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دحر افرتاء عبد احلميد اجلهىي علي مبا أوا بريء مىً 
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

(: 74ص)عنوان مقالة الظامل 
دعوى الشيخ ربيع أن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز لم يقل عمن ال يكفر تارك "

" بأنه مرجئ: العمل
: أؿول

ِع ظذ اإلموم ابن بوز دظوى بوضؾي، وأظوذ بوهلل من ذفك:أأوًال  .  أكو مل َأدَّ

ًُ كص ـالمه افذي كػى ؾقه اإلرجوء ظؿن ٓ يؽػر تورك افعؿل وحؽم فه   بل كؼؾ

 .بلكه من أهل افسـي

وهذا ظؿل شؾقم وصحقح، وشتليت أدفي صحته افتي ُيسؾِّم هبو ادسؾؿون من 

 .افسوبؼغ وافالحؼغ

ؾفذا افعـوان افذي وضعه اجلفـي واضح ذم افظؾم وافبطالن، وشقليت كص إجوبي 

. هذا اإلموم افداظي دـفٍ افسؾف، وافؼوئم ظذ اإلكصوف

ا
ًال
: (74ص)  ؿول اجلفـي ظـي:ثاوي

: بعد أن كسى إػ أئؿي افدظوة مو كسى (..أحوديٌ افشػوظي)حقٌ ؿول ذم مؼوفه "

-. رمحه اهلل–وأضقف إػ ـالم همٓء إئؿي افـبالء ـالم اإلموم ابن بوز 

 ؾؼد شئل ظؿن ٓ ُيؽػر تورك افعؿل هل هو مرجئ؟ 

. "ٓ، هو من أهل افسـي"-: رمحه اهلل– ؾؼول 
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، افسـي افعورشة، صوال، (94) افعدد "جمؾي افػرؿون" كؼْت هذه اإلجوبي ادـصػي 

. (هـ1418)ظوم 

.  بسـتغ–رمحه اهلل – أي ؿبقل وؾوته 

 وؿد ظؾم احلداديون هبذه افػتوى، فؽـفم ـعودهتم ٓ يرؾعون رؤوشفم بؽالم 

أئؿي اإلشالم افسوبؼغ وافالحؼغ، افؼوئؿي ظذ احلجٍ وافزاهغ، ـام هي ظودة 

 .اكتفى."أهل إهواء ادبتدظغ

: أؿول

. "بعد أن كسى إػ أئؿي افدظوة مو كسى": ؿوفه

ًُ إػ أئؿي افدظوة مو مل يؼوفوه، وهذا من آؾساء وافبفً،  يوهم افؼراء أكـي كسب

ًُ ظـفم إٓ كصوصًو واضحي وضوح افشؿس ، أكؼؾفو ظـفم بوحلرف، بل مو كؼؾ

. وشتليت إن صوء اهلل

ا
ًال
(: 75-74ص) ؿول احلدادي :ثالث

اًل ُمالًػا ملا مع إشف  -()أن افشقخ ربقع: واجلواب" برت هذه الػتوى برًتا ُمخ

، وفقس حيؿؾه ظذ ذفك واهلل أظؾم إٓ افرؽبي ذم ككة رأيه تؼتضقه األماكة العؾؿقة

. وافدؾوع ظن كػسه

ودوكك جواب افشقخ ـوماًل فتعؾم أن فقس ذم ـالمه رمحه اهلل حجي ٕؿوال 

. ادرجئي

                                                           

 . كذا()
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هل افعؾامء افذين ؿوفوا بعدم ـػر من ترك أظامل : ؾضقؾي افشقخ: شئل رمحه اهلل

اجلوارح مع تؾػظه بوفشفودتغ، ووجود أصل اإليامن افؼؾبي؛ هل هم من ادرجئي؟ 

. هذا من أهل افسـي واجلامظي: ؾلجوب

من ؿول بعدم ـػر تورك افصقوم، أو افزـوة، أو احلٍ؛ هذا فقس بؽوؾر؛ فؽن أتى 

ٓ يؽػر ـػًرا أـز، أمو : ـبرة ظظقؿي، وهو ـوؾر ظـد بعض افعؾامء؛ فؽن افصواب

تورك افصالة؛ ؾوٕرجح أكه ـػر أـز إذا تعؿد ترـفو، وأمو إذا ترك افزـوة وافصقوم 

. واحلٍ؛ ؾفذا ـػر دون ـػر، ومعصقي ـبرة من افؽبوئر

يمتى به يوم : أن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿول دن مـع افزـوة: وافدفقل ظذ هذا

َيْوَم حُيَْؿى َظَؾْقَفو ذِم َكوِر َجَفـََّم َؾُتْؽَوى ): افؼقومي ويعذب بامفه؛ ـام دل ظؾقه افؼرآن

ـُْتْم َتْؽـُِزونَ  ـُ َْكُػِسُؽْم َؾُذوُؿوا َمو  ِٕ ـَْزُتْم  ـَ  (هِبَو ِجَبوُهُفْم َوُجـُوهُبُْم َوُطُفوُرُهْم َهَذا َمو 

؛ ؾلخز افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم أكه يعذب بامفه؛ بنبؾه وبؼره وؽـؿه [35:افتوبي ]

وذهبه وؾضته؛ ثم يرى شبقؾه إمو إػ اجلـي، وإمو إػ افـور؛ دل ظذ توظده؛ ؿد 

يدخل افـور، وؿد ُيؽتػى بعذاب افززخ، وٓ يدخل افـور، وؿد يؽون إػ اجلـي بعد 

. اكتفى. "افعذاب افذي ذم افززخ

ؾواضح من تػصقل افشقخ أكه يتؽؾم ظن آحود افعؿل، ظن حؽم من ترك افصقوم 

أو احلٍ أو افصالة، وذـر إدفي ظذ ظدم ـػر من ترك افزـوة، ورجح ـػر من 
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ترك افصالة، ؾبحٌ افشقخ رمحه اهلل ذم آحود افعؿل، وفقس ذم حؽم من ترك 

. اكتفى ـالم اجلفـي. "افعؿل مطؾًؼو، وظؾقه ؾال حجي ؾقه فؾشقخ ربقع

 :أؿول

 املتضؿن رمقي بلين برتت فتوى الشقخ ابن باز برًتا اجلواب عىل هذا الطعن الػاجر

: ُمال ُمالًػا ملا تؼتضقه األماكة العؾؿقة

أن اخلالف بغ افسؾػقغ وبغ احلداديي ذم تورك افعؿل هل يؽػر أم ٓ؟ : أوٓ

 وهل من مل يؽػره يعد من ادرجئي؟

ًُ ظن اإلموم ابن بوز  مو يبغ خموفػي احلداديي ٕهل افعؾم ومـفم - رمحه اهلل-ؾـؼؾ

هل هو : شئل افشقخ ابن بوز رمحه اهلل ظؿن ٓ يؽػر تورك افعؿلابن بوز، فؼد 

مرجئ؟ 

. "ٓ، هو من أهل افسـي واجلامظي": بؼوفه- رمحه اهلل- أجوبف

ؾـػى ظؿن هذا حوفه افوصف بوإلرجوء، وبرأه مـه، وأضوف إػ هذه افتزئي بلكه 

. من أهل افسـي واجلامظي

وذم هذه اإلجوبي احلوشؿي صػعي فؾحداديي ادحوربغ ٕهل افسـي وتزئي واضحي 

( ).دن يؼول من أهل افسـي بعدم تؽػر تورك افعؿل

                                                           

 واىظر إىل هذا الحدادي مل يرفع رأًسا بفتوى الشوخ ابن باز رمحه اهلل، وهكذا حزبه ال يرفعون ()

 .رؤوسهم بيقوال أهل العلم التي تخالػ ضاللهم وأهواءهم
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ؾـؼؾً مو يؼتضقه ادؼوم أٓ وهو افسمال، وجواب اإلموم ابن بوز ظؾقه، وترـً مو 

ظداه؛ ٕكه ٓ ظالؿي فه بتورك افعؿل افذي دار حوفه افسمال واجلواب، وهو 

ادؼصود، وهذا أمر معروف فدى افعؼالء وافعؾامء افذين يلخذون من أيوت 

افؼرآكقي وإحوديٌ افـبويي ؾقام يؼوفون ويؽتبون مو هو ادؼصود وافشوهد ومو 

 .يؼتضقه ادؼوم ويدظون مو ظداه

بل إن ظؿع هذا يل ؾقه أشوة برشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم افذي ـون 

: يستشفد ذم خطبي احلوجي بعدد من أيوت افؼرآكقي وهي

َو َيو):  ؿول اهلل تعوػ -1 ِذينَ  َأُّيه ُؼوا آَمـُوا افَّ َٓ  ُتَؼوتِهِ  َح َّ  اهللََّ اتَّ َّٓ  َ ُوُتنَّ  َو  َوَأْكُتمْ  إِ

اختورهو من مجؾي آيوت ؿبؾفو وبعدهو من  [102: آل ظؿران ](ُمْسؾُِؿونَ 

 .شورة آل ظؿران

. ٕن ادؼصود حٌ افـوس ظذ تؼوى اهلل

َو َيو): وؿول اهلل تعوػ -2 ُؼوا افـَّوُس  َأُّيه ُؽمُ  اتَّ ِذي َربَّ  َواِحَدةٍ  َكْػسٍ  ِمنْ  َخَؾَؼُؽمْ  افَّ

ٌَّ  َزْوَجَفو ِمـَْفو َوَخَؾَ   ًٓ  ِمـُْفاَم  َوَب ثًِرا ِرَجو ُؼوا َوكَِسوءً  ـَ ِذي اهللََّ َواتَّ  افَّ

َْرَحومَ  بِهِ  َتَسوَءُفونَ  ْٕ ونَ  اهللََّ إِنَّ  َوا ، هي أول آيي [1: افـسوء ](َرِؿقًبو َظَؾْقُؽمْ  ـَ

 .من شورة افـسوء

َو َيو): وؿوفه تعوػ ذم شورة إحزاب -3 ِذينَ  َأُّيه ُؼوا آَمـُوا افَّ ًٓ  َوُؿوُفوا اهللََّ اتَّ  َؿْو

 اهللََّ ُيطِعِ  َوَمنْ  ُذُكوَبُؽمْ  َفُؽمْ  َوَيْغِػرْ  َأْظاَمَفُؽمْ  َفُؽمْ  ُيْصؾِْح ( 70 )َشِديًدا

 [.72-71: إحزاب ]((71 )َظظِقاًم  َؾْوًزا َؾوزَ  َؾَؼدْ  َوَرُشوَفهُ 



6 

 

ـون رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم خيتور هذه أيوت؛ ٕهنو ذوات 

موضوع واحد أٓ وهو إمر بتؼوى اهلل، وٓ ُيؾِزم كػسه بام بعدهو ومو 

ذم خطبه ـثر من افعؾامء - صذ اهلل ظؾقه وشؾم–ؿبؾفو، وتلشى برشول اهلل 

رشوفي ذم هذه - رمحه اهلل–ذم افسوب  وافالح ، وأّفف افعالمي إفبوين 

. اخلطبي

شؾك هذا ادسؾك، وشلرضب ظددًا من - رمحه اهلل– اإلموم افبخوري وهذا

 .إمثؾي من تكف هذا اإلموم ذم بوب واحد

 (:1/41 )"صحقحه"ذم - رمحه اهلل–ؿول 

:  بوب افعؾم ؿبل افؼول وافعؿل؛ فؼول اهلل تعوػ"

. ؾبدأ بوفعؾم [19: حمؿد] {ؾوظؾم أكه ٓ إفه إٓ اهلل}-  1

وأن افعؾامء هم ورثي إكبقوء، ورثوا افعؾم، من أخذه أخذ بحظ واؾر، ومن »- 2

. «شؾك ضريؼو يطؾى به ظؾام شفل اهلل فه ضريؼو إػ اجلـي

[. 28: ؾوضر] {إكام خيشى اهلل من ظبوده افعؾامء}: وؿول جل ذـره- 3

[. 43: افعـؽبوت] {ومو يعؼؾفو إٓ افعودون}: وؿول- 4

[. 10: ادؾك] {وؿوفوا فو ــو كسؿع أو كعؼل مو ــو ذم أصحوب افسعر}- 5

[. 9: افزمر] {هل يستوي افذين يعؾؿون وافذين ٓ يعؾؿون}: وؿول- 6

« من يرد اهلل به خرا يػؼفه ذم افدين»: وؿول افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم- 7
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. "وإكام افعؾم بوفتعؾم [25:ص]

: ، أسوقفا لكوهاك الـصوص التي أخذ مـفا اإلمام البخاري مواضع الشواهد

: الـص األول- 1

َؾوْظَؾْم ): بوب افعؾم ؿبل افؼول وافعؿل؛ فؼول اهلل تعوػ": ؿول افبخوري رمحه اهلل

َّٓ اهللَُّ َٓ إَِفَه إِ ُه  َواْشَتْغِػْر فَِذْكبَِك َوفِْؾُؿْمِمـَِغ َواْدُْمِمـَوِت َواهللَُّ َيْعَؾُم : )وبؼقي افـص (َأكَّ

مْ  ـُ َبُؽْم َوَمْثَوا . ؾبدأ بوفعؾم[. 19: حمؿد]. (ُمَتَؼؾَّ

: الـص الثاين هاك هو بؽامؾه- 2

ثِِر ْبِن َؿْقٍس، َؿوَل  ـَ  ذِم َمْسِجِد ِدَمْشَ ، َؾَلَتوُه : َظْن 
ِ
ْرَداء ًُ َجوفًِسو ِظـَْد َأِِب افدَّ ـْ ـُ

، َأَتْقُتَك ِمَن اْدَِديـَِي، َمِديـَِي َرُشوِل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه : َرُجٌل، َؾَؼوَل 
ِ
ْرَداء َيو َأَبو افدَّ

ُث بِِه َظِن افـَّبِيِّ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّمَ  دِّ  َبَؾَغـِي َأكََّك ُ َ
ٌٍ َؾاَم َجوَء : َؿوَل : َوَشؾََّم؛ حِلَِدي

وَرٌة؟ َؿوَل  ، َؿوَل : بَِك دِمَ ُه؟ َؿوَل : َٓ َٓ َجوَء بَِك َؽْرُ ، َؿوَل : َو ًُ َرُشوَل : َٓ َؾنيِنِّ َشِؿْع

َل اهللَُّ َفُه »:  اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾََّم َيُؼوُل  َمْن َشَؾَك َضِريًؼو َيْؾَتِؿُس ؾِقِه ِظْؾاًم ، َشفَّ

َضِريًؼو إَِػ اجْلَـَِّي ، َوإِنَّ اْدَاَلِئَؽَي َفَتَضُع َأْجـَِحَتَفو ِرًضو فَِطوفِِى اْفِعْؾِم ، َوإِنَّ َضوفَِى 

 ، َوإِنَّ َؾْضَل اْفَعومِلِ 
ِ
قَتوُن ذِم اْدَوء  َوإَْرِض ، َحتَّى احْلِ

ِ
اَمء اْفِعْؾِم َيْسَتْغِػُر َفُه َمْن ذِم افسَّ

 ، إِنَّ 
ِ
َػْضِل اْفَؼَؿِر َظَذ َشوِئِر اْفَؽَواـِِى ، إِنَّ اْفُعَؾاَمَء ُهْم َوَرَثُي إَْكبَِقوء ـَ َظَذ اْفَعوبِِد 

ُثوا اْفِعْؾَم ، َؾَؿْن َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّظ َواؾِرٍ  اَم َورَّ و ، إِكَّ ُثوا ِديـَوًرا َوَٓ ِدْرَ ً . «إَْكبَِقوَء مَلْ ُيَورِّ
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 :الـص الثالث هاك هو بؽامؾه- 3

 َموًء َؾَلْخَرْجـَو بِِه َثَؿَراٍت خُمَْتؾًِػو }:  وؿول جل ذـره
ِ
اَمء َأمَلْ َتَر َأنَّ اهللََّ َأْكَزَل ِمَن افسَّ

َبوِل ُجَدٌد بِقٌض َومُحٌْر خُمَْتؾٌِف َأْفَواهُنَو َوَؽَرابِقُى ُشوٌد َوِمَن افـَّوِس  َأْفَواهُنَو َوِمَن اجْلِ

اَم خَيَْشى اهللََّ ِمْن ِظَبوِدِه اْفُعَؾاَمُء إِنَّ اهللََّ َظِزيٌز  َذفَِك إِكَّ ـَ َْكَعوِم خُمَْتؾٌِف َأْفَواُكُه  ْٕ َوابِّ َوا َوافدَّ

. [28: ؾوضر] {َؽُػورٌ 

 :الـص الرابع هاك هو بؽامؾه- 4

َّٓ اْفَعودُِونَ }: وؿول و فِؾـَّوِس َوَمو َيْعِؼُؾَفو إِ هُبَ َْمَثوُل َكْ ِ ْٕ . [43: افعـؽبوت] {َوتِْؾَك ا

 :الـص اخلامس وهاك هو بؽامؾه- 5

ُؾوا بَِذْكبِِفْم َؾُسْحًؼو } ِعِر َؾوْظَسَ ـَّو ذِم َأْصَحوِب افسَّ ـُ ـَّو َكْسَؿُع َأْو َكْعِؼُل َمو  ـُ َوَؿوُفوا َفْو 

ِعرِ  َْصَحوِب افسَّ
. [10: ادؾك] {ِٕ

 :الـص السادس هاك هو بؽامؾه- 6

ِه ُؿْل }: وؿول ِخَرَة َوَيْرُجو َرمْحََي َربِّ ْٔ َذُر ا ْقِل َشوِجًدا َوَؿوِئاًم حَيْ ًٌ آَكوَء افؾَّ
ْن ُهَو َؿوكِ َأمَّ

َْفَبوِب  ْٕ ُر ُأوُفو ا َـّ اَم َيَتَذ َٓ َيْعَؾُؿوَن إِكَّ ِذيَن  ِذيَن َيْعَؾُؿوَن َوافَّ [. 9: افزمر] {َهْل َيْسَتِوي افَّ

 :الـص السابع بؽامؾه- 7

من يرد اهلل به »: شؿعً افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم: ظن معوويي ريض اهلل ظـه ؿول

خرا يػؼفه ذم افدين، وإكام أكو ؿوشم واهلل يعطي، وفن تزال هذه إمي ؿوئؿي ظذ 

، 71)رواه افبخوري برؿم . «أمر اهلل، ٓ ي هم من خوفػفم، حتى يليت أمر اهلل
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. ظن معوويي ريض اهلل ظـه (1037)، ورواه مسؾم  برؿم (7312، 3116

وأظؾم افؼراء جواز هذا آختصور؛ اؿتصوًرا ظذ افشواهد، ؾؾقعؾؿوا أن هذا 

اجلفـي احلدادي اجلفول ؿد رموين بلين بست ؿول اإلموم ابن بوز بًسا خمالًّ دو 

تؼتضقه إموكي افعؾؿقي، وأين ؿد خوفػً إموكي افعؾؿقي، وأن فقس احلومل يل ظذ 

. إٓ افرؽبي ذم ككة رأيي وافدؾوع ظن كػيس- واهلل أظؾم-ذفك 

ِذيَن ُيْمُذوَن اْدُْمِمـَِغ ): وـالمه هذا من افبفتون واإلثم ادبغ يصدق ظؾقه ؿول اهلل َوافَّ

َتوًكو َوإِْثاًم ُمبِقـًو َتَسُبوا َؾَؼِد اْحَتَؿُؾوا هُبْ ـْ [. 58: إحزاب ](َواْدُْمِمـَوِت بَِغْرِ َمو ا

 ادخوفف دو تؼتضقه إموكي وإين ٕبرأ إػ اهلل ممو رموين به هذا احلدادي من افبس

. اإلرجوءب وافعؾؿقي

 أهل افعؾم  افرشول صذ اهلل ظؾقه وشؾم، وضريؼيورِب فؼد رست ظذ ضريؼي

وافـهبل ذم أخذ ادؼصود، وافشوهد من جواب اإلموم ابن بوز ظذ افسمال افذي 

وجه إفقه، وترـً مو زاد ظذ ذفك ممو ؿوفه افشقخ ابن بوز توشًعو ذم افؽالم يرى أكه 

. يستػقد مـه اجلوهل

 وافعوؿل ادـصف يدرك أن اإلموم ابن بوز فو اؿتك ذم جوابه ظذ شمال افسوئل 

 دو رأى ذم إجوبته تؼصًرا أو خؾاًل، بل فو اؿتك "ٓ هو من أهل افسـي": ظذ ؿوفه

َوَكوَدى َأْصَحوُب اجْلَـَِّي ):  وحدهو فؽوكً جواًبو واؾًقو، ؿول تعوػ(ٓ) ظذ ـؾؿي

و  ُؽْم َحؼًّ و َؾَفْل َوَجْدُتْم َمو َوَظَد َربه ـَو َحؼًّ َأْصَحوَب افـَّوِر َأْن َؿْد َوَجْدَكو َمو َوَظَدَكو َربه
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ٌن َبْقـَُفْم َأْن َفْعـَُي اهللَِّ َظَذ افظَّودِِغَ  َن ُمَمذِّ [. 44: إظراف ](َؿوُفوا َكَعْم َؾَلذَّ

ؾؼط، ومل يزيدوا ظؾقفو  (كعم)ؾلجوب أصحوب افـور ظذ شمال أهل اجلـي بؽؾؿي 

. ؾؽوكً جواًبو يشػي ؽؾقل أصحوب اجلـي

يؼتك ذم إجوبته ظذ أشئؾي وجفً إفقه، - صذ اهلل ظؾقه وشؾم–وهذا رشول اهلل 

 .بـِال، ثم بـِـعم

(: 2728)وؿول افسمذي رمحه اهلل ذم شــه حديٌ 

َثـَو ُشَوْيٌد َؿوَل  َكو َظْبُد اهللَِّ َؿوَل : َحدَّ َكو َحـَْظَؾُي ْبُن ُظَبْقِد اهللَِّ، َظْن َأَكِس ْبِن : َأْخَزَ َأْخَزَ

ُجُل ِمـَّو َيْؾَؼى َأَخوُه َأْو َصِديَؼُه َأَيـَْحـِي َفُه؟ : َؿوَل َرُجٌل : َموفٍِك، َؿوَل  َيو َرُشوَل اهللَِّ افرَّ

: َأَؾَقْلُخُذ بَِقِدِه َوُيَصوؾُِحُه؟ َؿوَل : ، َؿوَل «َٓ »: َأَؾَقْؾَتِزُمُه َوُيَؼبُِّؾُه؟ َؿوَل : ، َؿوَل «َٓ »: َؿوَل 

ٌٌ َحَسنٌ »: «َكَعمْ » . «َهَذا َحِدي

، وابن موجه ذم شــه حديٌ (3/198)وأخرجه اإلموم أمحد رمحه اهلل ذم مسـده 

. وؽرهم (7/100)، وافبقفؼي (1217)، وظبد بن محقد حديٌ (3702)

: ، وؿول(160)وأورده إفبوين ذم افصحقحي برؿم 

. "حسن: وؿول افسمذي"

. "وهو ـام ؿول وأظذ": ثم ؿول

 .وأورد فه متوبعوت يتؼوى هبو

 ؾام رأي هذا احلدادي؟
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: وؿول اجلفـي احلدادي معؾًؼو ظذ ـالم اإلموم ابن بوز رمحه اهلل

 ؾواضح من تػصقل افشقخ أكه يتؽؾم ظن آحود افعؿل، ظن حؽم من ترك "

افصقوم أو احلٍ أو افصالة، وذـر إدفي ظذ ظدم ـػر من ترك افزـوة، ورجح ـػر 

من ترك افصالة، ؾبحٌ افشقخ رمحه اهلل ذم آحود افعؿل، وفقس ذم حؽم من ترك 

. "افعؿل مطؾًؼو، وظؾقه ؾال حجي ؾقه فؾشقخ ربقع

: أقول

:  ؾقؼول؛-رمحه اهلل–موم ابن بوز ظجًبو هلذا ادسؽغ ادتطػل ظذ ـالم اإل

ؾواضح من ـالم افشقخ أكه يتؽؾم ظذ آحود افعؿل ظن حؽم من ترك افصقوم، " 

. "أو احلٍ، أو افصالة، وذـر إدفي ظذ ظدم ـػر من ترك افزـوة

: أؿول

ؾؾامذا أؽػؾً حؽؿه ظذ تورك افزـوة، وافصقوم، واحلٍ بعدم افؽػر وأن تورـفو 

. يؽػر ـػًرا دون ـػر وترـه معصقي ـبرة من افؽبوئر

ؾبحٌ افشقخ ذم آحود افعؿل وفقس ذم حؽم ": ومن افعجوئى ؿول هذا افرجل

 ."ترك افعؿل من ترك افعؿل مطؾًؼو؛ وظؾقه ؾال حجي ؾقه فؾشقخ ربقع

 !ؾفل افسمال افذي وجه إػ اإلموم ابن بوز ـون ظن آحود افعؿل؟

هل ربقع احتٍ بؽالم افشقخ ذم آحود افعؿل؟ و

 !!؟، أو تورك آحود افعؿلوهل ظورض افشقخ ذم ـػر تورك افصالة
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ثم أين وضعً حؽم افشقخ بـػقه اإلرجوء ظن افعؾامء افذين ٓ يؽػرون تورك 

افعؿل؟ 

وأين وضعً صفودته هلم بلهنم من أهل افسـي واجلامظي؟ إمر افذي احتٍ به 

ربقع ظذ احلداديي افذين يرمون افعؾامء افذين ٓ يؽػرون تورك افصالة بوإلرجوء، 

. ويرمون من ٓ يؽػر تورك افعؿل بوإلرجوء

: وأشلفك أكً وأمثوفك من احلداديي ؾلؿول

  افسوبؼغ وافالحؼغهل أكتم ترؾعون رؤوشؽم بؽالم ابن بوز وؽره من افعؾامء

إذا خوفػوا جفوٓتؽم وؽؾوـم اددمر؟ 

ـال؛ ؾؼد ظرؾؽم أهل افسـي وظرؾوا مـفجؽم وأصوفؽم افتي  وربون هبو أهل 

.  ظذ امتداد شـواتافسـي حرًبو صعواء ٓ تـؼطع

أمو افرواؾض وافعؾامكقون وشوئر أهل افبدع من افصوؾقي واإلخوان ادػؾسون 

إحقون من بوب من وؾروظفم ؾفم مـؽم ذم ملمن وشالم إٓ مو تبدوكه ذم كودر 

 .ذر افرمود ذم افعقون

ا
ًال
هاك ىصوص األئمة التي وعدُت القراء هبا، ىقلتها عنهم بالحرف كما يف  :رابع

أحاديث الشفاعة وأحاديث فضل التوحود الصحوحة تدمغ الخوارج ]مقايل 

 :[والحدادية القطبوة
ر إال برتك الشفادتني أو يؼع يف كواقضفا" : ومـفم، هذا ومن أئؿة السـة من ال يخؽػِّ
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اإلموم حمؿد بن ظبد افوهوب إموم افدظوة افسؾػقي بعد اإلمومغ ابن تقؿقي - 1

. وابن افؼقم

-حمؿد بن ظبد افوهوب/ وشئل افشقخ "(: 1/102 )"افدرر افسـقي"ؿول ذم 

أرـون اإلشالم : ظام يؼوتل ظؾقه؟ وظام يؽػر افرجل به؟ ؾلجوب- رمحه اهلل تعوػ

إذا أؿر هبو، وترـفو : اخلؿسي، أوهلو افشفودتون، ثم إرـون إربعي؛ ؾوٕربعي

اختؾػوا ذم ـػر : هتووكًو، ؾـحن وإن ؿوتؾـوه ظذ ؾعؾفو، ؾال كؽػره بسـفو ؛ وافعؾامء 

افتورك هلو ـساًل من ؽر جحود ؛ وٓ كؽػر إٓ مو أمجع ظؾقه افعؾامء ـؾفم، وهو 

. "وأيضا كؽػره بعد التعريف إذا عرف وأكؽر. افشفودتون

 ؾعؾامء إمي اختؾػوا ذم تؽػر تورك إرـون ـساًل، وأمجعوا ظذ تؽػر تورـفو 

. جحوداً 

. وأمجعوا ظذ ـػر تورك افشفودتغ

. واإلموم حمؿد ٓ يؽػر إٓ بام أمجعوا ظؾقه وهو افشفودتون 

وؿوفه هذا كص واضح ذم ظدم تؽػر تورك افعؿل؛ إذ فقس وراء إرـون اخلؿسي 

. من إظامل مو يؽػر به، بل كص ظذ أكه ٓ يؽػر إٓ بام أمجعوا ظؾقه، وهو افشفودتون 

. ومـفم اإلموم ظبد افرمحن بن حسن آل افشقخ- 2

(: 11/317 )"افدرر افسـقي"ذم - رمحه اهلل–ؿول 

شلفـي -: رمحه اهلل-وؿول صقخـو صقخ اإلشالم حمؿد بن ظبد افوهوب "

إكو ٓ كؼوتل إٓ ظذ مو : افؼيف ظام كؼوتل ظؾقه، ومو كؽّػر به؟ ؾؼول ذم اجلواب

. "... أمجع ظؾقه افعؾامء ـؾفم، وهو افشفودتون بعد افتعريف، إذا ظرف ثم أكؽر



14 

 

. ومـفم اإلموم ظبد افؾطقف آل افشقخ- 3 

: ممـدًا مو ؿوفه آبوؤه (1/467 )"افدرر افسـقي"ذم - رمحه اهلل–ؿول 

 وأخزهتم بزاءة افشقخ، من هذا ادعتؼد وادذهى وأكه ٓ يؽػر إٓ بام أمجع "

ادسؾؿون ظذ تؽػر ؾوظؾه، من افؼك إـز وافؽػر بآيوت اهلل ورشؾه أو بقء 

 ـتؽػر من ظبد افصوحلغ ودظوهم مع اهلل، بعد ققام احلجة وبؾوغفا املعتربمـفو 

جمؿع ظؾقه : وجعؾفم أكدادًا فه ؾقام يستحؼه ظذ خؾؼه، من افعبودات واإلهلقي وهذا

. "أهل افعؾم واإليامن

. ومـفم اإلموم ابن شحامن- 4 

ؾؿن أكؽر ": ، مطوبع افريوض(35ص) "افضقوء افشورق"ذم - رمحه اهلل–ؿول 

افتؽػر مجؾي ؾفو حمجوج بوفؽتوب وافسـي، ومن ؾرق بغ مو ؾرق اهلل ورشوفه من 

افذكوب، ودان بحؽم افؽتوب وافسـي، وإمجوع إمي ذم افػرق بغ افذكوب 

وكحن مل كؽػر أحدًا بذكى دون . وافؽػر ؾؼد أكصف، وواؾ  أهل افسـي واجلامظي

، وؿد إذا قامت عؾقه احلجةافؼك إـز افذي أمجعً إمي ظذ ـػر ؾوظؾه، 

. " ٓبن حجر افشوؾعي"اإلظالم"حؽى اإلمجوع ظذ ذفك ؽر واحد ـام حؽوه ذم 

ؾفمٓء ـبور أئؿي افدظوة افسؾػقي ذم كجد ٓ ُيؽػرون ذم أؿواهلم هذه إٓ بام 

. أمجعً إمي ظذ أكه ـػر

وٓ كؽػر إٓ مو أمجع ظؾقه افعؾامء ـؾفم، "-: رمحه اهلل-وظبورة اإلموم حمؿد 

. "وهو افشفودتون

 وافظوهر أن هذه ادواؿف من همٓء إئؿي إكام هي مبـقي ظذ إخذ بلحوديٌ 



15 

 

، وظذ أحوديٌ افشػوظي ذم ادذكبغ افتي هي "ٓ إفه إٓ اهلل"ؾضل ـؾؿي افتوحقد 

مبـقي ظذ ؾضل ومؽوكي ـؾؿي افتوحقد، ومو فؼوئؾفو ادعتؼد دعـوهو ادخؾص ؾقفو من 

اجلزاء ظـد اهلل ظذ تػووت أهؾفو ذم افعؿل بؿؼتضوهو وافتؼصر ؾقه ، وظذ 

تػووهتم ذم هذا افتؼصر ادمدي إػ دخول افـور، ـام ذم أحوديٌ افشػوظي افتي تبغ 

. هذا افتػووت، وؿد شؾف ذـرهو ؿريبوً 

. هذا وهلمٓء إئؿي أو فبعضفم أؿوال أخرى ُيؽػرون ؾقفو تورك افصالة

فؽن ادتلمل وافـوطر ذم إدفي واإلمجوع افذي ذـروه يدرك أن ادعتَؿد ظـدهم 

. هو هذا افؼول افؼوئم ظذ إدفي ادذـورة واإلمجوع

ؾام رأي احلداديي ذم أؿوال أهل افتوحقد وافسـي واحلديٌ افسوبؼغ مـفم 

وافالحؼغ؟ 

ومو رأي أهل افسـي ادعورصين وظؾامئفم ذم ضوئػي احلداديي افذين يرمون أهل 

احلديٌ وأئؿتفم بوإلرجوء، بل يرمون ـثرًا مـفم بوفتجفم؟ 

-. رمحه اهلل–وأضقف إػ ـالم همٓء إئؿي افـبالء ـالم اإلموم ابن بوز 

ؾؼد شئل ظؿن ٓ ُيؽػر تورك افعؿل هل هو مرجئ؟ 

. "ٓ، هو من أهل افسـي"-: رمحه اهلل–ؾؼول 

، افسـي افعورشة، (94) افعدد "جمؾي افػرؿون"كَؼْت هذه اإلجوبي ادـصػي 

. (هـ1418)صوال، ظوم 

.  بسـتغ–رمحه اهلل – ؿبقل وؾوته :أي
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وؿد ظؾم احلداديون هبذه افػتوى، فؽـفم ـعودهتم ٓ يرؾعون رؤوشفم بؽالم أئؿي 

اإلشالم افسوبؼغ وافالحؼغ، افؼوئؿي ظذ احلجٍ وافزاهغ، ـام هي ظودة أهل 

 .إهواء ادبتدظغ

: أأضيف اآلن مه كالم اإلمام حممد أغريي مه األئمة ما يأتي
-1/64)ؾػي خطوب ضويل فإلموم حمؿد إػ ظؿوم ادسؾؿغ ـام ذم افدرر افسـقي 

(: 72ص)، كلخذ مـه افؽالم أيت من (72

: ؿول رمحه اهلل- 5

 افـوس وهنى شبه، ظرؾه مو بعد ثم افرشول، دين ظرف من أـػر ؾلكو افتؽػر وأمو"

 فقسوا - احلؿد وهلل - إمي وأـثر. أـػر افذي هو ؾفذا ؾعؾه، من وظودى ظـه،

 وهم ;واحلرمي افـػس دون إٓ افقوم، إػ أحدا كؼوتل ؾؾم افؼتول وأمو ;ـذفك

 ادؼوبؾي، شبقل ظذ بعضفم، ؿد كؼوتل وفؽن ممؽـو، أبؼوا وٓ ;ديوركو ذم أتوكو افذين

 ؾنكو ظرف، مو بعد افرشول، دين بسى جوهر من وـذفك ;مثؾفو شقئي شقئي وجزاء

 افـوس، ذم إصوظته افواجى وأن ؾقه، ريى ٓ افذي احل ، هو هذا أن فؽم كبغ

(. 1/73)اهـ افدرر افسـقي ."وافرجول افـسوء، وتعؾقؿه

(: 1/104)وؿول رمحه اهلل ذم افدرر افسـقي - 6

 ظذ إفقـو اهلجرة وكوجى بوفعؿوم، كؽػر إكو: ؿوهلم ؾؿثل وافبفتون، افؽذب وأمو

 هذا ومثل يؼوتل، مل ومن يؽػر، مل من كؽػر وإكو ديـه، إطفور ظذ ؿدر من

 ظن افـوس به يصدون افذي وافبفتون، افؽذب من هذا ؾؽل أضعوؾه، وأضعوف

. ورشوفه اهلل دين
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 ؿز ظذ افذي وافصـم افؼودر، ظبد ظذ افذي افصـم، ظبد من كؽػر ٓ ــو وإذا

 مل من كؽػر ؾؽقف يـبففم، من وظدم جفؾفم، ٕجل وأمثوهلام، افبدوي، أمحد

َتونٌ  َهَذا ُشْبَحوَكَك }: ويؼوتل؟ يؽػر مل أو إفقـو، ُّيوجر مل إذا بوهلل يؼك  {َظظِقمٌ  هُبْ

اهـ ."[16: آيي افـور شورة]

وـتى رمحه اهلل ـتوًبو إػ حمؿد بن ظقد بغَّ ؾقه دظوته، وجوء من ضؿن هذا - 7

: افؽتوب ؿوفه

ًُ  أين: اظؾم افؽالم، ؿبل وفؽن" ْؾ : مسوئل بلربع َظرَّ

. افـوس أـثر آذان يطرق مل أكه مع افتوحقد بقون: إوػ

 دظوة من افعبودة، أو افعؾم إػ يـتسى من ـالم ذم ـون وفو افؼك، بقون: افثوكقي

 اهلل، ظـد صػعوء أهنم يريدون أهنم زظم وفو افعبودة، من بقء ؿصده أو اهلل، ؽر

 أهنم افعؾامء، ظن ذـرتم ـام افؼربوت، أؾضل من هذا أن يظن افـوس أـثر أن مع

. زموهنم ذم وؿع ؿد أكه يذـرون

 افـوس وكػر أبغضه ثم ورشوفه، اهلل دين هو افتوحقد أن فه بون من تؽػر: افثوفثي

 اهلل صذ اهلل رشول وأن افؼك، ظرف ومن ؾقه، افرشول صدق من وجوهد ظـه،

 فؾـوس، وحسـه مدحه ثم وهنورا، فقال بذفك وأؿر بنكؽوره، بعٌ وشؾم ظؾقه

 .إظظم افسواد ٕهنم خيطئون، ٓ أهؾه أن وزظم

ر أين عـي، األعداء ذكر ما وأما  تؼم مل الذي اجلاهل أكّػر أو وباملواالة، بالظن أخَكػِّ

. ورسوله اهلل دين عن الـاس تـػري به يريدون عظقم، هبتان ففذا احلجة، عؾقه
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 ؾؾام هلل، ـؾه افدين ويؽون ؾتـي تؽون ٓ حتى خوصي، همٓء بؼتول إمر: افرابعي

 ذم افبؾدان، مجقع ذم افعؾامء من أكه يدظي من صدؿـي إربع، همٓء ظـي اصتفر

 افدرر افسـقي ."وافؼتول افتؽػر ظع وردوا افؼك، كػي وذم افتوحقد،

(10/112 .)

ث وؿول افشقخ ظبد اهلل بن افشقخ حمؿد بن ظبد افوهوب رمحه اهلل تعوػ- 8 ، حيدِّ

ظن كعؿي اهلل ظز وجل ظؾقفم حغ دخؾوا مؽي بغر ؿتول ذم أيوم اإلموم شعود بن 

: ظبدافعزيز، ؿول خالل حديثه

 "شعود" افغزو أمر من افعومي وـوؾي وظؾامؤهو مؽي، أرشاف ضؾى أن  بعد"

 ذم اإلؿومي أو ؿتوفه، ظذ مؽي وأمر احلجقٍ، أمراء مع تواضموا ـوكوا وؿد إمون،

 ذم افرظى اهلل أفؼى ادوحدين، أجـود زحػً ؾؾام. افبقً ظن فقصدوه احلرم،

 حقـئذ إمر وبذل. ؽـقؿي اإليوب يعد واحد ـل مذر، صذر ؾتػرؿوا ؿؾوهبم،

 رؤوشـو حمؾؼغ آمـغ افتؾبقي، وصعوركو ودخؾـو افؼيف، بوحلرم دن إمون

 ومن. افدين يوم موفك من بل ادخؾوؿغ، من أحد من خوئػغ ؽر ومؼكين،

 به يعضدوا مل متلدبون، مضبوضون، ـثرهتم ظذ وهم احلرم، اجلـد دخل حغ

 هبقؿي من اهلل أحل مو أو اهلدي، دم إٓ دمو يريؼوا ومل صقدا، يـػروا ومل صجرا،

(. 1/222) افدرر افسـقي ."ادؼوع افوجه ظذ إكعوم

: إػ أن ؿول رمحه اهلل

 أن ذم وؿطعؽم، تؼريرـم من يؾزم: فه واإلذظون احل  ؿبول ظن مـػر ؿوئل ؿول ؾنن

 بؽػر يؼول أن افدم، مفدر مؼك أكه افشػوظي، أشلفك اهلل، رشول يو: ؿول من
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 مـدوب، ذفك أن ادعتزين ظؾامئفم فتكيح ادتلخرين، شقام وٓ إمي، ؽوفى

 فقس ادذهى ٓزم ٕن يؾزم، ٓ: ؿؾً! ذفك ذم خوفف من ظذ افغورة وصـوا

 افعؾو، بجفي ؿؾـو وإن جمسؿي، كؽون أن يؾزم ٓ ذفك ومثل مؼرر، هو ـام بؿذهى،

. بذفك احلديٌ ورد ـام

 لؾحق، دعوتـا بؾغته من إال كؽػر وال خؾت، قد أمة تؾك: مات فقؿن كؼول وكحن

 كؼوتؾفم من ـغوفى ،معاكدا مستؽربا وأرص احلجة، عؾقه وقامت املحجة، له ووضحت

 بلؾعول ويتظوهرون ؾعل افواجبوت، من ويؿتـعون اإلرشاك، ذفك ظذ يكون افقوم،

 به، ورضوه حوفه، هذه من دـورصته كؼوتؾه إكام افغوفى وؽر ; وادحرموت افؽبوئر

 مه ظؿن وكعتذر ؿتوفه، ذم حؽؿه حقـئذ ؾؾه معه، وافتلفقى ذـر، من شواد وفتؽثر

 ؿطعو، ممـوع ذفك ذم واإلمجوع اخلطل، من ظصؿتفم فعدم معذورون، خمطئون بلهنم

(. 1/234)افدرر افسـقي . "ؽؾط ؾؼط افغورة صن ومن

رشوفي افشقخ إشحوق بن ظبد افرمحن ذم بقون ظؼقدة افشقخ ابن ظبد افوهوب - 9

: ، ؿول رمحه اهلل(1/522)وأخبوره وأحوافه ذم افدرر افسـقي 

 بلهنم كحؽم وافصوحلغ، إوفقوء يعبد ممن وأمثوهلم، ادؼـغ همٓء  ؾجـس"

 من هذا ظدا ومو ;الرسالقة احلجة عؾقفم قامت إذا كػرهم، وكرى ;مؼـون

. هبو كؽػر ٓ وادػسدة، ادرتبي ذم دوكه هي افتي افذكوب،

 وافؼبور، وإصـوم إوثون فعبود بويـوا افذين افؼبؾي، أهل من أحد ظذ كحؽم وٓ

 وافؼدريي اجلفؿقي وؽالة ;اجسحوه جرم وظظقم ارتؽبوه، ذكى بؿجرد

 اهلدى أئؿي أؿوال ظن ؾقفم كخرج ٓ افسؾف، ـػرهم ممن وكحوهم وافراؾضي،
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 أهل ذم وؿوفته اخلوارج، به أتً ممو اهلل إػ وكزأ إمي، هذه شؾف من وافػتوى،

اهـ ."ادسؾؿغ من افذكوب

 اهلل رمحه كورص بن محد وافشقخ افوهوب، ظبد بن حمؿد افشقخ ظذ أبـوء وورد- 10

 ابن مثل ادتؼدمغ، افعؾامء من أكوشو تؽػرون أكؽم:  بؾغـو:كصه هذا تعوػ شمال،

. افسـي أهل من بوفعؾم، مشفور وهو وؽره، افػورض،

 افذي افبفتون من ؾفذا وؽرهم، ادتؼدمغ، من كوشو كؽػر أكو ذـرت مو: ؾلجوبوا

 ؽر إفقـو كسبوا ـام ادستؼقم، افكاط ظن افـوس به فقجتوفوا أظداؤكو، ظـو أصوظه

َتونٌ  َهَذا ُشْبَحوَكَك }: كؼول أن ظؾقفو وجوابـو ـثرة، أصقوء افبفتون من ذفك  هُبْ

 وأكؽره، عرف احلق رجال إال كؽػر ال وكحن ؛[ 16: آيي افـور شورة ]{َظظِقمٌ 

 أكو من ظـو ذـر ومو وظوكد، و رد ،يؼبل فؾم إلقه ودعي احلجة، عؾقه قامت بعدما

اهـ ."ظؾقـو ـذب ؾفو حوفه، هذا من ؽر كؽػر

، ؿول رمحه اهلل (وافروم افعجم بؾدان إػ شعود بن افعزيز ظبد إمر رشوفي)- 11

(: 1/264)تعوػ ذم افدرر افسـقي 

 افؼك وظرف اخلوارج، دين وشامه وشبه، افتوحقد ظرف من إٓ كؽػر ٓ وكحن"

 مل وإن احلجي، ظؾقه ؿومً بعدمو ظؾقه افـوس وحض إفقه، ودظو وأهؾه، وأحبه،

 اهلل أن ظرف بعدمو بوفصوحلغ، افتوشل وشامه افؼك، ؾعل أو افؼك، يػعل

ُمْ  َذفَِك }: تعوػ ؿول ـام اهلل، أكزل مو بعض ـره أو حرمه، ِرُهوا بَِلهنَّ  اهللَُّ َأْكَزَل  َمو ـَ

 ؿول ـام افؼرآن، أو بوفدين، اشتفزأ أو ،[ 9: آيي حمؿد شورة ]{َأْظاَمهَلُمْ  َؾَلْحَبطَ 

ـُْتمْ  َوَرُشوفِهِ  َوآَيوتِهِ  َأبِوهللَِّ ُؿْل }: تعوػ َػْرُتمْ  َؿدْ  َتْعَتِذُروا ٓ َتْسَتْفِزُئونَ  ـُ  َبْعدَ  ـَ
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 بوهلل آشتفزاء: أيي هذه ذم افعؾامء ؿول ،[ 66-65: آيي افتوبي شورة ]{إِياَمكُِؽمْ 

. بوإلمجوع مستؼل ـػر بوفرشول وآشتفزاء بوإلمجوع، مستؼل ـػر

 أهل مجقع من ـؾفم افعؾامء أمجع ؿد ؾعؾفو من كؽػر أكـو ذـركو افتي إكواع وهذه

 إربعي، ادذاهى أهل من افعؾم، أهل ـتى وهذه ؾعؾفو، من ـػر ظذ ادذاهى

اهـ ."وشؾم وصحبه حمؿد، كبقـو ظذ اهلل وصذ وادـي، احلؿد وهلل موجودة وؽرهم،

به - 12 وؿول افشقخ افعالمي حمؿد بن إبراهقم آل افشقخ رمحه اهلل ذم دؾع هذه افشه

: ظن اإلموم حمؿد بن ظبد افوهوب رمحه اهلل ذم رشحه فؽتوب ـشف افشبفوت

ؾنن افشقخ رمحه اهلل دو تصدى فؾدظوة إػ اهلل وبغ مو ظؾقه افؽثر من افؼك "

إـز تصدى بعض اجلفول بوفتشبقه ظذ جفول أمثوهلم، وزظؿوا أن ادصـف رمحه 

بل ال يؽػر إال من عؿل مؽػًرا وقامت عؾقه اهلل يؽػر ادسؾؿغ وحوصوه من ذفك، 

 ؾؼصد ـشف تؾك افشبه ادشبفي ظذ اجلفول وردهو وإن ـوكً احلجة فإكه يؽػره

. "أوهى من خقوط افعـؽبوت فؽن تشوش ظؾقفم

فؾعالمي افشقخ حمؿد بن إبراهقم آل افشقخ  [رشح ـشف افشبفوت]اكظر 

 (.50ص)

: أقول

هذه اثـو ظؼ ؿوًٓ كؼؾتفو ظن اإلموم حمؿد وإئؿي من أتبوظه، مـفم من يـؼل 

ر اجلوهل إٓ بعد أن تؼوم ظؾقه احلجي . تكيح افشقخ بلكه ٓ ُيؽػِّ

ر من يؼع ذم افؼك   ومـفم من يسر ظذ هنجه ذم ظدم افترسع ذم افتؽػر، ؾال ُيؽػِّ

. إٓ بعد أن تؼوم ظؾقه احلجي
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 أمو من يعرف افتوحقد ويؼع ذم افؼك ؾفذا يؽػروكه بدون تردد؛ ٕن احلجي 

ومو ظؾقه شؾف - صذ اهلل ظؾقه وشؾم–ؿوئؿي ظؾقه من ـتوب اهلل وشـي رشوفه 

. إمي

وبؼقً هـوك كصوص أخرى ٕئؿي افدظوة إػ افتوحقد ترـتفو اختصورًا، وهي 

، وؿد مجعفو إخ ظصوم بن ظثامن افؼبوضي ذم مؼول فه "افدرر افسـقي"موجودة ذم 

 وافرواؾض افؼبوريون به يرمي مو تلـقد ذم أكػسفم جيفدون احلداديي]: ظـواكه

. [افتؽػر ذم اخلوارج وظؼقدة مـفٍ ظذ أكه من ودظوته حمؿد اإلموم

. هذا وٕئؿي افدظوة كصوص ذم تؽػر من يؼع ذم افؼك ٓ كـؽرهو

. إمو أن يؽون مرادهم هبذا افتؽػر افؼك إصغر:  ؾـؼول

.  وإمو أن يريدوا به افؼك إـز ؾفـو يليت افسجقح

صذ – ؾؿن ترجح فه ظدم افتؽػر بوٕدفي افؼظقي من ـتوب اهلل ومن شـي رشوفه 

ومن أؿوال افسؾف ؾال حرج ظؾقه، بل هو ملجور ٓجتفوده - اهلل ظؾقه وشؾم

. وإلتبوظه فألدفي افؼظقي

ومن يرجح فه افتؽػر بام ظـده من أدفي، ؾال حرج ظؾقه، وفه أجر اجتفوده وأخذه 

. بام طفر فه من كصوص افؽتوب وافسـي

 وهذا ادـفٍ ؿد شور ظؾقه أئؿي اإلشالم ذم مواضن اخلالف افتي يسوغ ؾقفو 

آجتفود، ؾال يطعن بعضفم ذم بعض، بل فقس بقـفم إٓ احلى وآحسام، 

. وتلرخيفم يشفد بذفك

ر هبواه، ؾفذا يعتز من أهل  أمو من خيوفف هذا ادـفٍ ؾقتطوول ويبدع وُيؽػِّ
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ر مـه ومن ؾتـته افتي ت  بوفسـي  ع وُيبغَّ فؾـوس جفؾه وهواه، وحُيذَّ افضالل، ؾُقبدَّ

. وأهؾفو

كتبه 

الشقخ ربقع بن هادي املدخيل 

هـ 23/3/1437


