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  بیان بعض طالب كازاخستان من المدینة النبویة
 

 * قرأه وأذن بنشره والدنا العالمة: عبد اهللا البخاري – حفظه اهللا –
 

 الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه
 أجمعین

 
 یقول اهللا تبارك وتعالى:  ﴿ َفاتَُّقوا اللَّـَه َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْیِنُكمْ  ۖ  َوَأِطیُعوا اللَّـَه

ْؤِمِنیَن  ﴾ [األنفال: ١].   َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّ
 

 وقال:  ﴿ ال َخْیَر ِفي َكِثیٍر مِّن نَّْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح
 َبْیَن النَّاِس  ۚ  َوَمن َیْفَعْل ذَِٰلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَّـِه َفَسْوَف ُنْؤِتیِه َأْجًرا َعِظیًما  ﴾

 [النساء: ١١٤].
 

ُقوا  ۚ  َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَّـِه َعَلْیُكْم ِإْذ  وقال:  ﴿ َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّـِه َجِمیًعا َوَال َتَفرَّ
 ُكنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْیَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُكنُتْم َعَلٰى َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن

ْنَها  ۗ َكذَِٰلَك ُیَبیُِّن اللَّـُه َلُكْم آَیاِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن  ﴾ [آل عمران: ١٠٣].  النَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّ
 

ُقوا ِدیَنُهْم َوَكاُنوا ِشَیًعا لَّْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيءٍ  ۚ  ِإنََّما َأْمُرُهْم ِإَلى  وقال:  ﴿ ِإنَّ الَِّذیَن َفرَّ
 اللَّـِه ُثمَّ ُیَنبُِّئُهم ِبَما َكاُنوا َیْفَعُلونَ  ﴾ [األنعام: ١٥٩].

 
 وقال:  ﴿ ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْیَن َأَخَوْیُكمْ  ۚ  َواتَُّقوا اللَّـَه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ  ﴾

 [الحجرات: ١٠].
 

 وقال رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص : «َمَثُل اْلُمْؤِمِنیَن ِفي َتَوادِِّهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل
َهِر َواْلُحمَّى»  [مسلم ٢٥٨٦].  اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسَّ
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 وقال  ملسو هيلع هللا ىلص : «ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَیاِن َیُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا»  [البخاري ٤٨١، مسلم

.[٢٥٨٥ 
 

 هذه النصوص من الوحیین ونحوها لتدل على أهمیة االجتماع على الحق ونبذ
 الفرقة واالختالف. وقد حصل في بلدنا شيء من هذه الخالفات والخصومات واهللا
 المستعان فسعى جمع من طلبة العلم - جزاهم اهللا خیرا - في عالج هذا بالرجوع

  إلى أهل العلم كي یحلوا مشاكل بلدنا فها هي نتیجة هذا السعي.
 

 فانطالقا من هذه النصوص و نصائح العلماء سدا ألسباب الفرقة والخالف
 وإطفاًء لنار الفتنة انتهینا - طالب العلم - إلى النقاط التالیة:

 
 ١. االجتماع على الحق وهو ما جاء في كتاب اهللا وسنة رسوله - صلى اهللا

 علیه وسلم - وفهم السلف الصالح؛
  

 ٢. التزام غرز علمائنا الكبار عموما والرجوع إلى علماء الجرح والتعدیل
 في الرجال المعاصرین خصوصا؛

 
 ٣. عدم التحزب والتعصب لألشخاص وإنما التمسك بهدي النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ؛

 
 ٤. تصحیح الخطأ على طریقة أهل العلم؛

  
 ٥. إظهار المحبة والمودة والتآخي والتآلف والتسامح واالبتعاد عن أسباب

 الفرقة والتنافر والتهاجر والتباغض؛
 

 ٦. التثبت في النقوالت والبالغات المشتبهة أو المحتملة من الذي ُنسب إلیه
 القول مباشرة دون واسطة وعلى المنسوب إلیه البیان والتوضیح؛
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 ٧. إبقاء ما حصل بین طالب العلم من المشاكل فیما بینهم وعدم نشره
 للناس؛

 
 ٨. التحاكم إلى العلماء في حال عدم التفاهم وفیما أشكل علینا؛

 
 ٩. تعلیم جمیع الناس احترام األساتذة وطالب العلم السلفیین وحفظ مكانتهم

 وكف األلسنة عنهم؛
 

 ١٠. نصُح من یصر على الطعن فیهم بالباطل وإن لم ینتصح فُیحّذر منه
 بعد قیام الحجة وإزالة الشبهة؛

  
 ١١. إطفاء الفتنة الناشئة بسبب مهیجیها في جمیع المدن وإصالُحهم؛

 
 ١٢. التفریق بین رد الخطأ بالعلم والعدل وبین التحذیر والطعن؛

 
 ١٣. االشتغال بالعلم النافع والتعاون في نشره؛

 
 ١٤. عدم تفریق الدعاة السلفیین بناء على اختالف البلدان بل العبرة

 باالستقامة واألهلیة؛
 

 ١٥. ترك االنتصار لحظ النفس وجعله تحت األقدام وإنما االنتصار للحق.
 

 وأخیرا نود أن نقدم كلمة الشكر والتقدیر لوالدنا وشیخنا عبد اهللا البخاري - حفظه
 اهللا - على سعیه في اجتماع كلمة أبنائه على الحق وكذلك نشكر بعض اإلخوة

 المحسنین الذین توسطوا بیننا وتسببوا في اإلصالح «فإن من ال یشكر الناس ال
 یشكر اهللا».
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 والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات. وصل اللهم على نبینا محمد وعلى آله
  وصحبه وسلم تسلیما كثیرا.

 
  إعداد البیان:

 

 عبد السالم الشوئي ألتاي البریشي أبو محمد نوركین

 مغجان التوفیقي إیرجان أبزالبیك الدوالتي أبو ریانة تورار

 
 تاریخ: لیلة الثالثاء، ١٤٤٠/٧/٢٦هـ – الموافق – ٢٠١٩/٤/٢م
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