بسم اهلل الرحمن الرحيم
رسالة إىل طالبة احلق
الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله ,وبعد
األخت الفاضلة  -طالبة الحق -السالم عليكم ورحمة الله وبركاته .أما بعد:
فاطلعت على رسالتك وفقك اهلل ,وأود أن أبين أمو ارً ,منها:

 -1علىىى طالىىع العلىىم أن ييىىت ب ويهىىتم بى مر عقيدتى  ,وعبادتى  ,ومنهلى الى

علي .

يسىىير

 -2علىىى طالىىع العلىىم أن يىىرد مىىا أيىىمب علي ى للعلمىىاء الربىىانيين ,امىىا لعلىىوم ا م ىوات-
رحمهم اهلل -المدونة في متبهم ,أو قواب ا حياء ومؤلفاتهم  -حفظهم اهلل.-

 -3ال يلىىول للمسىىلم أن ينخىىع يوخىاً يىوالي لوال ى  ,ويعىىاد لعدا ى  ,ممىىا قىىاب يىىي
اإلسالم.

 -4على المؤمن قبوب الحق ا ا عىر
يبتلى بتقليع القلع.

عليى  ,ن مىن ال يقبىب الحىق ا ا عىر

عليى

 -5رد الوطى علىى قا لى مهمىا علىت منللتى وارتفىىو قىدرص ,وهى ا أخىب مهىم مىن أخىىوب
السلف الخالح.

 -6بيان وط الموطئ والرد علي ؛ من النخح هلل ,ورسول  ,ومتاب و مىة المسىلمين,
وعامتهم.
 -7بدعة قوب مىن يقىوب:ن نلتمىو فيمىا اتفقنىا عليى ويعى ر بعاىنا بعاىاً فيمىا اوتلفنىا
في ] نها قاعدة تلمو السني مو البدعي.

 -8التح ير من البدع والمبتدعة أخب عظيم مىن أخىوب السىلف الخىالح ,عمىالً بقولى
خلى اهلل علي وسلم ":من أحدث في أمرنا ه ا ما ليس من فهو رد" متفق علي .

وقول  ":ومب بدعة االلة ومب االلة في النار" رواص مسلم ,وأهب السنن.

اء مني وأني منهم بر ء) .رواص مسلم
وقوب ابن عمر في القدرية (:أوبروهم أنهم بر ٌ
 -9الدعوة لمنهج السلف الخالح والع يرعي ,امتثىاالً لقولى خىلى اهلل عليى وسىلم":
عليمم بسنتي وسنة الولفاء الرايدين من بعد " رواص أهب السنن.

ولقول خلى اهلل علي وسلم ...":وستفترق أمتىي علىى ثىالث وسىبعين فرقىة ,ملهىا فىي

النىىار اال واحىىدة ,قيىىب :مىىن هىىي يىىا رسىىوب اهللع قىىاب :مىىن مىىان علىىى مثىىب مىىا أنىىا علي ى
وأخحابي" رواص أهب السنن.

 -11التح ى ير مىىن المنىىاهج الحلبيىىة الوافىىدة ؛ ملماعىىة اإلو ىوان المسىىلمين ولماعىىة
التبيلغ والىع يىرعي علىى مىن علىم حىالهم ودعىوتهم ,نهىا لماعىات تىدعوا الىى يىق
العخىىا ,وتفريىىق ملمىىة المسىىلمين ومنىىاهلهم ,وأخىىولهم أخىىوب بدعيىىة ,ولمىىن اإلنمىىار
عليهم يمون مىن قبىب أهىب العلىم الراسىوين لتخىحيح طىريقهم وسىلومهم طريىق السىلف

الخالحين.
 -11ال ينب ي لطالع العلم ,وال طالبىة العلىم؛ أن يمىون منيى الً بىاللرل والتعىديب ,دون
بخيرة ,ويترك ه ا هب العلم؛ بب علي أن يىدعو الىى عقيىدة السىلف ,وعبىادة السىلف,
ومنهج السلف الميتمب علىى اإلوىالهلل هلل ,والمتابعىة للرسىوب خىلى اهلل عليى وسىلم,
وفي الوير مل .

 -12ال يك أن بعى

ا يىرطة والمتيبىات والمحااىرات المنتيىرة فىي ا سىواق ,عليهىا

مالحظات منهلية يلع على أخحابها الرلوع عما فيها ,وبيان لك لعمىوم المسىلمين,

حتى ال ي تر بها الناي ة ,فإن فعلوا أُ ِلروا وان لم يفعلوا ولىع علىى مىن علىم ا وطىاء
التي فيها أن يح ر المسلمين منها.

 -13ما أحولنىا فىي هى ا الوقىت لاللتمىاع ,وعىدم االفتىراق ,والتمسىك بالمتىاع والسىنة,
وا ثىىر ,والىىدعاء لىىوالة ا مىىر مىىن ا مىىراء ,والعلمىىاء ,والناخىىحين بىىالتوفيق والسىىىداد,

والعمىىب لمىىا في ى خىىالل الىىدين والىىدنيا ,والبعىىد عىىن التحىىلع ال ى

حىى ر اهلل من ى فىىي
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 -14يحرم المالم في أع ار

أهب العلىم ,فلحىومهم مسىمومة ,والوقيعىة فىيهم م مومىة,

وأعني العلماء الراسىوين مىابن بىال وابىن عثيمىين وا لبىاني-غفىر اهلل لهىم ,-وسىماحة

مفتىىي المملمىىة ,واليىىي الفىىولان ,واليىىي عبىىد المحسىىن العبىىاد وغيىىرهم مىىن ا حيىىاء-
حفظهم اهلل.-
أما بع الدعاة المتحمسين ,فال تولوا أيرطتهم من ولط وولب بين ُ العلماء ,وحى روا
من ى قىىديماً وحىىديثاً ,ونس ى ب اهلل ول ىىك المتحمسىىين ,الهدايىىة والرلىىوع لمىىنهج السىىلف
المرام ,ويلع التفريق بىين مىن يىتملم بالعلمىاء الراسىوين ,وبىين مىن يحى ط ر مىن أوطىاء
بع

الدعاة المتحمسين.

 -15وفي الوتىام ,أوخىي السىا لة وغيرهىا بتقىوف اهلل فىي السىر والعلىن ,وامتثىاب أمىرص,
وأمىىر رسىىول خىىلى اهلل عليى وسىىلم ,والتنىىاع مىىا نهىىى اهلل عنى  ,أو نهىىى عنى رسىىول
خىىلى اهلل علي ى وسىىلم ,وأن تحى ر دعىىاة البدعىىة ,ودعىىاة العلمنىىة ,والسىىفور ,والتحريىىر
ال ين يريدون اوراج المىرأة مىن وىدرها ,وهتىك سىترها ,وحياءهىا ,لتتيىب بنسىاء ال ىرع

المافرات .
وأن تسىىير علىىى م ىنهج سىىلفها الخىىالح ,وأن تح ى ر ممىىا يوالف ى مىىن العقا ىىد ,وا ق ىواب,
وا فعاب ,وأن تبتعد عن مواطن الريبة ,وأن تح ر اللداب ,والمراء ال

ح ر من النبي

خلى اهلل عليى وسىلم ,ورد ا مىر عنىد التنىالع لمىن أمىر اهلل عىل ولىب بىالرلوع الىيهم.
ون { }}43النحل.
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وخلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آل وخحب ألمعين.
وكتبه  /أبو طارق
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