
 مناقشة ما ورد في رسائل الضحيان من األحكام
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 
 فقد وقفت على رسائل وجهها الدكتور سليمان الضحيان على صفحة  -أما بعد

الصادر يف يوم ( 84107)من صفحات الرسالة امللحقة جبريدة املدينة يف العدد 
 .هـ  8444من ذي القعدة عام  80اجلمعة املوافق 

وجـــه الـــدكتور الضـــحيان هـــىله الرســـائل لش كـــل مـــن وشيـــر ال ـــ ون ا ســـالمية ال ـــي  
صاحل آل ال ي  ولش الزعيم ال يعي حسـن الصـفار ولش الـدكتور عبـد القـادر  ـا  

 .ولش األستاذ عبد الكرمي اجلهيمان 
 لكـــن آ م  ـــىل الـــدكتور الضـــحيان وال أعـــر  منه ـــه  ال أعـــر  وأنـــا اعـــن  بـــ ني
 .وضع األمور يف غري نصاهبا  أنه على أحكامه وأرى

فهـــو يعـــي علـــى جهـــود حســـن الصـــفار وتاضـــراته وكتبـــه ودعوتـــه لش التســـام  : أواًل 
 .والوحدة وهىلا كله عند الضحيان مما يوافقه عليه العقالء من مجيع الطوائف 

ة ال يوافقــه عليهــا أصــحال العقــول و اصــة املتمســكون بالكتــال كبــري   ىوهــىله دعــو 
والســـنة وكـــان األوش بالضـــحيان أن مـــدانا عـــن مـــنهق الصـــفار وســـلفه وموقـــف هـــىلا 

 .جتاه األمة والتاري  واألحداثوأهله املنهق 
بــاليف يف العنــاء علــى عبــد القــادر  ــا  وعلــى عبــد الكــرمي اجلهيمــان و  مــدانا : اانيــاً 

 .و أنه راض عن منه هما دويب عن منه هما
ولـي  تناولي أنا ربيع ومنه ي بقسوة شديدة وهىله القسـوة يف غـري موضـعها : االعاً 

 .وس ناق ه يف نقاط ويسوغها هلا ما يسندها 
بعـــــد أن وصـــــف منه يـــــت ب وـــــا واضـــــحة ذات أصـــــول وضـــــواب  : قـــــال الضـــــحيان 

 :ومفاهيم تددة قال عنها ما ي يت 
 " الساحة العقافية يف السعودية يار فاعل يفوقد حتولت لش ت" 
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كـار جتـاه التـاري  واألحـدث فواعن  أين أ تلف معـه جـىلرياً يف كعـري مـن ا راء واأل
 " .واألعيان 

من  همؤيداً صوال وجهة نظر  هدد آ نقاط اال تال  بيي وبينمأن  نهوأنا أ لب م
 يعـر  هـىلا ول لن كـان ممـنوما عليه علماء الفقـه واحلـديو واألصـ ، الكتال والسنة

 . يعتز بهو 
 : قال الضحيان 

ن  ـــاليف معـــه ال ننعـــي أن أتســـاءل ب ـــيء مـــن ال ـــفقة هـــل يـــدر  الـــدكتور لال أ" 
املدمر ملنه ه يف تقـومي األعيـان علـى كعـري ممـن يتمعـل تلـي املنه يـة مـن  ألارح م ا

ــــة  ــــت األ روحــــات العقافي ــــم لذ حتول ــــة العل ــــ ارين لش م لب ســــرش لت ــــري  ألول ــــي املت
 .املخالفني وتتبع أ طائهم 

 " . فهل هىلا من مستلزمات منهق الدكتور ربيع أو هو من اجتهاد األتباع ؟
 :وأنا أس له ب يء من ال فقة : أقول 
هــل أنــت تــدر  ح ــم هــىلا االاــام الكبــري الــىلي وجهتــه آ وهــل كنــت ت ــعر  -8

 .هىلا االاام أن عليي رباً رقيباً وأن عليي من املالئكة الكرام شهوداً حني وجهت 
هـل تعلـم أن هـىلا املـنهق الـىلي تتهمــه هـو مـنهق أئمـة احلـديو والتفسـري والفقــه  -4

األئمــة  مــنهق ألنــه قــائم علــى الكتــال والســنة وعلــى ، وأن علمــاء العصــر قــد أيــدوه
 .السالف ذكرهم 

لكتـــال والســـنة وعلـــى مـــنهق األئمـــة الســـالف هـــل قـــرأت كتابـــايت مـــن منطلـــق ا -3
ذكرهم وال تريد بىللي لال الوصول لش احلق مث وجدته خمالفاً للكتال والسـنة وملـنهق 

 .األئمة جتاه التاري  واألحداث واألعيان 
وــم تــ اروا ينه ــي دراســة لــي األ روحــات العقافيــة ملــن شعمــت أهــل درســت ت -4

أوــــم بـــاملون معتــــدون تكلمــــوا يف  لدراســـةمت نيـــة ومنصــــفة مث بهـــر لــــي بعـــد هــــىله ا
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 األبريـــاء حتولـــت لش مســـرش لت ـــري  املخـــالفني روحـــاام املخـــالفني بحـــري حـــق وأن أ
 .وتتبع أ طائهم 

هل علمت أن هنا   وائف تدعي السلفية وهم من أبعد الناس عنها ومن أشد -5
 .الناس جترماً باملاً ألهلها 

ابة وتكفــرهم وتكفــر األمــة وتطعــن يف هــل درســت الكتــب الــت تطعــن يف الصــح-6
ارش لت ـري  اجلماعـات واألعيـان سعقائدهم ومناه هم وت وه تارخيهم فرأيت أوا م

 .بدون حق كما يراه العقالء املنصفون 
وأنــه  ــب التصــدي هلــىله التيــارات بقــوة وعــزم وحــزم أو تبــدي لــي بعــد دراســتها أوــا 

يتصدى هلا ب نه صاحب منهق من األمور الت  ب غض الطر  عنها ووصف من 
 .مدمر 

به من  رحتا صمعلى  أنا كما أسلفت ال أعر  منه ي ونكني أن أقول بناءً -0
ــــزعيم ال ــــيعي ،  اال ــــتال  بيــــي وبينــــي وبنــــاء علــــى مــــدحي ألعمــــال الصــــفار ال

ول رائــي لعبــد القــادر  ــا  ولعبــد الكــرمي اجلهيمــان الــىلي أده ــي يقدرتــه ا القــة 
مث انتقــا   آ مــن بــني اجلميــع  -وأســتحفر اهلل – كمــا شعمــت  يعلــى العطــاء الفكــر 

بنــاًء علــى كــل ذلــي أســتطيع أن  ، بالت ــويه ووصــف مــا تســميه ينه ــي ب نــه مــدمر
 :أقول 

نـي راض عـن منــاهق هـؤالء وسـا   علــى املـنهق الــىلي أنطلـق أنـا منــه وهـو مــنهق ل
 .السلف الصاحل املنطلق من الكتال والسنة وال أقول ذلي ادعاء 

عا  بالكتال والسنة وعا  ينهق السلف الصاحل أوا منصف  هد كل يفهىله كتيب 
تراث السلف الصاحل  ومن وت صيلهما ومنه هماتنطلق من نصوص الكتال والسنة 

عنــد  وال عــ ة بحــريهم وال ينــاه هم ، والنقــد العلمــي ، ميــدان العقيــدة واحلــديو يف
املخالفـة  أعمـال الرجـال يـواشينهم وال ينـاه هموال  ـوش أن تـوشن  اهلل وعند املـؤمنني
 .للكتال والسنة 
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 . (ولن تطع أكعر من يف األرض يضلو  عن سبيل اهلل)  
 ( .ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض) 

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا تمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 

 : كتبه 
 ربيع بن هادي المدخلي

 هـ12/22/2111
 كة المكرمةم

 


