوا عنه؛ فإنه شيخ صالح، فقالوا: إنه يطعن عليك! قال: فأي شيء حيلتي؟! شيخ صالح قد 

بلي بي!". 
فاملوفق ال يجعل ما بينه وبي إخوانه يبلغ دينه... فتبقى هناك حرمات نقف دونها وحتجزنا عن حظوظ 

النفس. 

التنبيه الثامن: ثم قال عن هوالء الرؤوس اجلهال الذين يتبعونهم السلفيون "ال ميتون للعلم بصلة من العرب 
والعجم".! 

وال أدري ما فائدة ذكر العجم هنا .! فليس العلم حكرا على جنس دون جنس وهل أغلب أصحاب الكتب 
الستة إال من العجم. 

والشيخ فيصل بعيد عن النزعة الشعوبية البغيضة .. ولكنها حمية اجلدل وفورة النقاش. 
حتى قال بعضهم بأنه يقصد األلباني.! وال أظن ذلك .. وال أعلم 
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التنبيه التاسع: ثم يقول عن السلفيي بأنهم يتسابقون لتزكية شيوخهم لهم ثم يبني كالمه على قصص 
فيقول "والقصص ف هذا كثيرة" 

وقصص اجملالس، وقيل وقال، وحدثني الثقة .. ال تثمر خيرا، وال ترد شرا ..  وال تبني جيال واعيا ، 
إال جيال غارقا ف خياالته، عائشا نظرية املؤامرة، كما عشتها يا شيخ فيصل مع إخوانك فظننت بهم السوء 

وأن الدولة السعودية ترعى هذا احلزب املتخفي إلمتام املشروع الصهيوني حتى أصبح كاليقي عندك. 

التنبيه العاشر: ثم قال "وقد ذُكر أن عمر زكى عبدالرحمن بن ملجم" 
هذا األثر ضعيف جدا ومنقطع وال يصح. 

التنبيه احلادي عشر:ثم يقول ف التزكية  "فاملزكى من زكته النصوص".  
وهذا الكالم إمنا يفرح به أهل البدع، ألن اجلرح والتزكية قد أعرتهم وفضحتهم.! 

فكم من رجل منهم لوال اجلرح والتزكية لدخل بي صفوف السلفيي فينخر فيها كما نخر سلمان العودة 
واحلوالي وصالح األسمري.! وكم من رجل ظاهره الصالح والسنة ال يستطيع كشفه كثير من طلبة العلم، 

وإمنا يكشفه اجلهابذة الذي عرفوا طرائق أهل البدع وضحكهم وخداعهم ومراوغتهم.! فما الذي أزعجك 
من ذلك وأغضبك؟!  

فلوال الرجوع للعلماء حلل شر عظيم واختلط احلابل بالنابل. 
ألم تسمع قول (مالك بن أنس) : "لم أحدث حتى زكاني سبعون عاملا من أهل املدينة بأني أهل 

لذلك".! 
وحتى لو حصل خطأ ف بعض التزكيات فال يجوز لك وال لغيرك التهوين منها فإنها منهج سلفي قدي 

امتألت به الكتب.. 
فكم حصل من أوهام وجور وأخطاء ف جرح الرواة وتعديلهم فلم جند أحمد أو ابن معي والبخاري 

وإخوانهم ذموا التزكيات أو اجلرح وحذروا منها .. 

التنبيه الثاني عشر: ثم يقول إن هوالء السلفيي يكون الواحد معهم "ثم ينقلب عندهم إلى رأس ف البدعة 
والضاللة وتكرر هذا عن عشرات منهم". 
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وهذا تهويل من الشيخ فيصل.! وأما حصول ذلك ف أفراد فهذا موجود ف كل زمان ومكان.. 
وما العجب ف ذلك إذا كان الرجل (ميسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافراوميسي مؤمنا) أليس هذا هو 

حديث النبي صلى ال عليه وسلم؟! 
وسوف أقول لك كالما يا شيخ فيصل فاحفظه جيدا، فوال وإن اختلف السلفيون فيما بينهم إال أنهم يد 

واحدة على أهل البدع.! 
فقد أقضوا مضاجهم، وعروهم وفضحوهم ، فرماهم أهل البدع من قوس واحدة .! 

وحتى لو اختلف السلفيون فما ضرهم هذا االختالف بأذن ال .! 
وأنا أعلم حقيقة أن هناك من يفرح  لتفرق السلفيي، وهذه عالمة على مرض القلب،  وسوء املنهج. 

وكالمك هذا يا شيخ فيصل أول من يدخل فيه أنت فارجع على نفسك بالالئمة فقد كانوا إخوانك حمد 
العتيق وبندر احملياني عندك من (خواص أهل السنة) ثم أصبحوا اآلن عندك مخالفي ألصول السنة، 

موالي للكفار واملشركي، مطايا للحزب الصهيوني، وأداة للمشروع العلماني األمريكي  
فانقلبوا عندك من رؤوس ف السنة إلى رؤوس ف البدعة. 
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التنبيه الثالث عشر: ثم يقول عن السلفيي بأنهم "يبدعون بالظنون واألوهام" 
أما من بدّع يعتقد صحة ذلك، ويراه صوابا، فال لوم عليه ولو كان بالظن، فإن اليقي يتعذر ف أغلب 

األحوال، وال تثريب.! 
 ولم يكلف ال عباده باليقي فقط، ولو كلفهم ذلك لكان تكليف ما ال يُطاق .. بل جعل من ذلك الظن 

الراجح .. ومرد األمر بعد ذلك إلى التقوى والورع.. والذي يتولى السرائر هو ال. 
واسمع لهذه القصة العجيبة، وأعلمُ أنها ال تخفى عليك، ولكن ف تذكرها خير إن شاء ال. 

ملا قامت الصوفية وبدعوا ابن تيمية بل كفروه وضربوه .. وجاء أصحابه إليه يريدون أن يأخذوا بثأره .. 
فقال لهم ابن تيمية: إما أن يكون احلق ل فهو يتوالهم .. وإما أن يكون احلق لي فقد عفوت عنهم، وإما 

أن يكون احلق لكم فأنتم وشأنكم.! 

فقالوا: فهذا الذي فعلوه معك هو حالل لهم؟!”. قال: “هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابي عليه، مأجورين 
فيه!”. قالوا: “فتكون أنت على الباطل، وهم على احلق؟! فإذا كنت تقول إنهم مأجورون فاسمع منهم، 
ووافقهم على قولِهِم!”. فقال لهم: “ما األمر كما تزعمون! فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئي، ففعلوا 

ذلك باجتهادهم، واجملتهد له أجر”.! 

فأثبت لهم الشيخ األجر والثواب مع ظلمهم له، وجتنيهم عليه، وتبديعهم له. 
فهذا التماس وعذر من الشيخ لهوالء القبوريي .. أال تلتمس إلخوانك مثل ذلك يا شيخ فيصل؟! فليس 

إخوانك بأشر من الصوفية.! 
والشيخ فيصل يأتي إلى أشياء ويضخمها ويهولها.! 

وإال فإن الكل يعرف ويعلم أن الناس منهم املتشدد ومنهم املتساهل ومنهم الوسط ف كل زمان ومكان منذ 
أن خلق ال هذا اخللق وما زالوا يتفاوتون ويغلو بعضهم ويفرط آخر، ومثل ذلك يُعالج بالطرق الشرعية 

السليمة التي ال تنتج تفرقا وال اختالف.  
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التنبيه الرابع عشر: ثم قال عن منهج اجلرح والتعديل: "تطبيق قواعد اجلرح على التبديع خطأ فاجلرح فن 
متعلق برواة احلديث".! 

 فهل الشيخ فيصل قد ضاق ذرعا بجرح أهل البدع؟!  أم هو العداء الشخصي إلخوانه تطور من حيث لم 
يشعر؟ 

فأكثر النفوس البشرية، يوجهها اخلصام واجلدال من حيث ال يشعر أصحابها. 
ولذلك قلّ من طرق باب الردود وسلم له اإلنصاف.  

وهذه سقطة من الشيخ فيصل أورثها اإلنفعال الزائد.. 
وهل امتألت كتب اجلرح والتعديل بأن فالنا مبتدعا يقول بخلق القران فال تأخذوا منه احلديث، وفالن 

جهمي وفالن يجالس فالن فال تأخذوا منه، وفالن يتوقف ف القران واملتوقف شاك،  وفالن يقول باللفظ 
فال تأخذوا منه.! 

يقول الشيخ ابن عثيمي ملا سئل هل علم اجلرح والتعديل مات؟ 
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وهذه احلال التي وصل لها الشيخ فيصل ما كان ليصل إليها لوال تعصبه لبعض املسائل، وحتامله، على 
بعض اإلخوة، فغفر ال لي وله ولهم، وما كان ليصل لها لو كان عنده تالميذ مخلصون ناصحون.! 

يقول الشيخ العباد مبينا أن علم اجلرح والتعديل يدخل حتى ف اإلضالل واإلفساد ملا سئل (هل علم 
اجلرح والتعديل انقطع ف هذا العصر)؟ قال الشيخ "التعديل والتجريح موجود -ف هذا العصر- وكذلك 

أيضا ف الناس الذين يحصل منهم اإلضالل ويحصل منهم اإلفساد فكونه يبي حالهم حتى يحذروا يعني 
هذا يعني أمر مطلوب".! 

ألم يقرأ الشيخ فيصل يوما أثر ابن سيرين الذي امتألت به كتب اجلرح والتعديل حتى ذكره مسلم ف 
مقدمته؟! 

فعن ابن سيرين رحمه اهلل قال: « لم يكونوا يسألون عن اإلسناد فلما وقعت 
الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر 

إلى أهل البدع فال يؤخذ حديثهم ».! 
فدقق ياشيخ فيصل ف قوله "وينظر إلى أهل البدع فال يؤخذ حديثهم".! 

التنبيه اخلامس عشر: ثم يقول عن جرح املبتدعة بأن العلماء "ال يطلقون  عليه اسم اجلرح والتعديل". 
أنظر التنبيه الذي قبله .. فتوى الشيخ ابن عثيمي والعباد وأثر ابن سيرين.! 

ولكن أقول هل ميكن أن يكون الشيخ فيصل لم يقرأ مسألة ف مصطلح احلديث (هل يؤخذ احلديث من 
املبتدع)؟ 

ألم يعد احلافظ ف النخبة من أسباب اجلرح ف الرواة البدعة.! 

التنبيه السادس عشر: ثم يقول مبينا أن هوالء السلفيي "يفاضلون بي العلماء فيقدمون بعض العلماء على 
بعض ف التجريح ". 

السلفيون ول احلمد على جادة واضحة وقاعدة سليمة بأن من عنده زيادة علم فقوله مقدم على قول غيره. 
طبعا هذا كله من الشيخ فيصل نبز وضرب للمشايخ الذين يجرحون أهل البدع.. 
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 وأرجو أن يتريث الشيخ فيصل بعد قراءة هذا الكتاب حتى ال نرى انحدارا ف ضرب املسلمات، ونسفا 
لقواعد جديدة.! 

أما بالنسبة لهذه املسألة التي شغب فيها الشيخ فيصل فإن العلماء املتقدمي كانوا يقدمون بعض العلماء 
على بعض ف اجلرح والتعديل، فما اجلديد عندك ياشيخ فيصل؟! 

يقول الشيخ ابن عثيمي « إذا اختلف حفَّاظ احلديث ف تعديل رجل أو جتريحه وكان أحدهما أقرب إلى 
معرفة املوصوف من اآلخر، فإنَّنا نأخذ بقول من هو أقرب إليه، وأعلم بحاله من غيره ».! 

أما كونه أصاب أو أخطأ فهذا أمر آخر ال يسلم منه أحد وال تسلم منه مسألة ف اجلرح والتعديل. 
وأما كون بعض العلماء أعرف من بعض فهذا أمر ال ميكن إنكاره؛ فإن زيادة العلم تختلف من عالم إلى 

آخر. 
ألم يقل الشافعي ألحمد أنت أعلم منا باحلديث فإذا صح عندك فأخبرني .! 

وهل صحة احلديث إال مبنية على العلم باجلرح والتعديل. 
ألم يقل أهل اجلرح والتعديل قاعدة "بلديّ الرجل أعلم به من غيره". 

واسمع لهذا األثر .. 
يقول خالد بن خداش: سمعت حماد بن زيد يقول: كان الرجل يقدم علينا من البالد ويذكر الرجل 

ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه فإذا سألنا أهل بالده وجدناه على غير ما يقول، قال: وكان يقول:بلدي 
الرجل أعرف بالرجل . 

قال اخلطيب البغدادي معلقا على ذلك "ملا كان عندهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر 
عدالته جعل حماد احلكم ملا علموه من جرحه دون ما أخبر به الغريب من عدالته » 

بل قسموا الراوي الواحد ف قبول جرحه إلى طبقات بحسب حاله .! 
بل قال ابن رجب البخاري يخطئ ف الشاميي .. وذلك ألنه لم يخبرهم.!  

ولذلك قدموا مسلم على البخاري ف أحاديث الشاميي. 
قال أبو عمرو بن حمدان: سألت ابن عقدة احلافظ، عن البخاري، ومسلم، أيهما أعلم فقال:) كان محمد عاملا 

ومسلم عاملا. 
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فكررت عليه مرارا، ثم قال: يا أبا عمرو قد يقع حملمد بن إسماعيل الغلط ف أهل الشام، وذلك أنه اخذ كتبهم 
فنظر فيها، فرمبا ذكر الواحد منهم بكنيته، ويذكره ف مواضع أخر باسمه ويتوهم أنهما اثنان، وأما مسلم، فقل ما 

يقع له من الغلط ف ذلك". 
قال احلافظ ابن رجب ملا بي خطأ البخاري ف بعض رواة أهل الشام: "وهؤالء أعرف بشيوخهم من غيرهم(يقصد 

البخاري). والبخاري رحمه ال يقع له ف تاريخه أوهام ف أخبار أهل الشام».!(جامع العلوم واحلكم). 

التنبيه السابع عشر: ثم يقول عن السلفيي "حتى تناحروا وتفرقوا وصاروا أضحوكة".! 
ما الذي دفع السلفيي للتفرق إال أنت وأمثالك ممن سلكت طريقهم ومنهجم كسلمان العودة واحلوالي 

والقرني ، وإال فإن السلفيي ثابتون ول احلمد، وعلى منهج واحد، ولكنكم تريدون أن تضلوا الشباب فإذا 
ردوا عليكم السلفيون قلتم ال تردوا فسوف نتفرق ونتناحر فيما بيننا .! 

فما الذي أوصلنا لهذا إال أنتم فلو كنتم على اجلادة ملا تفرقنا فالذي فرق وحزب هو من بدّع إخوانه وخونهم 
وحزبهم ، وتريد أن تعرف صدق قولي فانظر اآلن إلى الردود عليك وردك عليهم لتعلم ثمرة جهدك 

وكالمك. 
وهذه التهمة منك هي عينها التهمة التي كان يقولها التكفيريون عن السلفيي فأنت يا فيصل وهم ف 

خندق واحد. 

التنبيه الثامن عشر: ثم يقول عن محمد اجلامي "وال أعرف أنه بدع السلفيي أو فرقهم أو حزبهم" 
ما أدري هل فيصل يعي ما يقول ؟! وهل يعرف ما يخرج من رأسه؟! 

هذه األوصاف التي متتدح بها الشيخ اجلامي أنت خالفتها على النقيض فها أنت ترد على السلفيي، 
وتبدعهم بل أخرجتهم من السلفية، وفرقتهم وحزبتهم وجعلتهم أحزابا وفرقا، وألفت الكتب ف ذمهم 

وعيبهم والطعن عليهم.! 
وال ال أعلم كيف يكتب الشيخ فيصل وكيف يغتر به من قرأ كالمه. 

التنبيه التاسع عشر: ثم يقول عن عالقة السلفيي باحلكام "اشتغال الدعاة بذكر محاسن الوالة" 
يال العجب سم لنا شيخا ثقة اشتغل مبدح احلكام وأشغل طالبه بذلك.! 
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أما تتقي ال وتخافه ؟! 
وال إن السلفيي أبعد الناس عن مدح احلكام فضال عن االشتغال بذلك. 

والشيخ ابن عثيمي يقول ذكر املساوئ والسكوت عن محاسن الوالة يوجب إثارة الناس عليه.! 
قال الشيخ رحمه ال: "ذكر املساوئ وإخفاء احملاسن يوجب إثارة الناس ؛ ألن اإلنسان بشر ، وإذا ذُكرت 

مساوئ شخص عنده دون ذكر احملاسن سوف ميتلئ قلبه بغضاً له". 

فهذا الذي دفع بعض السلفيي ملدح والتهم .. ال كما تصوره أنت بأنهم ميدحونهم طلبا للمناصب وأداة 
لتمرير املشروع العلماني ف بالد التوحيد .. فحسبي ال ونعم الوكيل. 

فإذا كان هناك من يقدح ف الوالة ليال ونهارا ويوغر صدور الرعية عليهم، وف املقابل تأمر أنت الناس بعدم 
مدحهم مبا عندهم من خير، فاجتمع شرهم وشرك فما الذي تظنه حاصل وواقع؟! 

فثورة الناس حينئذ نتيجة حتمية كما قال الشيخ ابن عثيمي.! 
وإذا رأيت الرجل ينفر الناس من احلاكم بطرق ملتوية يخرجها مبظهر الصادق ويلبسها لباس الواعظ فاعلم أن 

هذا يخفي ف قلبه سوءا فاحذره. 
بل إنَّ فيصل قزار اشتغل ف اآلونة األخيرة للتصدي ف إنكار ما من شأنه أن يكون سببا لتأليف القلوب 

على احلكام أكثر من اشتغاله بالرد على أهل البدع، وهذا وال دليل على انحرافه ف هذا الباب. 
فباب السلطان باب عظيم ملعرفة أهل األهواء كما قال التستري رحمه ال "تفترق األمة على ٧٣ فرقة كلها 

تكره السلطان إال فرقة واحدة فرقة أهل السنة واجلماعة"  
وإذا رأيت الرجل يدندن حول كل ما من شأنه أن يؤلف قلوب الرعية على السلطان فاعلم أن ف قلبه دغل 

سوف يخرج ولو بعد حي. 
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ثم يتناقض فيقول "إذا خشي الثورة على احلاكم فإنه ميدح" هذه هي اجلملة املعترضة التي دائما يأتي بها ف 
كالمه والقيد الذي يجعله خط رجعة، فما فائدة هذه اجلملة املعترضة بعد أن شحنت قلوبهم هل تظن 

أنك وضحت وبينت؟! ال وال بل لبست ودلست غفر ال لك. 
وهل زمننا اآلن إال زمن ثورة وفت ؟!  

ألم يدأب أهل الضالل يسبون احلكام ليال ونهارا حتى ملئوا قلوب الشباب بذلك، وأوغروا صدورهم على 
والتهم حتى ثار الناس وخرجوا على والتهم.! 
أليس لك عينان ترى بهما يا شيخ فيصل  ؟!  

فهذا الشيخ ابن باز ميدح احلكومة السعودية ويصفها باحلكومة الرشيدة بل دعا للملك فهد وخصه باسمه 
وشكره وأثنى عليه ودعا له بطول العمر.! 

وأظن وال أعلم لو أخفينا اسم ابن باز لقال بعضهم هذا (مرحئ).! 
قال ابن باز((إمنا يتم بفضل ال سبحانه ثم بفضل حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم احلرمي الشريفي 

امللك فهد حفظه ال من كل سوء ونصر به احلق، وفسح ف أجله على خير عمل". 
بل كان يشكرهم ويثني عليهم فها هو يقول "ثم ال يفوتني ف هذا املقام أن أشكر حلكومتنا وفقها ال 

وعلى رأسها جاللة امللك فهد".! ثم أخذ يتكلم كالما طويال ف الثناء على الدولة بأنها تدعم األعمال 
اخليرية وتناصر املسلمي وتصلح بي املتخاصمي.! 

وهكذا يعرف أهل الفضل لهذه الدولة مقامها وحرمتها ويثنون عليها ويشكرونها، ولم يعرفوا هذه 
التأصيالت املتنطعة التي عشعشت ف عقلية التكفيريي واحلزبيي.! 

وكالمه كثير ف الثناء على والته ومدحهم وشكرهم فيقول "وإنها ملبادرة كرمية ومباركة إن شاء ال تلك 
التي قام بها خادم احلرمي الشريفي امللك فهد بن عبد العزيز حفظه ال، إذ أهمه ما يلقاه إخوانه املسلمون 
وغيرهم ف أفريقيا من جوع وعري وعطش وموت فأمر جاللته - حفظه ال - بتشكيل جلان ف سائر أنحاء 

اململكة إلغاثة اجلياع ومساعدة احملتاجي هناك، فجزاه ال خيرا وضاعف مثوبته ونصر به احلق". 

ويقول عن الدولة السعودية مادحا لها ومثنيا عليها أنها دولة مباركة ونصر ال بها احلق، وف كلمته نصائح 
مهمة لعلك تنتفع بها حتى ال تفرق إخوانك، وتتناصر أنت وإياهم على العدو األخطر وهي اجلماعات 

الضالة احملرفة لدين ال . 
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يقول رحمه ال "وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر ال بها احلق، ونصر بها الدين، وجمع بها 
الكلمة، وقضى بها على أسباب الفساد وأمن ال بها البالد، وحصل بها من النعم العظيمة ما ال يحصيه 

إال ال، وليست معصومة، وليست كاملة، كل فيه نقص فالواجب التعاون معها على إكمال النقص، 
وعلى إزالة النقص، وعلى سد اخللل بالتناصح والتواصي باحلق واملكاتبة الصاحلة، والزيارة الصاحلة، ال 

بنشر الشر والكذب، وال بنقل ما يقال من الباطل؛ بل يجب على من أراد احلق أن يبي احلق ويدعو إليه، 
وأن يسعى ف إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة وبالتناصح والتواصي باحلق هكذا كان طريق 
املؤمني وهكذا حكم اإلسالم، وهكذا طريق من يريد اخلير لهذه األمة، أن يبي اخلير واحلق وأن يدعو 

إليه، وأن يتعاون مع والة األمور ف إزالة النقص، وإزالة اخللل".! 

وهل تعلم أن الشيخ ابن باز أوجب على الرعية شكر الدولة والثناء عليها، على النقيض من قولك حيث 
جعلت ذلك مخالفا ألصول أهل السنة واجلماعة. 

يقول الشيخ ابن باز "الواجب على الرعية مساعدة الدولة ف احلق والشكر لها على ما تفعل من خير والثناء 
عليها بذلك".!  

والنقوالت عنه وعن غيره كثيرة وكثيرة جدا ف مدح الوالة مبا يقومون به من خير، بل هذا من التشجيع لهم 
على اخلير. 

لكن من امتأل قلبه من منهج اإلخوجنية سوف يبغض حكام آل سعود وسوف مييل قلبه لغيرهم! 

التنبيه العشرون: ثم يقول عن الغلو ف الوالة "وضعوا صورهم ف حسابات ف تويتر".! 
يا شيخ فيصل إذا كان هوالء يرون جواز وضع الصور ف املعرفات فما الذي أغاضك ف ذلك؟! 

لو أغاضتك أصل املسألة وهي مسألة التصوير لعذرناك.! 
فقط الذي أغاضك أنها صورة حاكم.!  

ألم أقل لكم إن هذا الرجل يحمل ف قلبه حقدا دفينا على والتنا، وأن له منهج خطير يزرعه ف قلوب 
وعقول تالميذه من التنفير والبغض للوالة وكأنك تقرأ لتكفيري. 



 ٣٣ فيصل قزار وتشويه السلفيني

وهذا النفس واألسلوب ما عرفناه منهجا إال لإلخوان والتكفيريي ف تنفير الناس من والتهم وإيغار الصدور 
عليهم ، إال أن التكفيريي أخف شرا من فيصل قزار ألنهم واضحون وأما فيصل قزار هداه ال فطرقه ملتوية 

ويجعل له عشرات الكلمات حتى يتم له الرجوع متى ما أراد .! 
نعوذ بال من هذا األسلوب واخلداع والقلب املليء على الوالة باحلقد والتنفير منهم. 

فهوالء الناس يضعون صور علمائهم وآبائهم وأوالدهم ....الخ فما الذي دهاك على مسألة احلاكم، إال 
النفس التكفيري واحلس الثوري الذي تربى عليه وارتضعه من ثدي احلقد على الوالة فلم يروا غلوا إال ف 

السلطان.! ول احلمد لم أضع صورة حاكم قط ولكن ال يحملني ذلك أن أسْفَه كما سفِهت أنت وأتقيأ 
كالما ميلؤه احلقد والغل. 

فكل مدح جائز وليس فيه حرج  إال مدح السلطان.! 
وكل صورة جائزة وليس فيها بأس إال صورة السلطان.! 

وكل كلمة تبجيل (سيدي موالي ....) ال بأس بها إال ما كان لسلطان .! 
يا فيصل قزار ما الذي تخطط له، فهذه طرق وأساليب قد سبقك لها أقوام فباءوا بالفشل والهزمية. 

إذا رأيت الرجل يدندن حول السلطان وكل كالمه تنظير لكراهية السلطان فاعلم أن ف قلبه شعبة من 
شعب التكفير وشرارة من شرر اإلخوان. 

التنبيه احلادي والعشرون: ثم يقول عن مسألة السلطان وأن السلفيي يفرحون "لكسب ودهم ورضائهم 
ولقائهم".! 

طيب يا شيخ فيصل أين املشكلة ف ذلك وأين مخالفة أصول أهل السنة ف هذا؟! 
وأين احملرم ف أن اإلنسان يحب أن حاكمه يحبه ويقربه ؟!  

يال العجب .! بأي عقل تفكر ؟ بعقل أهل األهواء والبدع ؟ الذين يصورون لك احلاكم بأنه شيطان كافر 
منافق عميل صهيوني خادم للماسونية .!  

أليس قرب احلاكم ومحبته للسلفيي خير من محبته ألهل البدع واألهواء ؟ ماذا تريد ؟ تريد أن تفعل كما 
فعل اإلخوان ملا نفروا الناس من والتهم ثم رجعوا وجالسوا احلكام ومكروا حينها مكرا كبارا.! 

 هل غاضك أن إخوانك السلفيي قربهم األمير الصالح محمد بن سلمان وأبعد أهل البدع فنفع ال به 
وبهم، فارتفعت راية السنة وخُذلت البدعة.! 
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يا فيصل تطهر مما أنت فيه ووال إني لك ناصح، وعليك مشفق وال املستعان. 

التنبيه الثاني والعشرون: ثم يقول عن السلفيي"يسارعون لتبرير كل قرار من احلاكم وافق الشرع أو لم 
يوافقه" 

سبحانك يا ربي هذا بهتان عظيم. 
أعطنا اسم واحد منهم إن كنت صادقا، وإال فال ترم الكالم على عواهنه. 
كل هذا اخللط والغيض لتضرب النسيج السلفي ف تآلفهم مع حكامهم.! 

عسى ال يزيد الوئام بي الراعي ورعيته، ويوفقهم لكل خير، ومن غاضه هذا فهو وال دسيسة شاء أم 
أبى.! 

ولو قال أنا أقصد كذا وكذا، فال وال ال نصدقه وال نحسن الظن به، وقد قال تعالى (ولتعرفنهم ف حلن 
القول)  فلسنا باخلب وال اخلب يخدعنا ول احلمد. 

فقد مرت علينا جميع أالعيب املنحرفي وأهل املكر والكيد، فلم يعد الشاب السلفي لقمة سائغة، بل 
شوكة يغص بها حلق كل مكار خداع مراوغ. 

التنبيه الثالث والعشرون: ثم يقول "حتى أصبحوا يتابعون أخبار الوالة ف حلهم وترحالهم" 
لو قلنا تنزال أن هذا حصل وأنه خطأ وانحراف فهل هذا مخالفة ألصول السلفية كما ذكرته، وهل بهذا 

أخرجت إخوانك من السلفية؟! 
سبحان ال.! اإلنسان إذا حقد على شيء ركب ف السهل والوعر، حتى يُضحك على نفسه الصغير 

والكبير. 
إذا كنت حتمل ف قلبك حقدا على الوالة فإن السلفيي ول احلمد يحبون حكامهم مبا عندهم من خير 

ويناصحونهم فيما عندهم من أخطاء، وال يوغرون صدور العامة مبثل هذه الترهات التي ال تنطلي إال على 
املساكي اخملدوعي، ومن أخطأ من إخوانهم ناصحوه بالتي هي أحسن ال يفرقون الصف وال يشتتون 

الشمل ويرعون احلرمة وليس هناك معصوم فما دام إخوانك معك على األصول فمسائل الغلوا أو الزيادات 
اخملالفة ف بعض املظاهر تعالج بالتي هي أحسن وباحلكمة. 
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التنبيه الرابع والعشرون: ثم يقول عن التبرير للحكام وتتبع أخبارهم ووضع صورهم "وعدوا هذا منهجا 
جديدا ألهل السنة" 

وهذا وال من الكذب، وليسألنك ال عن هذا، وإن أخطأ فالن أو عالن فال يجوز لك هذا التجني 
والتعدي والتعميم، وتصور األمر وكأنه منظمة جديدة كما يوحي به فكرك وعقلك الذي شب متربيا على 

منهج اإلخوان ف كره الوالة وتخوينهم. 
وال لو جُمع كالم اإلخوان ف ذمهم للسلفيي ما بلغ معشار طعوناتك وتخوينك وحتزيبك لهم.! 

التنبيه اخلامس والعشرون: ثم يقول عن السلفيي بأنهم "أصبحوا واجهة إعالمية للوالة". 
أليس هذا خير من أن يتولى اإلعالم  أهل البدع ، ألم تعلم بأن أهل البدع جثوا على اإلعالم سنيي 

عديدة حتى هدموا الدين والدنيا.! 
فسبحان ال.! بدل أن تفرح بأن الوالة أزاحوا أهل البدع وجعلوا السلفيي هم الذين يبينون للناس دينهم 

أحزنك ذلك.! 
احلقد الذي يحمله فيصل على الوالة جره إلى ما يناقض صحيح العقول. 

كيف يفلح قوم هذا فكر منظرهم ؟! 

التنبيه السادس والعشرون: ثم يقول عن السلفيي بأنهم ملا غلوا ف حكامهم "لم يروا السمع والطاعة إال 
حلكامهم فصاروا ينتقدون والة غيرهم ويحرضون رعيتهم عليهم" 

ال يوجد سلفي يحرض على اخلروج ف أي دولة وهذا من الكذب عليهم .! وسم لنا شخصا واحدا فوال 
ال تستطيع.! 

وأما قولك ف نقد والة الدول األخرى فإن كنت تقصد الوالة الذين ينتمون للجماعات الضالة وحتارب 
التوحيد ليال ونهارا وترفع راية الشرك ، فإن هذا من باب الرد على أهل البدع وحماية الدين من أن يدخل 

ف الدين ماليس منه من الشرك والعلمانية والبدع كما هو حال العلماني أردوغان، فإن زاد األمر وكانت 
هذه الدول تضرب حوزة الدين وتنهش من بالد التوحيد مأرز اإلسالم واإلميان ، ليطفئوا نور الدين وينكسوا 

راية التوحيد ويشيعوا الشرك والقبور ويتخابروا مع دول أجنبية ويجلسوا جلسات مغلقة يتآمرون فيها على 
كيفية تقسيم دولة التوحيد وإسقاط نظامها فإنه وال ثم وال إن السكوت عنهم خيانة، وتركهم يتآمرون 
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ليال ونهارا جبانة وخور وضعف وفسق وفجور ، ال ديانة ثَمّ وال عقيدة كما يوحي به فكرك الذي لعبت به 
أيدي احلزبية.! 

وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل.! 
وليس ذلك من باب اخلروج والثورات، بل السلفيون من أشد الناس حتذيرا من اخلروج ولو كان احلاكم 

مبتدعا ضاال منحرفا ، وما رأينا ثورة وال خروجا كان للسلفيي فيها يد ول احلمد .! ولكنه تهويلك 
وتفخيمك الذي دأبت عليه.! 

وأنت الشيخ الفاضل الذي عُرف برفع راية التوحيد والكالم ف الشرك فمالك جبنت عند حكم العلمانية 
وتركت مناصرة دولة التوحيد.! 

فإن كالمنا موجه لشعوبنا ال لشعب تركيا وكأنك لست عائشا معنا أما ترى من يسبح بحمد العلمانية ليال 
ونهارا بعد ميلهم ألردوغان بسبب سكوتك أنت وأمثالك وخوركم وجبنكم فذهب الناس زرافات ووحدانا 

يدخلون ف العلمانية أفواجا، فانصح وحذر بني جلدتك عندك ف الكويت من املذهب الكفري الشركي 
الذي يقوده العلماني إن كان ف قلبك حرقة على التوحيد.! 

ولكنها اخلياالت التي ترسبت ف عقلك وقلبك مبا حتمله من منهج خطير لشق الصف السلفي. 
وارجع لورقات كتبها سعيد بن هليل العمر "الذم واملالم ملن كاد أهل اإلسالم" 

ومن سقطات الشيخ فيصل وعدم حبه ف الدفاع عن والة األمر ملا دافع العتيق واحملياني عن الكويت وولي 
أمرها ضد العريفي انظروا ماذا قال 



 ٣٧ فيصل قزار وتشويه السلفيني

انظروا يا إخوة  فهل هذا مكر؟! 
وهل أهمه شأن العريفي ؟! أو حشره معهم حتى ال تتوجه له أصابع االتهام.! 

كان الواجب عليك أن تشكرهم وتثني عليهم بدل أن تذمهم وجتعلهم متطفلي.! فتكلموا ف العريفي يوم 
أن طعن ف أميرك وأنت لم حترك ساكنا.. 

فثارت حفيظتك من أجل ذلك.. ال أدري ماذا أقول ؟! 
وأين الوطنية التي تذمها ؟! وفعلك هذا ماذا تسميه؟! فجعلت الدفاع عن الكويت حكرا على الكويتيي 

فهل هذا ميت للمنهج السلفي بصلة الذي يعتبر جميع البالد اإلسالمية بالده .. أم هي الوطنية الليبرالية 
املذمومة فسبحان ال كل ماعترضت لك موجه ركبتها أهم شيء أن تكون ضد إخوانك وضد الوالة.! 

ألم أقل لك إن حقدك على إخوانك قد بلغ دينك ومنهجك فسقطت ف الوطنية التي ذممتها وعبتها على 
إخوانك.. 

التنبيه السابع والعشرون: ثم يقول"حتى كتب بعضهم مقاال ف ذلك" 
ويقصد بذلك الشيخ عبد العزيز الريس. 

والشيخ الريس صادق ف كل ذلك فإن حكام البالد األخرى إذا كانوا منشغلي ف بالدهم فال نتعرض لهم 
وال دخل لنا فيهم، وأما إن كانوا يعملون ليال ونهارا لضرب دولة التوحيد بغضا وحقدا على دعوة اإلمام 
محمد بن عبد الوهاب ويسعون ليال ونهارا لتقسيمها وإسقاطها ويتخابرون مع مواطنيي من بني جلدتنا 

ومع دول أجنبية فال يقول عاقل قط أن السكوت عنهم جائز فضال أن يكون منهجا سلفيا.!  
وأما تفخيمك وتهويلك لألمور فهو مكشوف ول احلمد.! 

فما حتركت غيرتك على حاكم إال على حاكم اإلخوجنية العلماني أردوغان، وأما إذا أتيت لوالتنا -أعزهم 
ال بالتوحيد والسنة- طعنت وهمزت ونفرّتَ الناس منهم . 

واألمر اإلخر ألم تقع أنت فيما فررت منه فانتقدت حكومة الدولة السعودية بأنها ترعى املشروع 
العلماني املفروض عليها فرضا عن طريق احلزب السلفي املتخفي! 

نعم أخي القارئ هذه وال احلقيقة.! فالشيخ فيصل يضرب الدولة السعودية من حتت كما يُقال 
بالضرب ف دعاتها وأنهم أصبحوا أذناب للمشروع العلماني.! 
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يخرج ال ما ف أضغانهم ويفضحهم من حيث ال يشعرون، يقول ال تتكلموا ف احلكومات العلمانية 
اإلخوجنية التي حتارب التوحيد وتنشر الشرك، ومع ذلك يُعرض بدولة التوحيد وبحكامهم ويتهمهم 

بأنهم مجبورون على املشروع العلماني.! 
فحسبي ال ونعم الوكيل على ما تقول.! 

وأما ما ترمي له من فتوى بعض املشايخ ف عدم نقد والة الدول األخرى  ف هذه الضروف فلها أحكامها 
وبحسب منزلة الشيخ ومكانته ف الدولة فإن األمور يُنظر لها مبنظور املصلحة واملفسدة فلكل مقام مقال وهذا 
ال يخفى عليك، ويعرف ذلك كل طالب علم وأما املتصيد ف املاء العكر الفرح بكل فتوى تنصر مذهبه فال 

يضر إال نفسه. 
وهذا هو الشيخ الفوزان وهو ف مجلس، والدكتور سليمان أبا اخليل يتكلم ويذكر إجرام النظام القطري 
-نظام احلمدين- ومكرهم وأن التحذير منهم واجب وملا انتهى أبا اخليل قال الشيخ الفوزان " أحسنت 

وأجدت"  
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وبالنسبة ألردوغان العجب أنك ال تعذر باجلهل ف الشرك، وتنتفض ف هذه املسألة وتنسبها زورا وبهتانا 
للسلف،  وأردوغان قابع ف الشرك قبوري يتمسح عند قبر اخلميني ويعادي دعوة محمد بن عبد الوهاب 

ليال ونهارا ويقول هوال ليسوا مبسلمي وعلماء الدعوة قد نصوا أن من حارب الدعوة فهو كافر فما حكمه 
عندك وملاذا ال تكفره وتطبق قاعدة عدم العذر. 
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حاكم دولة يعمل ليال ونهارا للقضاء على التوحيد والقضاء على دولة التوحيد ومتزيقها وإرجاعها للخضوع 
العثماني وتبعه فئام من بني عمومتنا وإخواننا وأصبح عندهم خليفة املسلمي واإلمام املنتظر، وفيصل قزار 

يقول ال تتكلمون فيه .!  
لو انشغل ف دولته ولم يحارب دولنا فوال ما نتعرض له .! 

وأما نبزك إلخوانك وكيلك التهم عليهم  والتسميات القبيحة واألوصاف الشنيعة فقدميا قد حذر أهل العلم 
وذكروا من عالمات أهل البدع وصف أهل السنة بأوصاف قبيحة، أظن الشيخ فيصل زاد عن األولي ف 

األوصاف والقبائح التي ألصقها بإخوانه. 

كأن أحمد يرى واقعنا املرير.. 
وأما هذه املسألة بالذات فانتظر لعل ال ييسر األمر فقد كتبت فيها وانتظر أن جتتمع خيوطه وتنسج ذيوله 

حتى ترى ما قد يغضبك أو يفرحك.! 
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التنبيه الثامن والعشرون: ثم يقول بأنهم "دخلوا ف السياسة". 
إن دخلوا فيها بعلم وحكمة ومعرفة ونصح للوالة؛ وتقليل من الشر فإن هذا يؤجرون عليه، وهو خير من 

دخول أهل البدع فيها.! 
ألم يقل يوسف للوالي الكافر (اجعلني على خزائن األرض). 

والذي عرفناه من إخواننا السلفيي، أن ال نفع بهم ملا التقوا بوالتهم واجتمعوا بهم فمن بعد ذلك ول 
احلمد نُكست راية أهل البدع وأصبحوا كالدواجن ال تسمع لهم ركزا.! 

ومع ذلك فهم ف دروسهم ومحاضراتهم ماضون يعلّمون ويوجهون ويرشدون فما أحسن أثرهم على الناس 
وأقبح أثرك ياشيخ فيصل عليهم.! 

وهذا كالم شيخ اإلسالم يناقض كالمك متاما ويقول بأن تولي الوالية خير من أن تترك للفجار.! 
يقول رحمه ال: "فالواجب على املسلم أن يجتهد ف ذلك حسب الوسع فمن وُليّ والية يقصد بها طاعة 

ال وإقامة ما ميكنه من دينه ومصالح املسلمي وأقام فيها ما ميكنه من الواجبات واجتناب ما ميكنه من 
احملرمات ال يؤاخذ مبا يعجز عنه، فإن تولية األبرار خير لألمة من تولية الفجار". 

التنبيه التاسع والعشرون: ثم يقول عن إخوانه السلفيي "وصل احلال بهم إلى موالة الكفار من الروس 
والفرنسيي وهذا ضياع ألصل الوالء" 

وإذا قرأت كالمه هذا كأنك وال تقرأ كالم سيد قطب أو حاكم عبيسان، ففيصل قزار عنده نفس 
تكفيري، وكل مسألة يربطها بأصل من أصول الدين ليتسنى له التكفير والطعن والقدح. 

وال إن مثل هذه االنتقادات هي التي عهدناها عن التكفيريي واإلخوان ف ضرب السلفية ومتزيقها 
وخلخلة صفوفها وتشكيك الناس فيها. 

وأحيل إلى كتاب عبد ال محمد القحطاني ف رده على فيصل قزار فقد نقل عن الشيخ الفوزان وعرى 
الشيخ فيصل ف غلوه ف مسألة الوالء والبراء فإنه مهم. 



 ٤٢ فيصل قزار وتشويه السلفيني

التنبيه الثالثون: ثم يقول عن السلفي بأنهم "استخدموا ألفاظا لم تعهد مثل موالي سيدي السلطان 
الصالح ....." 

وما حكم قول موالي ياشيخ فيصل؟! 
أال تعلم أنّ بعض العلما دأبوا على هذه الكلمة حتى يقولونها فيما بينهم.! 

وأقرب مثال وقد طفحت أشرطته بها الشيخ األلباني فكان يقولها لتالميذه ويقولونها له. 
فإذا كان هذا جائزا فما الذي دهاك وروعك ف لفظ هو جائز.! 

فالشيخ فيصل يحاول يجمع أي شيء ليتم له ضرب السلفيي ومتزيقهم ولو كان هذا األمر جائزا .!  
فهنيئا لسلفية أنت تقودها. 

التنبيه احلادي والثالثون: ثم أخذ يضرب "اسم الوطنية" ويذمها.! 
وكل هذا حتى ال يجعل هناك رابط بي الرجل وبي دولته، وأما كالم العلماء ف ذلك فهو ملراد آخر عقدي 
ولم يقولوا إن اإلنسان ال يشعر بحبه لوطنه والدفاع عنه ، أما فيصل فمقصوده آخر وهو مقصود سيد قطب 

وحسن البنا الذين كانوا يقولون ألتباعهم ليس لكم وطن فوطنكم جماعة اإلخوان وخرجوا مبا يسمى العزلة 
الشعورية، وهي حقيقة ما يذهب له فيصل ومن على شاكلته فيريدون أن يعزلوا الناس شعوريا وعاطفيا عن 

والتهم وعن أوطانهم وعن مشايخهم، وكل ما تكلم فيه فيصل فهو يدور حول ذلك ال يخرج منها. 
وأما العلماء الذين ذموا الوطنية فذموها على مفهوم العلمانية والليبرالية، فمراد العلماء ف جانب ومراد 

سيد قطب والبنا وفيصل قزار ف جانب آخر. 
وهكذا جتد القوم يتالعبون : إن أتيت إلى مسألة مدح السلطان فمرادهم يختلف عن مراد من ينقلون عنه ، 

وكذا مسألة الردود والتزكيات والوطنية.! 
نعم يسوقون أقواال للعلماء ولكن املراد مختلف متاما كما فعل سلمان العودة واحلوالي ف تضليل الشباب 

السعودي. 
ثم ينقل عن ابن عثيمي ف ذم الوطنية وهو لو كان يعقل لفهم مراد الشيخ من لفظه نفسه يقول الشيخ 

"ونحن لو ركزنا على الوطنية فقط" فقال الشيخ "فقط".! 
فماذا تعني كلمة فقط ياشيخ فيصل؟! ينقلون وال يفهمون، أو يفهمون ويتعامون.! 



 ٤٣ فيصل قزار وتشويه السلفيني

التنبيه الثاني والثالثون: ثم يقول عن السلفيي  "يسكتون عن منكرات حكامهم".  
وما الذي أدراك وأعلمك أنهم لم ينكروا؟! فهل الشيخ فيصل يريد أن يكون اإلنكار عالنية.! 

ألنه إن قال ننكر سرا جاء السؤال وما الذي أدراك أنهم لم ينكروا فيما بينهم وبي احلكام؟! فلم يبق إال 
العالنية .! 

ألم أقل لك أن فيصل يستخدم إسلوبا ماكرا لتضليل القراء وجرهم من حيث ال يشعرون إلى مذهب 
اخلوارج واإلنكارات العالنية.  

التنبيه الثالث والعشرون: ثم يقول "بل يبررون لهم".! 
وهذا وال ظلم واضح وكذب فاضح سوف يُسأل عنه . 

فسم لنا واحدا من املشايخ الثقات يبرر املنكرات. 

التنبيه الرابع والثالثون: ثم يقول بأن السلفيي يجرونك إلى معارك سياسية ضد دول أخرى وإذا خالفتهم 
أوعزوا عليك جيشهم اإلكتروني (الذباب اإلكتروني).! 

هذا هو إسلوب اإلخوجنية ونفس مصطلحهم، فقد أغاضهم دفاع الشعب السعودي عن دولته وعن والة أمره 
فسحق كل بغيض حاقد متربص ول احلمد والشكر. 

ووال لو حلفت فما أظني حانثا أن فيصل قزار ومن على شاكلته قد أغاضهم ما حل باإلخوان وبعض 
املبتدعة من سجن وإذالل ولكنه ال يقوى على التصريح مبا ف قلبه. 

 أزعج الذباب اإلكتروني الشيخ فيصل.! 

التنبيه اخلامس والثالثون: ثم انتقل ألى التحزب اخلفي وذكر أنه قد ألف ف اجلماعة ومفهومها ......" 
وكأنك تنظر إلى شيخه عبد الرحمن عبد اخلالق الذي ألف وألف ف اجلماعة السلفية ...... وما جنت 

السلفية منه إال الدمار، وكذلك تلميذه فيصل قزار يسير على خطاه. 
يا ليتكم تتركون الدعوة واجلماعة ومفهومها، فما وجدت منكم إال التفرق والتحزب وضرب اللحمة 

السلفية. 
فيتكلم هو وشيخه ف هذه املسائل وكأنهم هم فقط املنظرون للدعوة. 



 ٤٤ فيصل قزار وتشويه السلفيني

اعتبر بشيخك يا شيخ فيصل وما حل به فقد كان يذم التكفيريي ثم أخذ مرحلة وسطى يذم السلفيي 
والتكفيريي ثم ذاب ف التكفيريي وأصبح ذمه فقط للسلفيي وها أنت تسير على خطاه، فإني وال 

أحذرك فقد وال خسرت محبي لك كثر والقادم أسوأ إال أن يشاء ال.  

التنبيه السادس والثالثون: ثم يقول عنهم (بأنهم جعلوا حسابات وهمية ف تويتر لينصروا منهجهم) 
واعجبا وهل هذا محرم أن ينصر السلفي منهجه ولو كان باسم مستعار؟! 

مازلت اتعجب من هذا الرجل وسطحية عقله، ووال ما عرفت عقليته وضحالة فكره إال بعد أن قرأت 
كتابه هذا .! 

التنبيه السابع والثالثون: ثم يقول عنهم (ويصل لكثير من األحيان التحريض من قبل األمن على هوالء 
املشايخ).! 

فها هو يسير على خطى اإلخوان والتكفيريي ف نبز السلفيي بأنهم جواسيس ومباحث .! 
فاألسلوب وال واحد.! أسلوب اإلخوجنية والتكفيريي إال أنه ف مسوح سلفي ، فنعوذ بال من اخلذالن. 

بل صرح بذلك فقال "أصبحوا متعاونيي مع أجهزة استخبارات الدول اخملتلفة".! 
اتهامات كاتهامات السروريي والتكفيريي .! 

وال ما تركت ياشيخ فيصل فيهم مغز إبرة إال ونبشته وطعنته.! 

التنبيه الثامن والثالثون: ثم يقول: "وأصبح عندهم التغلغل ف الوزارات والوصول إلى صنع القرار". 
ما أدري أضحك أم أبكي .! 

ولو قال قائل إن الشيخ فيصل قزار يريد أن يثبط السلفيي عن الوصول للمناصب لينفرد بها اإلخوان 
والتكفيريي ملا أبعد.! 

يا شيخ فيصل قزار هداك ال مالذي تنقمه من أن يترقى سلفي ويطمح ملنصب أعلى يقلل من الشر وينشر 
اخلير ، ويتقرب إلى ال بنصرة احلق فيه فما الذي أزعجك ف هذا؟! 

هل تريد سلفيا ف هذا املتصب وإال مبتدعا ضاال خائنا لوطنه ودينه وعقيدته .. ووالؤه لدول أجنبية.! 



 ٤٥ فيصل قزار وتشويه السلفيني

ولو لم تكن الدنيا عظيمة ف قلبك يا شيخ فيصل ملا أطريت املناصب والوزارات.! فإن هذا النقد سخف ف 
نفسه، فضال أن تؤلف كتاب فيه.! 

ومع ذلك نعيد لك كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية ف تولي الوالية. 
وهذا كالم شيخ اإلسالم يناقض كالمك متاما ويقول بأن تولي الوالية خير من أن تترك للفجار.! 

يقول رحمه ال: "فالواجب على املسلم أن يجتهد ف ذلك حسب الوسع فمن وُليّ والية يقصد بها طاعة 
ال وإقامة ما ميكنه من دينه ومصالح املسلمي وأقام فيها ما ميكنه من الواجبات واجتناب ما ميكنه من 

احملرمات ال يؤاخذ مبا يعجز عنه، فإن تولية األبرار خير لألمة من تولية الفجار". 

التنبيه التاسع والثالثون: ثم يقول عنهم بأنهم "يلمع بعضهم بعضا".! 
ويقول أيضا: "وال ينكر بعضهم على بعض".! 

وهذا وال من الظلم فإن السلفيي متايزوا عن جميع اجلماعات بإنكار املنكر وعدم سكوتهم عليه. 
بل كتابك هذا شاهد بذلك فإنك تقول بأنهم اختلفوا وتفرقوا.!  فلو سكت بعضهم عن بعض ما حصلت 

فرقة وال خالف، ولذلك جتد اإلخوان حزب واحد ألنهم ال ينكر بعضهم على بعض.. 
أما السلفيون فينكرون على من أخطأ ويبقون حزبا واحدا وجماعة واحدة ال يفرقهم وال يحزبهم ردود 
بعضهم على بعض حتى أتيت أنت ومن معك ففرقتم بردودكم السلفيي وحزبتموهم ألنكم سلكتم 

مسلكا خالف مسلك العلماء الربانيي واملشايخ الناصحي فقبح ال طريقتكم فقد وال ظلمتم السلفية 
وشوهتوها عند الناس.. 

التنبيه األربعون: ثم يقول عن الشيخ ابن باز واأللباني "بأنهم ما كانوا يسكتون عن اخملالفي " 
ها أنت تدين نفسك بنفسك الشيخ ابن باز واأللباني وغيرهم كانوا يسمون املردود عليه باسمه حتى 

يحصل اخلير ويندفع الشر، وأنت سكت عن جماعة خالفت األصول وحرفت الدين وأفسدت ف البالد 
والعباد فجبنت أن تذكر اسم واحد منهم.! 

فوال لو كان كالمك حقا لنطقت بأسمائهم كما فعل ابن باز واأللباني. 



 ٤٦ فيصل قزار وتشويه السلفيني

وإن من املصالح ف ذكر األسماء أنه يحاسب وال ينجر خلف عاطفته ويتعقل ف الردود، فأنصحك إذا 
أردت أن تكتب ردا فاذكر املردود باسمه حتى ال تندفع ويحصل عندك جبنا محمودا من أن تندفع بال 

هوادة تسلخ منافسك سلخ الشاة.. 

التنبيه احلادي واألربعون: ثم أخذ يقول كالما يتنزه عنه العقالء وكأنه قد كُشف له الغيب "بأن هوال يكون 
للواحد منهم حسابي ف تويتر حساب باسمه الصريح وآخر وهمي يدافع عن نفسه حتى يتكثر به".! 

ويقول أيضا 
 "وبعض معظميهم يرسل طالبه ليردوا ويدافعوا ، ويتابع هو عن بعد وال يعلق، وكأنه ال يعلم عن شيء 

حتى يظهر للناس أنه ال يدري عن شيء".! 
فهل هذا انتقاد يجمل به الرجل بي إخوانه، أم مهزلة ونزول للحضيض، وتشويه لصورة املصلحي ولو 

خالفتهم فال يجوز لك هذا، فإن هذا بغض النظر عن كونه داخل ف ادعاء علم الغيب إال أنه معيب ف 
حق املسلم أن ينزل لهذا املستوى. 

التنبيه الثاني واألربعون: ثم يقول "رؤوس هوالء ال يعرفون مبالزمة العلماء".! 
ما أقدر أرد عليك ألنك لم تذكر رأسا واحدا حتى نتتبع سيرته ونعرف مشايخه.! 

ولكن هناك رأس لم يُعرف مبالزمة العلماء وكانوا منه على حذفة حجر فلم يذهب لهم ولم يرحل لطلب 
العلم عندهم.! فهل عرفته يا شيخ فيصل؟! 

التنبيه الثالث واألربعون: ثم يقول "بأنهم يسكتون عن أخطاء بعضهم كما فعلوا ف البدعة اإلرجائية" 
هذا ديدن الشيخ فيصل.! 

ليظهر لكم عيانا أن هذا هو إسلوب اإلخوجنية والتكفيريي ف ذمهم للسلفيي بأنهم مرجئة. 
وها هو فيصل قزار يسلك سبيلهم ويتحد معهم فتجده يدندن كثيرا ف مجالسه املرجئة واملرجئة واإلرجاء 

وال يقصد بذلك إال فالن وفالن ميكن ثالثة فقط .! واملشكلة أنه يجب أن يذكر أحد منهم.! 
فكل شيء ميكن معاجلته ومنا صحته، لكن إذا كان الدافع والباعث للمنتقد احلقد على فالن وفالن ملا فتح 

ال عليهم من علم وقبول عند الناس فليس ف هذا حيلة وال ميكن معاجلته. 
واألدهى واألمر أنه ربط مدح احلاكم باإلرجاء.! 

فما يقول فيما مضى من نقوالت عن أهل العلم ف مدحهم للحكام مبا قاموا به من خير ونفع؟! 



 ٤٧ فيصل قزار وتشويه السلفيني

كمدح الشيخ ابن باز للملك فهد .! 
ومدح الفوزان لألمير محمد بن سلمان.! 

بل ما يقول هو عن نفسه حي مدح الشيخ صباح؟!  فهل يتهم نفسه باإلرجاء؟! 
 

وهذا مدحه للشيخ صباح 



 ٤٨ فيصل قزار وتشويه السلفيني

التنبيه الرابع واألربعون: واسمع لهذه فإنها عي كالم املبتدعة واإلخوان ف الدفاع عن األحزاب الضالة 
لكن بطريقة ملتوية يقول "جتدهم يشنون حربا بال هوادة على بعض األحزاب ويتركون العلمانية"..! 

طبعا يجعل لك كلمة يخدرك بها "والرد عليهم حق لكن....".! 
فهل عرفت طريقة الشيخ فيصل قزار املاكرة املتوافقة متاما مع منهج اخلوارج واإلخوان للتهوين من الكالم 

على أهل البدع.! 
وانظر لكلمته لكي تعرف أن منهجه مدخول يقول "ويسكتون عمن هو أخطر منهم كالعلمانيي".! 

وهذا من عدم رسوخه ف السلفية، وشطحاته اإلخوانية التكفيرية، فال يشك سلفي أن خطر األحزاب 
الضالة كاإلخوان أشد من خطر العلمانيي.! بل اإلخوان انقلبوا فأصبحوا علمانيي وزادوا شرا على 

العلمانيي أن ألبسوا العلمانية ثوب اإلسالم.! 
ألم يقل األلباني "اإلخوان قد يكونون أشد خطرا من اليهود والنصارى".! 

ألم يقل يونس بن عبيد يا بني ألن تلقى ال بالفواحش واملنكرات خير من أن تلقاه برأي عمرو بن 
عبيد".! 

فهل الشيخ فيصل أزعجته الشدة على أهل البدع، فهذه انتكاسة ف املنهج.! 



 ٤٩ فيصل قزار وتشويه السلفيني

ومن يفرح بأي شيء يهون من شأن البدعة فهو مخدوع، ولم تعظم السنة ف قلبه.! 
فتجده رمبا وجد نقال ألحد العلماء وله مقصد وف ظرف معي وهذا معلوم لكل سلفي كقول الشيخ الفوزان  

"واإلنحالل أشد من الغلو" فطار بها فيصل قزار.! وال حول وال قوة إال بال.!  
نفس طريقة اإلخوان ف فرحهم بأي شيء يهون من الردود، ويهون من البدع، ويهون من خطورة 

األحزاب ، ويهون من هجر املبتدع فتجدهم يطيرون به.! وإال مما هو مستقر عند العلماء قاطبة أن البدعة 
شر من املعصية. 

والعالم الذي ينقل عنه له فتاوى كثيرة نقيض ما يريده هو.! 
 أما السلفي فيعرف مواطن فتاوى أهل العام وينزلها منزلتها احلقة. 

وهذا هو الشيخ الفوزان يا شيخ فيصل يقول أهل البدع أشد خطرا من العلمانيي واليهود والنصارى.! 
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أما تعلم بأن فضح املبتدعة وكشف عوراتهم من أفضل اجلهاد ف سبيل 
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ألم تعلم بأن اليهود والنصارى يُستعان بهم وال يُستعان بأهل البدع واألهواء ؟!  
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التنبيه اخلامس واألربعون: ثم أتى بباقعة فيقول " إن هوال أصبحوا أداة للمشروع العلماني املراد فرضه على 
السعودية".! 

 يا شيخ فيصل: قبل قليل ألم تكن تنكر على هوالء أنهم ينتقدون حكومات دول أخرى ؟!  
واحلي أراك سددت سهامك ف انتقاد الدولة السعودية عالنية ، تركت تركيا وقبورها وشركها فلم نسمع 

منك كلمة، وتركت مسجد صوفيا بل مقبرة صوفيا، يتبركون بها وتدعى من دون ال فلم نسمع لك همسا  
وأنت الذي رفعت راية التوحيد والتحذير من الشرك .! 

فما الذي أخرسك وأسكتك عن الشرك األكبر .! هل إرضاء ملعظم اإلخوجنية أردوغان؟!  
فقط نريد أن تبيّ حكم الصالة ف املساجد التي تعج بالقبور وتنبه على مسجد صوفيا ألن الناس كثيرا 

منهم أعلنوا الذهاب هناك .! 

ثم ملا أتيت للسعودية أخذت تُعرض بها ولم تذكر دولة قط إال السعودية .! 
وذكرت بأن دعاتها هم الذين ميهدون للمشروع العلماني املراد فرضه عليهم.! وهل الدعاة إال حتت ظل 
احلكومة.! فصرح مبا ف قلبك وقل بأن السعودية بكبرها ترعى العلمانية وف انحدار، واردوغان يرعى 

جناب التوحيد وف صعود .! ال تتعجبوا يا إخوة وال أن هناك من يقول هذا الكالم.! 
انتبه أيها القارئ الذكي لكلمة فيصل ((يفرض)) انتبه أيها القارئ الكري فهذه الكلمات مدروسة فال 

تظنها قيلت هكذا.! 

 وكأنه يريد أن يوصل صورة معينة لتلصق ف ذهن القارئ بأن السعودية دولة متهالكة ضعيفة تُسيَّر من 
اخلارج ال متلك لنفسها حوال وال قوة وال تستطيع حماية مقدساتها وعقيدتها حتى أصبحوا هوالء السلفيون 

مطية للعلمنة والليبراليي.!  

فما الفرق بي كالمه وبي كالم حاكم عبيسان ؟! 
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التنبيه السادس واألربعون: ثم رجع ملسألة "كلمة الصحوة" وأن ذمها ليس بصحيح. 
بالعربي الشيخ فيصل قزار كل قول انتصر له السلفيون سوف يعارضه فقط ليظهر أنهم أداة للعلمانيي .! 

التنبيه السابع واألربعون: ثم يقول "وانظر النشغالهم الكبير بالردود على جماعة اإلخوان وهي جماعة قد 
انكشف أمرها". 

سبحان ال أحيانا يخرج الشيخ فيصل بعقلية تقول أنها عقلية طفل جاهل ال يعرف شيئا يحسن الظن 
بكل أحد.! 

يا شيخ فيصل ماهذا التهوين من الرد على جماعة اإلخوان؟! ال تستثقل كالمي أيها القارئ فكالمه وال 
أثقل .! 

فهل الشيخ فيصل مشروع قادم إلعادة اإلخوان إلى الساحة.! 
ثم يقول (أمرهم انكشف)  وهذا تهوين آخر وتدليس وتلبيس، بل مازالت اجلماعة متغلغلة حتى مع كثير 

من احلكام والتجار والفساق والكفار وأغلب العوام مناصرون لها ، فهذا كالم من لم يشم السلفية.! 
وهو بهذا اإلسلوب ميشي على خطا الشايجي فإنه قال لإلخوان أنا أكفيكم الردود على السلفيي.! فسبحان 

ال سلسلة تتكرر ..  رضعت أنت ياشيخ فيصل والشايجي من ضرع واحد من عبد الرحمن عبد اخلالق 
فتبقى شؤم هذه الرضعة فيكم. 

وصدق السلف وال فقد قالوا كالما حكيما أرآه ماثال فيك ال يخطئك ((إذا رأيت احلدث ذهب لصاحب 
بدعة ف أول أمره فال ترجو له خيرا)). 

هل تظن أيها القارئ الكري أن كالم فيصل قزار ليس له تأثير عند اتباعه؟! 
بعد أن يقرؤوا كالمه هذا لو تكلمت أنت عندهم عن اإلخوان ليكررُنّ كالمه هذا ويقولوا لكم ((فكونا من 

الكالم ف اإلخوان هوالء انكشف أمرهم وخلونا ف الذي أخطر منهم وهم العلمانيون)).!  
فهذه األساليب ماكرة جدا وهدامة تشق الصف السلفي وتضعف عقيدة الوالء والبراء.! 
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التنبيه الثامن واألربعون: انظر أيضا لكلمته هذه يقول "فاإلكثار من الكالم على اإلخوان يشوبه االرتزاق 
بهذا الكالم والتقرب للوالة بذم اإلخوان"! 

هل عقلت -أيها القارئ الكري- ما يقوله فيصل قزار؟ يقول إنهم يطلبون الرزق ويبحثون عن املناصب عن 
طريق الكالم ف جماعة اإلخوان ، ويتقربون أيضا للحكام بالكالم ف اإلخوان.! 

يا رجل هل تعي ما يخرج من رأسك؟! ما هذه االتهامات، وما هذا الدفاع املستميت عن اإلخوان ؟! طبعا 
يجعل لك كلمة يخدرك بها يقولك : ال ال .. التفهمني غلط أنا قلت "يردون عليهم ويبينون أخطاءهم" 
ويستمر فيصل ف مسلسل من التضليل والدفاع عن حرمة جماعة اإلخوان، طاعنا ف السلفيي مستبيحا 

ألعراضهم منتهكا حلرماتهم ، طاعنا ف نياتهم ، فإلى ال املشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
واحلمد ل والصالة والسالم على رسول ال.. 
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انتظروا 
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