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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .ن اتبع هداهاحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وم

فبساابم مااب والااه ال اابا ماان أحاادات اريرهاابس والتمنااق ومااب سااب  ب ماان م اادمب   :أمااب ب ااد
عاالم اجملبلس والل اباا  ويف وساب ا اري يف ثاألحبدي  كثر  األح بد والغلو والت ييج والتكمق

  .وامل رواة  املر ية واملسموعة
 .بف ليا من ال با من ي رف احل ي ة وم بب  ب ويصدع هب -1
 .ب ض م يتكلم بغق علم وال هدى وال ي رف عن احل ي ة شيئب  و  -2
وب ضااا م ي ااارف احل ي اااة وي ااارف واناااع اريرهااابس وم بب اااه ولك اااه ال يتحااادت عااان  لااا   -3

ببلصدق وال يصدع ببحلق وال حيبول أن يدفع الببطا ويمت ا لل ابا أسابببب  وةياة ال رصايد  اب 
 .صبن ب مب  ج م ني ولك ه يبت د عن إلألمر مب من الوانع 

بابررأة في ا ف م  ناب  ف آخر يشبرك هاالالا يف م رفاة احل ي اة والواناع ولك اه يتسام  وص -4
بريئب  ببلغلو والتكمق وخيمي احل ي ة عمدا  ويسدل احلنم الكثيمة علاى م ابهج م روفاة با ل  

 .يش د علي ب التبريخ املبضي والوانع احلبضر
بلكي امل روف ببملغبلاب  وببحل د واالفاءاا علاى املا  ج ومن ه ا الص ف حسن بن فرحبن امل

وهاا ه التصاارفب   (طااوى)و (املسات لة ) ويف حواراتاه يف ال  ااوا  مثااالمي وأهلااه يف كتبببتااه السا
وساااوف يااارى  .ببسااام اريساااالم وببسااام ال ااادل واالعتااادال واريلصااابف و برباااة الغلاااوت ااادم م اااه 

األسااااالوس الخاااااب  آخااااارون مااااان روافااااا  ال ااااابرفا ذياااااف هااااا ه االدعاااااباا  ويشااااابركه يف هااااا ا 
 .وع الليني وعلمبليني وغقهم

له من املت ني علّي إعابا ال راا حملة عن املا  ج السالمي أونبا اخلوض يف م بنشة املبلكي أرى 
الاااا ف يتناااامل عليااااه املاااابلكي وعاااان امل اااابهج الااااى ياااادافع ع  ااااب ويساااادل السااااتبر علااااى ع ب اااادهب 

 .وم بهن ب وأفبعيل ب 
 .المروق بني أها الس ة وبني المرق الضبلةأوال  أن يدرك ال  الا فأنول ي بغي 

فأصااااا أهااااا الساااا ة وارمبعااااة االعتصاااابم ببلكتاااابس والساااا ة واتباااابع ساااابيا املااااالم ني امل اااا  ع ااااه 
ع ب ااادهم وعبااابداكم وأحكااابم م احلاااالل واحلااارام  :ببريمجااابع فااادي  م مبااا  علاااى هااا ه األصاااول

 .وامل بمال  وسب ر شئون احليبة 
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 :جيد املالع على التبريخ  ول ا
 .أهنم هم ال ين اعت وا ببل رآن وعلومه وألموا يف  ل  كتم التمسق وأصوله  -1
هنب بلغت مب اة موا في ب ألواع ال لوم حىت ي بل إوأهنم هم ال ين اشتد  ع بيت م ببلس ة وأل-2

 :لوع فم  ب 
 .أهنم ألموا املص مب  كمص ف ابن أيب سي ه ومص ف عبد الرذاق

 .واملسبليد وهي كثقة م  ب مس د أمحد وإسحبق  
 .والصحبح وم  ب الصحيحبن للبخبرف ومسلم

 .والس ن وم  ب الس ن األربع 
 .وامل بلم م  ب م بلم الا اين 
 .واروامع والموا د واأللزاا  

يف  وم  ب ع بيت م ب لوم الرلبل، وم  ب كتام ارارح والت اديا وهاي كثاقة لادا ، كماب ألماوا كتباب  
بيااابن ال لاااا، وكتباااب  يف األحبدياااث الضااا يمة واملوضاااوعة، كاااا  لااا  ع بياااة بااادي  م ومحبياااة لاااه، 

 .والكالم ياول يف تمبصيا ه ه األمور اليتسع  ب امل بم
ولشاادة كسااك م ببلكتاابس والساا ة وحرصاا م علااى التماابع األمااة علي مااب وعلااى مااب كاابن عليااه 

 .الصحببة مسوا بأها الس ة وارمبعة 
رق األخاارى وأخااه ماا  م الاارواف  واخلااواره فأصااا دياا  م المرنااة والشاا بق والب ااد عاان أمااب الماا

ال  بياااة ببلكتااابس والسااا ة، وساااوا الخااان ببلصاااحببة والا ااان فاااي م وكياااا الااات م الخبملاااة  ااام باااا 
 .وتمسي  م وتكمقهم يف دين الرواف  وتكمق ب ض م ع د اخلواره 

 .يبسة وم  ب ي ال ون إىل التكمق وجيمع هبتني الاب متني االهتمبم الزا د ببلس
ألهناام دف ااوا ماان أمااة اريسااالم والساايمب أهااا الساا ة  فاابلرواف  يكماارون الصااحببة وماان ب اادهم 

 . -عم مذ حسم  -عليب  عن اريمبمة واخلالفة 
 .-أف السيبسة -واخلواره الال وا إىل تكمق علي وعثمبن من احلبكمية 

بلكتاابس والساا ة وال  بيااة هبمااب ومااب يتب  مااب  ااد وهباا ا الساابم وبساابم ب اادهم عاان االهتااداا ب
 .ع دهم من الضالل ال  ب دف والشركيب  واخلرافب  والسحر والك بلة مب اهلل به عليم 
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و دهم يب ون ع ب دهم على امل اق والملسمة والكالم وال  ا كمب يزعمون ، ألن ها ه ال لاوم 
هم ويشااابرك م يف كثاااق مااان أصاااو م باااا اليولبلياااة يااارون أهناااب ضااارورية وأهناااب أصاااول ا داياااة ع اااد

ويسب  م امل تزلة وإن كبلوا أنا حادة يف موضاوع الصاحببة ويف التكماق إال أهنام يشابركوهنم يف 
 .ال ول بتخليد أها الكبب ر يف ال بر
يتصااادون لااارد ضاااالال  هااا ه المااارق وغقهاااب وم  اااب ومصااار  وكااابن أهاااا السااا ة يف كاااا عصااار 

 .التكمق
متااأةرة إىل حااد مااب ب  ب ااد وم اابهج هاا ه الماارق سااية يف هاا ا ال صاار مث لاابا  األحاازاس السيب

ال هااام  اااب إال السيبساااة وال اهتمااابم  اااب ب صاااالح أحاااوال األماااة ع ب اااديب  وعلمياااب  وال ومااان مث فااا
يمكرون يف ال ودة ببألمة إىل الكتبس والس ة وإىل مب كبن عليه السالف الصابم مان االسات بمة 

ا ذادوا األماااة فسااابدا  علاااى فسااابد ع ب اااديب  وأخالنياااب  فاااءاهم س الااادين، بااااوالصاااالح يف كاااا أباااو 
يتولااون أهااا الباادع والضااالل وحياابربون أهااا الكتاابس والساا ة وعلمااباهم ويكيلااون  اام ولكتااب م 

 .بطلة ومن هالالا سيد نام وأتببعهوم بهن م الت م الكب بة واريشبعب  الب
زلااة وار ميااة ع ب ااديب  وم  نياااب  لالااق ماان م الااق اخلااواره والاارواف  وامل تاساايد نااام الاا ف 

وسيبساايب  وال ساايمب يف باابس التكمااق باابلخلم وار ااا فبجملتم ااب  ع ااده كل ااب لبهليااة وأشاادهب 
 ااو يكماار حااىت ببرز يااة، وذاد علااى هاا ا الءبيااة علااى طري ااة فردة ولبهليااة ع ااده أمااة اريسااالم 

 .زلة الش وريةالببط ية من االغتيبال  والتمنقا  وال ول ببلت ية املسمى ببل 
ومن ه ب يلصق أتببعه ألمسا م بابمل  ج السالمي مكارا  كبًابرا  مان نيابداكم ، إ ا عرفات كاا ها ا 

هاام أهااا هاا ه البوا ااق  عرفاات باارااة املاا  ج الساالمي ماان التكمااق والتمنااق والتاادمق وعرفاات ماان
املاا  ج ع ااد ب اا  امل تمااني إىل  -ردوال حكاام لل ااب –ل اام نااد عااد ب اا  االلت اابدا  ال اابدرة 

السلمي فيكمرون يف بابس واحاد ف اا بابس الشارك األكا  دون اشاءا  إنبماة احلناة وماب عادا 
 .فال يكمرون إال ب د إنبمة احلنة س الدين واريميبن مبب في ب احلبكميةا ل  من أبو 

إ ا عرفااات هااا ا فمااان الخلااام ال اااري  أن ياااأ  أحاااالا الااارف  وأحاااالا ال لمبلياااة وال  اللياااة 
مت بولني يف حرس اريسالم  وتكمق وتدمق ببمل  ج السلمي، ف اليوم من تمنقفيلص وا مب جير 

بب ااب  لاحلاق مااع أعدا ااه الغااربيني وهاات محابيت م فمااب تااراه ماا  م ماان شانبعة ولاارأة فلاايس  لاا  
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ماان شاانبعة أصاالية فااي م وإتااب هاام يساات دون إىل محبيااة الغاارس ويساا ون لتح يااق أهااداف م يف 
 .  ن ب الصحيح إب بد األمة عن ع يدكب وم

وإ ا نيااا  اام ال تمساادوا يف األرض )) ولاا ا لااراهم ياادعون إىل اريصااالح وهااو عااني اريفساابد، 
 (( .إن أردلب إال إحسبلب  وتوفي ب)) ، ((نبلوا إتب حنن مصلحون 

 .ي بدون اليوم ب صالح م بهج الت ليم إف إخضبع اريسالم ريرادة الغرس وم بهن م 
ب م علاااى الااادين احلاااق وعلاااى الساااداد والصاااالح وعلاااى  برباااة التكماااق إن الت لاايم يف اململكاااة نااا

اخلاابرلي والرافضااي بااا الي ااودف وال صااراين، ونااد وضااع هاا ه امل اابهج عباابنرة اريسااالم وفحولااه 
وال با ي لمون أن م بهج اربم ة  ،وليس م  م أحد من أحالا الرواف  واخلواره التكمقيني

ت م  مااان عااارس وعنااام مااان اململكاااة والشااابم وال اااراق اريساااالمية رمساااه فحاااول ال لمااابا وخالصااا
 .ومصر ببسم اجمللس األعلى للنبم ة اريسالمية 

 .وم بهج سب ر اربم ب  األخرى يف اململكة ال ختتلف عن م  ج ه ه اربم ة 
ن الدراساااة ال  ب دياااة وأ ،ويااا كر طاااالس ال لااام امل اااررا  ال  ب دياااة يف املتوسااااب  والثبلوياااب 

ب كتام شايخ اريساالم ابان تيمياة وماب يتب  اب مثاا الواسااية واحلموياة والتدمرياة وامل  نية  بوره
 .مث الاحبوية املستمدة من كتبه وكتم تالمي ه 

وكل ااب تبااني ع ب ااد احلااق وم بهنااه وتب ااد الاااالس عاان م اابهج الضااالل واالحنااراف وتاادعو إىل 
 .االعتدال والتوسا 

 :وأنول ،ه ا الد أوله لدا يف ىل ال لمبا واملسئولني وال  الا يف ه ه الب
 .هذه حقيقة الضالل والتكفير التي تحاربها مناهجكم 

بما أنتم عليه من الهدى ودين الحق ن حق وهدى فتمسكوا هذه حقيقة ما أنتم عليه مو 
 .وعضوا  عليه بالنواجذ

وال تسممماوا لناممراع الالمممانيين والمممرجفين الممذين ينممادون بتغييممر منمماهجكم فمم نهم وا  
ة الضممالل والفممتن ليغيممروا ممما تنامممون بممه مممن نامممة وليتممدلوا نامممة ا  التممي أناممم بهمما دعمما

 " .ومن يتدل نامة ا  من باد ما جاءته ف ن ا  شديد الاقاب "عليكم 
 "إن ا  ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " 
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ا ممحين وهممم فالحممذر الحممذر مممن مكايممد اذعممداء الممذين يظهممرون بمظهممر اذ ممد اء الن
ولمممو اتتمممع الحمممق أهمممواءهم )) اذعمممداء الحا مممدون المممذين ي مممدا علممميهم  مممول ا  تامممالى 

 ((  .لفسدع السمواع واذرض
 

 "بعض أفاعيل الرافضة أمثلة تاريخية وواقعية ل"
 

 .استخرلوا احلسني من مكة إىل الكوفة مث غدروا به ونتلوه وأها بيته -1
أهااا البياات ، وارتكبااوا ماان املاا ابح يف أهااا الساا ة مااب   ةاابروا علااى دولااة باا  أميااة ببساام  -2

خيار على ببل إ  نبموا ب ملية إببدة  م السيمب ال ارس علاى يادف أيب مسالم اخلرسابين وحزباه 
 .الرافضي كمب نبموا ب ملية إببدة ب يبدة عبد اهلل بن علي ال ببسي وم ه أبو مسلم 

 .ح امل هلة يف أها الس ة مب ت ش ر م ه ارلودنبموا بثورة يف املغرس وارتكبوا من امل اب -3
والكوفة وغقهب وم  ب املا ابح  الاى حب م الكثقة يف اليمن واألحسبا ةورا  ال راماة وم ا -4

ارتكبوهاااب يف احلنااايج واناااتالع احلنااار األساااود واالفتخااابر بتحااادف رس ال ااابملني وسااام ال ااارآن 
ة وكمارهم مباب ع اد أهاا السا ة مان ديان وببعث م علاى كاا ها ا تكماقهم للصاحببة وألهاا السا 

 .وع ب د
ةااااوركم ب ياااابدة الصاااامويني وإلباااابر أهااااا الساااا ة علااااى الااااءّف  ونتااااا وإ الل ماااان ياااارف    -5

 .الدخول يف الرف 
تاممرهم مااع التتاابر وم ابولت م اللتياابح ال ااب  اريسااالمي والتم ياد واالحتياابل ل تااا اخلليمااة  -6

إباابدة أهااا بغااداد وإتااالف تااراة م ال لمااي الكبااق وت اابوهنم امل تصاار ال ببسااي  واملاا ابح الرهيبااة و 
 .مع كا عدو ضد اريسالم واملسلمني من الي ود وال صبرى وغقهم 

ةاااوركم األخاااقة يف إياااران ببلت ااابون ماااع دول الغااارس ب يااابدة اخلميااا  مث غااادرهم مبااان ت ااابون  -7
 دي  م وحرمبهنم من  م  م من أها الس ة ونتل م وسح  م وتشريدهم وحرمبهنم من احلرية يف

 .كا شيا
شاااد وأهااام مصااابدر اريرهااابس وال الناااا والمااا  ومااان  لااا  تشاااني  م لارهااابس باااا هااام أ -8

 .ت بوهنم مع اريرهبس ال ايب ال ف كثله ال بعدة



 7 

ل ادوان اخلميا  وحرساه الثاورف وكبحاب  ملابم اه يف  حرس صدام ضدهم مب كبن  إال صدا   -9
علاى احلارمني وهادم املساندين وهوياا ال بلاة  اأهاداف م االساتيالالبالد ال ربية وبءو ب با مان 

 .إىل  م م األشرف كمب يزعمون وإن كبن صدام وليشه الب ثي يشبركوهنم يف اريلرام
ماب حبضرهم إىل رسوخ اريرهبس ع د الرواف  وامتداده من مبضي م من أنوى الشواهد على و 

( 9ص)9158يف عاددهب ة الشرق األوسا يف لريد "أمني طبهرف" أدىل به الكبتم الش ق 
مباابرك يف " ع ااوان هاات   هااا1424عاابم ماان شاا ر  ف ال  اادة 2اخلماايس املوافااق يااوم الصاابدر 

( 22)ب ا  اخلمي يااني يشا رون باابحلره عاابه  علااى التشااددط اران عااني علاى الشااوارع  وأخارى 
 .شبرعب  ببل بصمة هما أمسبا إرهببيني 

يس املصاارف حساا  مباابرك لا ااران ويتحاادت عاان ضاا ف امل اابل عاان ذياابرة الاار  يتحاادت هاا ا
سلاة خبكي عبه اخلمي يني الغالة وعن أمور أخرى من أراد م رفت ب فلقلع للم ابل يف ال ادد 

يولاااد يف ط اااران حاااوا  وطب اااب  ألحااادت اريحصاااب يب  : " املااا كور والااا ف ي م اااب م اااه نولاااه 
غااقهم ماان ال تلااة والشاابرع الاا ف ت ااع أمساابا إرهااببييني إيااراليني وألبلاام و  ن شاابرعب  هماااعشااري

 . فحيما اسم بويب سبلدر وهو إرهبيب من اريش ارم ورف االيرل دفيه السمبرة ال يابلية 
والشاابرع الاا ف كاابن ي اايش فيااه علااي م صااور وهااو ر اايس وذراا سااببق حيمااا اساام الرلااا الاا ف 

 ."نتله 
لاد اريساالمبو  أحاد اريرهاببيني و كر أن الشبرع ال ف ت ع فيه السمبرة املصرية حيما اسم خب

ال ين شبركوا يف اغتيابل الار يس ألاور السابدا  ويوالاه املادخا الر يساي السامبرة املصارية لوحاة 
حب اية ضخمة لاسالمبو  يريد مببرك إذالت ب وي صحه ببلت بذل عن  ل  لتتم لاه ذيابرة إياران 

. 
ماان أعضاابا ال بعاادة اريرهببيااة الباان  ونبااا أياابم ناارأ  أن يف إيااران حااوا  مب ااة وعشاارين إرهببيااب  

 .ال ابيني الدن والخواهرف 
ومااان ه اااب حيتماااى ببريرهاااببيني يف ال اااب  م ماااب كااابن ف عبااابرة عااان لااايش إرهااابيب ،واحلااارا الثاااور 

 .دي  م وم مب كبلت ل سيبكم
لم اابدين ولوأمثبلااه ماان املاارلمني علااى الاادعوة الساالمية للماابلكي  مثي ااةف اا ه امل لومااب  هديااة  

 .ية من الرواف  وال لمبليني وال  الليني ومن ورااهم من أعداا اريسالمببحلر 
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 .ه ه مصبدر اريرهبس والت اش لسم  الدمبا واريببدة والتخريم والتدمق :ول ول  م 
فلماب ا تاا هبون ببل اابا ب ياادا  ع  ااب أي اب الغشبشااون املتالعبااون باابل واطف وال  ااول مث تول ااون 

مية صابدنة نبمات علي اب دولاة اريميابن واألمابن الا ف ال لخاق لاه س بم افءا كم إىل دعوة إساال
 .!!؟ويش د له ب ل  اخلبص وال بم واألصدنبا واألعداا

 أتريااااااااديون أن ت ياااااااادوا بااااااااالد التوحيااااااااد واألماااااااان واألماااااااابن إىل اربهليااااااااة والموضااااااااى وال بوريااااااااة
 .!!واخلرافب ؟

ي يف ن اااابة املساااات لة هاااات إىل م بنشااااة احلااااوار الاااا ف لاااارى بااااني حساااان املاااابلكي وا اااابمواآلن 
اخلاااابس السااالمي وهاااديب  :" برلااابمج احلاااوار الصاااريح احلل اااة السبدساااة موضاااوع ب :" ع اااوان
  .، وأرلو اهلل أن يوف   لبيبن مب في ب من  ذيف ومغبلاب  وظلم للسلمية والسلميني"ال صر

 (يف احلااواري اا  ب ا  املشاابركني ) و كار أيضااب   ": هاا ا احلااوار  لخاال حساان املاابلكي نابل -1
والغازا  والكاوةرف  أن ال رضبوف وأمثبله ف و من ببس أوىل فبلسلمية ال ت ر بسلمية ال رضابوف

طب اب  . وهم ع دهم ، وأتببع م ومن ي لدوهنم من المرق ا بلكة ومث المارق ا بلكاة ها ه طب اب  
 ".ت رفون أن ال بر هي مصقهم على رأي م

 هنام سالميون باا هام حيابربون السالمية لمخاب  والغزا  والكاوةرف ال يادعون أ ال رضبوفإن : أنول
وم مل  وع ب دهم وم بهن م وأفكبرهم وحارهبم للسالمية وأهل اب مان أكا  الشاواهد علاى أهنام 
ليسوا م  م والمرق املخبلمة ألها الس ة وارمبعة فرق ضاللة يش د ب ل  وان  م وع ب دهم 

 .وم بهن م 
 ة يالم ون ب صوص الوعيد يف أها الكبب ر مثا آكلي الربب ونابتلي ال ماوا بغاق إن أها السمث 

 .حق 
أماااب المااارق الضااابلة فموناااف أهاااا السااا ة مااا  م م اااروف مشااا ور مبثاااوت يف كتاااب م ال  ب دياااة 
وشروح كتم الس ة ، وأهنم ال يكمرون االة تني وسب ني فرنة الاوارد  كرهاب يف حاديث االفاءاق 

والسااب ني فرنااة ، وم ااروف  االة تاانيماان إخااراه الاارواف  وار ميااة ماان  إال مااب ورد عاان ب ضاا م
عااا  م أهنااام ال حيكماااون علاااي م بااابخللود يف ال ااابر وأن أحبدياااث الشااامبعة تشااامل م هااام وأهاااا 
الكبااب ر وألااه خيااره ماان ال اابر ماان ناابل ال إلااه إال اهلل وع ااده أدن مث اابل  رة ماان إمياابن وكالماا  

 .ع  م يوحي بغق ه ا 
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ها ألت ممن ي رف م هم أها الس ة على ها ا التمصايا مث يلابس علاى ال ابا  ولست أدرف
ويااوة م أن الساالميني يكماارون ماابلمي م وحيكمااون علااي م بااأن مصااقهم كل اام ال اابر وماابداموا 

 .يكمروهنم ف م حيكمون علي م ببخللود يف ال بر 
لاا ين يكماارون الصااحببة ول اول باارأ اهلل الساالميني ماان هاا ه ال  ياادة وإتاب هاا ه ع ياادة الاارواف  ا

وعلى رأس م أبو بكار  وعمار وحيكماون علاي م ببل ابر ها ه ع يادكم يف الصاحببة فغاقهم مان 
 .ببس أوىل 

لريد اريلبباة علاى ها ا  فلمب ا يلصق املبلكي ه ه ال  يدة بأها الس ة وال ي سب ب إىل أهل ب ؟
 .السالال

وهاو : خوين ه بك إشاكبل آخار لستايع أيضب  لسأل ب د سالال األ: نبل حسن املبلكي  -2
 .إ ا أردلب تصحيح املشكلة أرى أن ال  بة ليست ال  بة 

 .أمحد الكبتم  األستب يح كشمه ضاملسألة في ب تمأن أرى 
واضاااح مااان املخبلماااب  السااالمية يف الاااءات ال  ااادف الضاااخم وهاااي  ال باااد أوال  موناااف سااالمي 

واألمر ببغضه وهنره واألمر بضرس  لردةلمي اآلخر وتكمقه واحلكم عليه ببلزلدنة وا. األصا 
 . "ع  ه إن   يتم ه ا هو األصا يف الءات السلمي

طبلااام أوال  الااارواف  واخلاااواره وصاااوفية احللاااول ووحااادة الولاااود وصاااوفية ال باااور مبوناااف : أناااول
 .واضح من تراة م ال  دف وال ملي 

مااان اتصاااف بشااايا م  اااب مث  مث إن السااالميني ال حيكماااون بااابلكمر أو الاااردة أو الزلدناااة إال علاااى
 . أنبموا عليه احلنة

 .ولكاااان الاااارواف  يكماااارون الصااااحببة وماااان ساااابر علااااى هنن اااام ماااان ألااااا توحياااادهم وإمياااابهنم
واخلااواره يكماارون عثماابن وعلياابي وماان شاابي  مب ويكماارون أهااا الكبااب ر إ ا ماابتوا مصاارين علي ااب 

ر مان دا ارة اريساالم وحيكماون وامل تزلاة خيرلاون أهاا الكباب  ،وحيكمون علي م ببخللود يف ال ابر
 .علي م ببخللود يف ال بر

وأهاااا السااا ة حيااابربون هااا ا الخلااام الصااابدر مااان هااا ه المااارق علاااى أماااة اريساااالم وياااأ  املااابلكي 
 .فيلصق هبم  لوس غقهم وحيبرهبم ظلمب  وذورا  
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هاا ا مااان أعخااام االفاااءاا علاااى أهاااا السااا ة السااالميني ومااان األدلاااة علاااى عااادوال  وبغيااا  مث إن 
 .معلي 

ف اام أي ااب اللاادود كتااب م واضااحة لبضااحة يف  بربااة التكمااق ويف أحكاابم م وأنااوا م بااأن الماارق 
 .املخبلمة  م من فرق األمة وأها ال بلة

أن ل اايم وهاا ا األصااا ال أنولااه ألااب وال ي ولااه املخاابلمون وإتااب لسااتايع :" مث ناابل املاابلكي  -3
الاى ت اف ضاد اآلخار   ابوين ف اا وال  ابوينأستايع أن أل اا ال  .الكتم السلمية مجي ب   لرد

إن   يكان ل اب موناف فم امل ها ا . ( )إن   يكن رمي  ب مونف من اخلاأ وفاق الشارع ف اا 
 .  "أل ب لأ  و ما كالمب  يف ال  وا  وأمب الوانع ف و غق ه ا

ماان  ناام ألاات وأمثبلاا  ماان أدعياابا احلريااة واارد تاارات الاارواف  ومااب تضاام ته ماان كمريااب : أنااول
ل ااة ومااب تضاام ته ماان تكمااق ظااب  ببطااا للصااحببة وخياابر أمااة اريسااالم وغااقهم مماان خياابلف 

 .أببطيل م وترهبكم 
علاااى املرتااادين والزلبدناااة  مث نوماااوا وااارد كتااام ساااب ر املااا اهم اريساااالمية فااا ن ع ااادهم أحكبماااب  

 .م وامل بف ني وأشدهم توس ب  يف  ل  األح بف املرلئة ، وه ا م روف لدى أها ال ل
والوانع أل  لست بصبدق وال لبصح يف  بربة التكمق ولو ك ت صبدنب  لبصحب  حلبربت أهله 

بم ال بدلااة وامل صاامة املساات دة إىل الساابب ني والالح ااني ولاان عااد األحكااماان الاارواف  واخلااواره 
ستساااالم لاهاااواا السااا ة السااالميني ، وإيااابك وغاااقك االلصاااوص الكتااابس والسااا ة إال ع اااد أهاااا 

بد والسااق يف ركاابس أوروبااب وأمريكااب والاارواف  يف وضااع األمااور يف غااق لصاابهبب وإعااابا واألح اا
 .صكوك الغمران ملن تلاخ بدمبا التكمق الببطا ولسبة التكمق الببطا إىل غق أهله 

                                                 

(
1
ناااد وناااف السااالميون أهاااا السااا ة وعلاااى رأسااا م األ ماااة األعاااالم موناااف الشااارع م ااا   ر  نااارون البااادع وأهل اااب بااادأ   (

 تزلة وال درية  ال لكمرهم وأحكبم م الببطلاة  باا يف ع ب ادهم  وم ابهن م ولايس املابلكي ببخلواره  والرواف  مرورا  ببمل
 أهال   ا املونف ال ف يدعوا إليه ، وال من يدعوهم ممن هم على شبكلته من يصدق علي م نول الشبعر 

 وال األصيا وال  و الرأف وارلا  مب ألت ببحلكم ال ف ترضى حكومته  
كمب عرف بك وغقلب تست د يف أحكبم  وحرب  ألها الس ة واحلق علاى كام وافاءااا  الارواف   ومان   إل  أي ب املبلكي

شاابهب م ماان صااوفية ال بااور ووحااادة الولااود فمااب أخساار صااام ة ماان ي تمااد علااى ترهاااب  هاا ه األصاا بف ع ااد اهلل وع اااد 
 .الشرفبا  وال  الا 
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ألاااب كااا ل  اساااتغربت مااان اساااتغرابكم أماااس مااان ب ااا  ار ااابديني :" نااابل حسااان املااابلكي -4
نبلاه  لا  ار ابدف يف حاق املادليني غاق املسالمني مولاود يف ال ين يرون ضارس املادليني كماب 

الااااءات الساااالمي ضااااد املساااالمني أصااااال  ضااااد علماااابا مساااالمني جياااام أن لكااااون صااااراح وإال ، 
 .مصبرحة هي األصا 

ع دمب أنول الءات السلمي ال أدخا فيه كتام احلاديث ألهناب مشاءكة باني األشابعرة والخبهرياة 
 .والسلمية والصوفية 

اريماابم أمحااد وكاا ل  عبااد اهلل باان أمحااد واباان باااة  مااب مجااع ماان رسااب ا م سااوبة إىلصااد نوإتااب أ
اباان  –وغقهااب ماان الكتاام الااى  –وال هباابرف والاللكااب ي وأيب ي لااى والاادارمي واآللاارف واباان 

فوصاالت إىل الساالمية امل بصاارة الاا ين   يدرسااوا امل اااق و  ي رفااوا  تيميااة وأنرهنااب مااع اباان ال اايم
صااببت فيااه ومااب ا أخاااأ  فيااه وال خاار فيمااب أ امل برلااة ال  ديااة بدراسااة كااا املاا اهمشاايئب  امسااه 

السلمية امل بصرة هب ا ولشروا ها ا المكار علاى ألاه اريساالم احلاق الوحياد وها ا  –ه ه الكتم 
هاااو ع ااابوين الرساااب ا اربم ياااة وهاااو مااايالد الكتااام ال  دياااة وهاااو اخلاااام امل  ياااة وهاااو المكااار 

يف مساتوى  لكاونال زاعاب  واخلصاومب  وامللصاونب  وال شارا  جيام أن املواعظ والكتيباب  و 
 . "من الصراحة حىت لكشف ه ا الغلو الكبق املولود

و " اريرشاااابد للمميااااد"للكلاااا  و " الكاااابيف"هااااال  كاااار  كتاااام الاااارواف  مثااااا  –أوال   : أنااااول
وغقهااب "  مااةالمصااول امل"و " عيااون األخباابر"للنزا اارف ورلاابل الكشااي و " األلااوار ال  مبليااة"

 .  الى تتضمن الا ن والل ن والتكمق ألصحبس  مد 
ه ه الكتم الى أنضت مضن   هي كتم السا ة الوضاباة الاى حبفخات علاى تارات  -ةبليب  

ال بااوة وتاارات خياابر هاا ه األمااة ماان الصااحببة والتاابب ني وماان تااب  م ب حساابن ماان أ مااة ا اادى 
مياااة وامل تزلاااة واخلاااواره والااارواف  واملرلئاااة ع يااادة وم  ناااب  ودحضااات ضاااالال  وأببطياااا ار 

 .وال درية وصوفية احللول ووحدة الولود  
وأضاااابف إلي ااااب اباااان تيميااااة دحاااا  أببطيااااا صااااوفية ال بااااور واحللااااول ووحاااادة الولااااود ودحاااا  
ضالال  الببط ية وسب ر المرق الى لشأ  يف ال رون املتاأخرة و  يشارق هبا ه الكتام والاءات 

 أحالا الرواف  وار مية والمارق الضابلة وما  م املابلكي الا ف يادعي ال خيم ال ف حوته إال
احلرية وإتب يريد التحرر من احلق ويريد اتببع ا وى والسق يف ركابس المارق الضابلة، مث إن ها ه 
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الكتم ال خته احل ببلة كمب يوةه كالما  باا هاي مشاءكة باني الشابف ية واحل ببلاة ويشابرك م 
لخقهاااب ومااا  ج ارمياااع واحاااد وهاااو احلاااق وإن شااارق بااا ل  الااارواف   ب ااا  كبااابر املبلكياااة يف

 . ومن سبر على هنن م وار مية 
كااأن الرلااا درا امل اااق علاى أ مااة الاارف  أو التصااوف فا هم يتباابهى بااه ومااب عاارف   –ةبلثاب  

املسكني أن امل اق ال حيتبه إليه ال كي وال يستميد م ه الغيب ولو كبن فيه هدى ولور رابا باه 
بياابا ولااو كاابن فيااه أدن لمااع الهتاادى بااه فالساامة اليولاابن الااوة يني وألخاارل م ماان ظلمااب  األل

 .الوة ية وال اهتدى به فالسمة الرواف  وا  بدك وصوفية احللول وحدة الولود 
أهااا الساا ة واحلمااد هلل يدرسااون كتاام أ ماااة الساا ة وكتاام الماارق األخاارى مثااا كتااام  –راب ااب  

ويدرساااون كتااام امللاااا وال حاااا مثاااا ماللماااب  األشااا رف وابااان حااازم الااارواف  واخلاااواره وامل تزلاااة 
 علاي م فيادركون ماب أل ام اهللوجيرون خالل دراست ب امل برلب  ال  دية والش رستبين والبغدادف 
وامل  نية فيشكرون اهلل علاى ماب  ها الضالل من االحنرافب  ال  ديةبه من احلق ومب ونع فيه أ

خاا الن اهلل  اام ال ياادركون وال ميياازون بااني احلااق والببطااا  ل ام بااه علااي م وأهااا الببطااا بساابمأ
 .وبني ا دى والضالل ومب أراك وأمثبل  إال من ه ا الص ف 

مااب ناارأ  رساابلة ع ديااة لبم يااة وال مس اات خابااة وال ناارأ  م شااورا  إال :"وناابل املاابلكي  -5
هاا ا حيتاابه إىل وكمااب نلاات  ولااد  فيااه آةاابرا  ماان هاا ا الغلااو ال ااد  يف تضااخيم اخلاااأ الصااغق

أن ل رف لسبة االعتدال ال تتنبوذ الواحد ببملئاة مان التكماق . لرد ودراسة ل رف هبب ال سبة 
املولااود يف الكتاام الساالمية والااءات الساالمي ال ااد  الاا ف أوصااله أيضااب  اباان تيميااة ويف الااءات 

 .صبدنب   ه ا ال ف لريد املونف م  ب مونمب  .امل بصر يف كتم الوهببية أيضب ه ا مولود 
ت باب  للخلام ن رلال  من اريلو أ: مث سالال  ببضية أو الشاي ة أو الصاوفية كابن صابحلب  ومصاليب  ًو

ف و ع د السلميني املولودين أفضا من س  ظب  مرتش سبرق إىل آخاره ها ا هاو األصاا إ ا 
 ".أحببت أن أعلق على البيبن على المتبوى الى  كرهب األستب  أمحد الكبتم

 .ه ه الكتم والرسب ا واخلام إىل آخره : أنول
 .هو حق واعتدال وحرس للتكمق الببطا ف  ا ال وع م شاله امل  ج السلمي  م  ب مب
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وم  ب مب لشأ من فكر غبل وحبند ومادمر وم ابد للما  ج السالمي و ابرس لاه ولكان املبشارين 
ار لااة وضاا بف الاادين  بااه واملاارولني لااه ألبسااوه مكاارا  وكياادا  لباابا املاا  ج الساالمي لااقوه لاادى

 .وال  ول وال أستب د أل  ممن ي رف ه ا الكيد وياليده  
وماان األدلااة علااى  لاا  دفبعاا  عاان دهبن تااه ال اادامى واحملاادةني مجبعااب  وأفاارادا  يف كتبببتاا  

 املخلمة ويف حوارك ه ا وحرب  الخبملة على السلمية والسلميني وم  ن م ومصبدرهم
. ن السلمية ند عاد في اب الشايا وضاده أشكلة أيضب  وهي ه بك م": ونبل خالل حواره  -6

 ."ال ليا لدا  هو االعتدال واألغلم السب د هو الغلو والتكمق والتبديع
بذفبتااه ماان لاا س كاام الاارواف  للصااحببة وأهااا الساا ة وماا  م ورت  :أنااول إن كاام املاابلكي ًو

 .مي ه ا احل د وه ا امل  ج ال ف يسق عليه يف  بربة امل  ج السل
لسبة "الى توصا في ب إىل ه ه ال سبة  وإحصب يبتهتأما ه ه اجملبذفب  واملغبال  يف أحكبمه 

 .وه ا عني الك س ال ف   يسبق إليه املبلكي " االعتدال ال عبوذ الواحد يف املب ة
واالعتاااادال  واريلصاااابفأي ااااب الرلااااا إن املاااا  ج الساااالمي نااااب م علااااى الكتاااابس والساااا ة وال اااادل 

 .يه يف كا أبواس الدينوالتوسا ف
ع اد خصاوم م وال سايمب اخلاواره وامل تزلاة إتاب والخلم واالحنراف والضالل واراور يف األحكابم 

واالعتدال وال دل  اريلصبفظلمب  وك بب  الرواف  ف م ال ي رفون  وأشدهموالرواف  وأسوأهم 
كابن ع ادك أدن حااد ال يف ع ب ادهم وال يف أحكابم م وال يف أصاو م وال يف فااروع م  ، ولاو  

واالعتادال  واريلصابفملب ول ت س بم ح ادك ألهاا احلاق  واريلصبفمن االعتدال والصدق 
 .أها الس ة واحلديث السلميني 

ولول اات ساا بم  إىل خصااوم م املكماارين ببر ااا والخلاام إىل آخاار مااب ع اادهم ماان املخاابذف 
 .ال ي ايه  اولكن فبند الشي

س ة وع د الصاحببة على احلق وال دل مولود يف الكتبس وال وأخقا  إن التكمق امل صف ال ب م
 .والخبهر أل  هبرس ه ا التكمقوأ مة اريسالم ، 

أمااب تكمااق الاارواف  للصااحببة وأهااا الساا ة فبلخاابهر أن هاا ا ال ي ااز ولاادال  وال يثااق غقتاا  
 . والشيا من م دله ال يستغرس
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يلاة لكان املشاكلة ياب أخاي كماب نلات خبصاة  فتاوى الابعاة لادا  مج": نبل حسن املبلكي  -7
. إ ا طلاام ماا  م ل ااد التكمااق . ألاا  عااد ع ااد الساالمية وماا  م ال لماابا عااد الشاايا وضااده 

وإ ا غملاات عاا  م . ل اادوا التكمااق واسااتخرلوا اآليااب  وال صااوص يف  م التكمااق واألحبديااث 
ول ل  أرلو أن  بالدولة وعن ب ض م أخره فتبوى مضبدة كبمب  في ب كا السلبيب  الى  كرك

البيبن ال بدم ال يءك ه ابك ًابال  للشا  خبصاة ال بابرا  المضمبضاة الاى تاأ  وت اول حسام 
 ."دة السلف الصبم يع 

ل ااول ساابحبل  هاا ا هبتاابن عخاايم هااب  برهبلاا  علااى هاا ا الب اات ال خاايم وأن علماابا : أنااول
 لااا  فااا  ا غملااات عااا  م السااالمية هااا ا حاااب م أهنااام حيااابربون التكماااق إ ا طلبااات الدولاااة مااا  م 

 .الدولة وعن ب ض م أخره فتبوى مضبدة 
مث إن الت ياااة والتالعااام يف ديااان اهلل ال عااادةب إال ع اااد الااارواف  ف ااام الااا ين ميااادحون احلكااابم 
واملسلمني ببلكا س إلاالناب  مان أصال م المبساد الت ياة ويف الونات لمساه يضامرون خاالف ماب 

ون علااااى عاااادا  م وتكمااااقهم وهااااني الماااارص يتخاااابهرون بااااه ماااان االعااااءاف ب سااااالم ماااان ي اااااو 
يبي ااون فتاابواهم مدولااة يف ًلاادا  كثااقة ريهالك اام وإباابدكم أمااب أهااا الساا ة فبحلمااد هلل هاا ه 

في ااب ال  ب ااد الصااحيحة واألحكاابم السااديدة يف ال باابدا  واحلااالل واحلاارام وسااب ر شاائون احلياابة 
  .وهي وهلل احلمد مشرفة ألها الس ة ويرف ون هبب رؤوس م 

 .وصلى اهلل على لبي ب  مد وعلى آله وصحبه وسلم
 

 :كتته
 ربيع بن هادي المدخلي

 من الهجرة النتوية 141 غرة ذي القادة لسنة 
 مكة المكرمة


