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 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن أتبع هداه

 :أما بعد                                                      
 أرطة  أ ي احلسن اصمصط  زيل  مرر  وأررتت ما تطوو  فقد استمعت إىل

عليه من أمور ال لقطها رطعطا العظيم وقد علم الطاس بعض ذلك وخفيت عليهم 
أرياء زسرل اهلل أن لهير هلا من لظهطها هلم زصحًا له ولطسوله ولكتابه وللمسلمني 

، "لسطاج الوهاجا"وخاصً  السلفيني ومن مجل  اصمآخذ عليه تثطة اإلرارة بكتابه 
ورعا السلفيني إىل ترليف مثله أو إىل (  )واالرعاء اصمطكط أن العلماء قد أقطوه

وترزه (  )قاره، ورعاهم إىل ازت( )ترليف تتا  لربزون فيه عقائدهم أو تما قال
 .لشعط برهنم ال لستويعون ذلك جلالل  هذا الكتا  وخلوه من األخواء

                                                 

(
 
وهذا األمط قد ذتطته يف ( :"  )جه  5رقم " القول األمني يف صد العدوان اصمبني"قال أبو احلسن يف رطلط    (

 ".وقد أقره كبار أهل العلم كما هو معروف في مقدمته، (65 )السطاج الوهاج يف الفقطة 
ًً يف زفس ال وقد أقر هذه وذتطت هبذا التفصي  يف السطاج الوهاج، (:"  )جه  5شطلط رقم وقال ألضُا

 ".الكلمات كبار أهل العلم
وهذه الفائدة أو هذه اصمسرل  يف هذا الكتا  (:"  )الوجه  ، رقم .."القول اصمبني"وقال أبو احلسن يف رطلط 
 ". األمة وأقروهوقد اطلع عليه كبار علماء وهو مكتو   1 1 الذ  مطذ عدة سطوات من 

(
 
وهذه عقيدتطا مطشورة ومذتورة، أما هؤالء (:"  )الوجه  رقم.." القول اصمبني"قال أبو احلسن يف رطلط    (

 ". احلدارل  ما لذتطون عقيدهتم وال لطشطوهنا

(
 
أزا أرلد مطهم أن لقطؤوا هذا الكتا  وأن لعلقوا (:"  )الوجه  رقم .." القول اصمبني"قال أبو احلسن يف رطلط    (

 ".على ت  مسرل  ذتطهتا فيه إما أن لقطوين وإما أن  خيالفوين
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 :وعلى غالف هذا الكتا  ما لريت
 راجعه وقدم له جماعة من هيئة كبار العلماء وغيرهم 

ضط بالقطاء، ألن تتاباً هذا حاله قد وت  هذا أو ذاك رعال  وتطولج لكتا  قد ل
 .جيعلهم لتصورون أزه قد جاوز القطوطة فال لعلى عليه

صلى اهلل عليه -والطاس تإب  مائ  ال تكار جتد فيها راحل  تما قال رسول اهلل 
 .-وسّلم
وحبكم أين قطأت الكتا  وعطفت حقيق  حاله وعطفت حقيق  موقف العلماء  

ذا الكتا ، وحقيق  موقف العلماء مطه وه  قدموا مطه، تعني علّي بيان حال ه
 .لكتابه ؟وحقيق  هذا التقدمي

إىل مساح  العالم  الشيخ " السطاج الوهاج " لقد أرس  أبو احلسن تتابه  -أولا 
 عبد العيلي بن عبد اهلل بن باز رمحه اهلل / 

لي بن  عبد عبد العي / فرحاله إىل معايل زائبه آزذاك ومفيت اصمملك  احلايل الشيخ 
اهلل بن حممد آل الشيخ حفظه اهلل زظطاً لضيق وقته تما زص على ذلك يف خوابه 

عبد العيلي آزذاك بقطاءة الكتا  مث وجه خواباً / أل ي احلسن فقام معايل الشيخ 
إىل الشيخ ابن باز تضمن بيان ما حواه الكتا  من العقائد من اإلميان باهلل 

 .اآلخط والقدر خريه ورطه ومالئكته وتتبه ورسله واليوم
 

 : مث قال
                                                 

 

ا هذا الكتا  وأن أزا تما قلت من قب  أرلد احلدارل  أن لرخذو (:"  )الوجه  6وقال ألضاً يف زفس الشطلط رقم 
لكتبوا على ت  فقطة تالمهم ولطشطوه فإن وافقوه فلماذا لعرتضون وإن خالفوه فليطشطوا فليطشطوا لطعطف من معهم 
من العلماء على قوهلم وإن خالفوا ريئاً رون ريء فيطظط أصابوا أم أخوئوا فإن أخوئوا فال وزن هلذا الكالم وإن 

 ..".ور الذ  أزا أخورت فيه ه  هذا اخلور لوجب اإلخطاج من السط  أم ال؟أصابوا زطظط مطة أخطى ما حدور اخل
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بعض اصمسائ  اخلالفي   000السطاج الوهاج " وإن تان لدخ  يف تتابه "  -1
 .اليت هي من الفطوع

والكتا  يف جممله جيد موافق صمذهب أه  السط  واجلماع  يف أغلب ما  - 
 .ذتطه إال أزه لوجد عليه بعض اصمالحظات البسيو  اخل

مث ذتطها حفظه اهلل وقد راعيت ذلك يف صلب )  000 قال أبو احلسن
هذا ما : ، مث قال(الكتا  ت  ريء يف موضعه ـ على ما سيريت إن راء اهلل تعاىل 

تبني يل بعد قطاءة الكتا ، والكتا  بعد تعدل  اصملحوظات السابق  جيد ولستفار 
تور لريى مطه لذلك فإين أعيد لسماحتكم تام  اصمعامل  ولطفقها الكتا  اصمذ 
 .اخل ..مساحتكم الطأ  األمث  إن راء اهلل وسدر رألكم وأمدتم بعوزه وتوفيقه

اخلوا  اصموجه إىل الشيخ ابن باز ( هـ1 1 / 1/   :) وذتط التارلخ أ 
 .الذ  بني فيه حال الكتا 

والطاظط يف هذا الكتا  لدرك أن هذا ليس تقدميًا للكتا ، ولدرك أن فيه 
 .مطها إرخاله صمسائ  فطعي  يف تتا  عقيدة: مالحظات على الكتا 

والكتا  يف جممله جيد موافق صمذهب أه  السط  واجلماع  يف " ويف اخلوا  
أغلب ما ذتطه، مث تلوف فقال إال أزه لوجد عليه بعض اصمالحظات البسيو ؛ وفيه 
وصف الكتا  برزه جيد لستفار مطه بعد تعدل  اصملحوظات وال زدر  ما هي هذه 

لحوظات وال تيف مت تعدللها، وأخشى أن تكون لقيت ما لقيته مالحظايت، اصم
رئيس هيئ  تبار العلماء مل لقطأ الكتا  وقد  -رمحه اهلل-وعلى ت  حال فابن باز 

بني عذره الذ  حال بيطه وبني القطاءة، والطائب مل لقدم للكتا  وإمنا وجه خواباً 
اءته وليس هذا بتقدمي تما لدعي أبو إىل مساح  الشيخ ابن باز خيربه بطتائج قط 

 .احلسن
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حممد بن صاحل العثيمني ـ / قال أبو احلسن موقف فضيل  الوالد الشيخ  -ثانياا 
 .حفظه اهلل ـ من الكتا 

لقد أرسلت بالكتا  لفضيلته فاةلع عليه، مث ةلبت من فضيلته أن أسج  " 
فيه فررسلته ذلك عطه يف الكتا ، فولب الكتا  مطة أخطى، إلعارة الطظط 

 هـ 0 1 / 1/5لفضيلته مث أرس  فضيلته رسال  بتارلخ 
تصفحت الكتا  فرعجبين، مث ذتط فضيلته بعض التوجيهات اليت : قال فيها

زفعين اهلل عي وج  هبا فرسرل اهلل عي وج  أن جييله خري اجلياء وأن لبارك له يف 
 ".وقته 

ضو هيئ  تبار العلماء الذ   فرلن هو تقدمي العالم  ابن العثيمني رمحه اهلل ع
، وفطق تبري بني القطاءة " تصفحت الكتاب فأعجبني: " تان رقيقًا يف عبارته

 .والتصفح
 .وهذان الفاضالن من هيئ  تبار العلماء وواقعهما ما ذتط

فه  لصح قول أ ي احلسن راجعه وقدم له مجاع  من هيئ  تبار العلماء 
 !.وغريهم؟
السطاج "محه اهلل، فقد أفار أزه اةلع على بعض رسال  مقب  ر /أما الشيخ  -ثالثاا 
 .وراجع ما تتبه رمحه اهلل" الوهاج

علي حسن عبد احلميد، / وممن قدم للكتا  الشيخ ابن جربلن، واألخ  -رابعاا 
أسام  القوصي، فليس هلم أ  مالحظات على الكتا ، ب  قد بالغوا يف / واألخ

د هلل مل أجد ريئًا يف رسالته ما لستحق واحلم: " مدحه، إال قول أسام  القوصي
 "التعقيب أو اإلصالح إال يف ريء من الصياغ  ورق  العبارة

وال أرر  ما هو السط يف هذا اصمدلح من هؤالء اإلخوة رون ذتط أل  تعقيب 
جوهط  أو مالحظات عقدل  أو مطهجي ، فهذا التقدمي ال لفطح به عاق  زاصح 
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احلسن لفطح هبذا اصمدح اصمبالغ فيه ولظهطه ولتباهى به، لإلسالم واصمسلمني، لكن أبا 
وخيفي ازتقار العلماء العقد  واصمطهجي الذ  لدفع عن اصمسلمني رط ما يف هذا 

 .الكتا  ولدفعهم إىل احلذر والطفور مطه على ت  حال
أرس  إيّل بطسخ  من تتابه ففحصتها زصحًا هلل ولكتابه ولطسوله  -خامساا 

ت له مالحظات تثرية وهام  جدًا ال لصلح تتابه إال هبا، وال وللمؤمطني، وقدم
جيوز زسبته إىل مطهج السلف إال إذا أخذ هبا، وأرسلتها إليه سطاً عن ةطلق الفاتس 
مل أخرب هبا أحداً، فاتص   ي هاتفيًا ورار بيين وبيطه حوار حول هذه اصمالحظات 

رب على القول برزه سيستفيد رعطت من خالله أزه مل تعجبه هذه اصمالحظات، مث أج
مطها واستفار مطها فعالً، وحتالد عن أرياء مهم ، ب  مطها ما هو ضطور  األخذ 
به، وعدم أخذه به لسقوه، تتلك القضي  اليت خالف فيها السلف وتفط ريخ 
اإلسالم ابن تيمي  من رك يف تفط قائلها، أال وهي قضي  تكفري الصحاب  أو 

من لقع مطه ذلك تفط ومن رك يف تفطهم فتكفريه  معظمهم أو تفسيقهم، فإن
 .متعني، فرىب أبو احلسن أن لقب  هذه اصمالحظ  وةبع تتابه على عالته

وصما ظهط الكتا  رون أخذه هبذه اصمالحظ  زبهته رفولًا وأظن أنَّ ذلك تان 
مطتني أو ثالثاً، فلم لطفع بذلك رأساً، واستمط يف ةبع الكتا  على عجطِه وجبطه 

 ث ةبعات، مل أعلم عن األخريتني إال من تالمه يف أحد أرطةته لعام ثال
هـ، ولقد أرطت سلفًا إىل تباهي أ ي احلسن بكتابه ومن هذه اإلرارة قوله   1 

وقد أخبرت أن بعض الجهلة يقول  (:" )من القول األمني الوجه( 6)يف الشطلط 
ظلمة كلم ابن  أن هذا السراج يسمى بالظلمة، سبحان اهلل طيب، إذا كان

عثيمين وكلم المفتي وكلم الشيخ مقبالا وكلم ابن جبرين وكلم هؤلء المشايخ 
وكلم الشيخ ربيع نفسه كلم الشيخ ربيع نفسه الذي قرأ الكتاب وذكر لي 
بعض المالحظات، فمنها ما أخذت بقوله فيها ومنها ما تركته من أجل أل 
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بقوله آنذاك، ومن ذلك هذا يكون خالف بيني وبينه وإل أنا لست مقتنع 
الكالم الذي نقلته قبل قليل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وأنه اتفاق أهل 
السنة، أن المسلم يحب ويبغض على حسب ما فيه من خير وشر، فكان 
الشيخ يقول هذه ذريعة ألهل الموازنة، فقلت ليس فيها ذريعة ألهل الموازنة، 

تتركه، فتركتها فقط إجاللا له أما أنا وممكن أن أقيد الكالم، قال أحسن أن 
 ..".مقتنع بهذا األصل فإنه أصل أهل السنة والجماعة

بطاء على تالمه هذا  فهطاك  أرياء  من مالحظايت مل لقتطع هبا ولعله مل  : أقول
لقتطع بك  مالحظايت  ويف زظط  أهنا حق وقيم  بذلت غال  وسعي يف بياهنا 

وللمسلمني فدفعين هذا اصموقف اصمطلب من أ ي احلسن زصحًا هلل ولكتابه ولطسوله 
 .إىل إبطاز مالحظايت إعاز  له على التواضع ومعطف  قدر زفسه

أل ي احلسن اصمصط  اصمرر ي يف " السطاج الوهاج" وأخريًا فإين أحذر من تتا  
ةبعاته الثال ث اليت ازتشطت يف الطاس مع األسف ازتشارًا واسعًا صما فيها من 

 .ات الضارة وأحذر من ةبعه مطة أخطىاصمخالف
 :إال بشطوط   
 .أن لقوم بالتعدل  الكام : األول    
راجعه وقدم له جماعة من هيئة كبار :" أن حيذف من الغالف قوله: الثاين    

 ".العلماء وغيرهم
الشيخ ابن : أن لصطح برزه تازت عطده أخواء تثرية بيطها له الشيخان: الثالث    

ه اهلل، والشيخ عبد العيلي آل الشيخ حفظه اهلل اصمفيت احلايل للملك  العطبي ، عثيمني رمح
وأن لربز هذه اصمالحظات ولوضحها ولبني أزه تان هلا أثط يف تصحيح مطهجه، وأنَّ 
للشيخ ربيع مالحظات هام  استفار مطها وتان هلا أثطها يف مطهجه، وأن لشكط هلم ما 

 .وتقوميهقاموا به من جهد يف زقد تتابه 
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أن حيذف اصمقدمات اليت مل لتعقبه أصحاهبا وخاص  مقدمات من     مدحوا : الطابع    
 .الكتا 

 أن لتواضع هلل ر  العاصمني وال لتباهى هبذا الكتا  على أحد : اخلامس    
من اصمسلمني فضاًل عن السلفيني، وأن لعتذر عما سلف مطه من اإلرارة هبذا     

 .الكتا  والتباهي به
إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح " وأحذر من تتابه 

، صما تضمطه من ربه باةل  على أن أخبار اآلحار تفيد الظن وال تفيد العلم، "والتعديل
 .فع  هذا زصطًة صمذهب أه  الباة  ومل لسق أرل  أه  السط  لدحض هذا الباة 

ألم  تما هو قول ابن حيم لعين قب  إحدا ث اصمعتيل  وصما تضمطه من خمالفته إلمجاع ا    
 (.1)هلذا القول الباة  اصمطاقض هلذا اإلمجاع

وصما تضمطه قول ريخ اإلسالم من أنَّ أخبار اآلحار اصمتلقاة بالقبول تصدلقًا هبا وعمال 
لف واخللف ومذهب أه  مبوجبها تفيد العلم اليقيين وأن هذا مذهب مجاهري الس

 (.5)احلدلث قاةب 
. وصموافق  أ ي احلسن للمعتيل  واخلوارج والطوافض، وحشده مخس  عشطة ربه  ـ باةل 

 .وصلى اهلل على زبيطا حممد وآله وصحبه وسلم

                                                 

(
1
 (. 0 / )اإلحكام البن حيم    (

(
5
 (.75 -71 / )الطكت البن حجط    (
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 :(6)اصمالحظـــــات هذه فمن
 اصمخلوق يف تمال صف  والشط  األت  صف  احلسن أبو األخ اعترب 1  ص -1
 األت  هذا لعقب ما مث احليوازات، أحط ذلك يف اإلزسان لشارك فإزه زظط، هذا ويف

 :تعاىل اهلل قول الذم ومن والغائط البول من والشط 

  ْلـَْعَلُمونَ  َفَسْوفَ  اأَلَم ُ  َولـُْلِهِهمُ  َولـََتَمتـَُّعوا لَْرُتُلوا َذْرُهم   

.. الطجاء جازب فليغلب الدزيا يف أم  ذا تان ومن))  قال حيث 5س    ص -2
 ((  اخل

 قال ،الدزيا مغاررة على واإلرطاف االحتضار عطد هذا لكون إمنا زظط هذا يف: قلت
.  60 7 مسلم(( ]  تعاىل باهلل الظن حيسن وهو إال أحدتم ميوتن ال: ))   اهلل رسول
 [ .0  -01 /7  صمسلم الطوو  رطح وازظط
 أزه غري جيداً  تقطلطاً   رسوله أو اهلل سب من حكم احلسن أبو قطر 1 س    ص -3
 من لسبب لسازه على ذلك سبق أو: ))  األسبا  بعض استثطاء خالل ذلك بعد قال

 (( . عليه ريء ال هذا فمث  وأزا  تا  ذتِّط فإذا ردلد   تغضب قصد رون األسبا 

 رسوله أو اهلل إال غضبه حال يف لسبه من جيد ال تيف إذ زظط؛ الغاضب يف:  قلت
، زقول فلماذا ذزب غري وقوله فعله تان فإذا عليه، ريء ال هذا فمث :  زقول وتيف 
 . وأزا  تا  إزه

 بذاته قائم سبب وهو تفط ذاته حد يف السب جمطر أن تيمي  ابن اإلسالم ريخ لطى
 : قوله ومطها بوجوه ذلك يف وزاقشه االستحالل لشرتط من على ولطكط
 أن على لدل ما السب يف فليس احل  اعتقار هو اصمكفط تان إذا أزه:  الطابع الوجه)) 
 وإمنا حطام هذا أن أعتقد أزا: ))  قال إذا سيما ال لكفط، أال فيجب مستح ، السا 

                                                 

 .الصياغ  واألسلو وقد حذفت بعض اصمالحظات اليت تتعلق ب   (6)
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َا  اصمطافقون قال تما((  لعباً  أو عبثاً  أو وسفهاً  غيظاً  أقول  وتما ، َوزـَْلَعبُ  ََنُوضُ  ُتطَّا ِإمنَّ
 فهو تفاراً  لكوزون ال قي  فإن ولعباً، عبثاً  عليه تذبت أو هذا قذفت إمنا:  قال إذا

 زفس جيع  مل إذا موجب بغري تكفري فهو تفاراً  لكوزون:  قي  وإن القطآن، زص خالف
 [ . الدلن حميي حممد/ حتقيق 6 5 ص اصمسلول مالصار .]  اخل..((  مكفطاً  السب

 ذلك، حتطمي لعتقد تان ولو تافطاً :  غيظاً  تان سبه أن ارعى من اعترب أزه والشاهد
 . أرده ب  الغضب هو والغيظ
 إثارة عن وأبعد مطاسب أمط فهو إخل... (  ردلد تغضب)  قولكم حذف رألتم فلو
 .ولقعدوهَنا الدزيا فيقيمون السط  أه  من وإخوازكم أمثالكم على الفطص لستغلون أزاس
 : قلتم أسف  من الثاين السوط    ص -1
 . (7) (( الفطق هذه من فليسوا اصمكفطة البدع وأصحا )) 
 مث  مكفطة بدع عطدهم والصوفي  واألراعطة واصمعتيل  اخلوارج من البدع أه  أن تطس ال
 فيها لقعون الشطتيات من وأزواع القطآن خبلق والقول القدر بإزكار والقول الصفات تعوي 

. 
 ابن اإلسالم أئم  قطره تما هذا فيوضح عليهم، ج احل إقام  بعد إال زكفطهم ال ولكططا

 . الشافعي وقبلهما القيم وابن تيمي 
 رطط العم  ه  حول تثري جدل رار قد أزه تعلمون أزتم(  61)  الفقطة 1  ص -5
 هذه حتذفوا أن وأرى اآلن، إىل تقعد ومل الدزيا وأقيمت تمال، رطط أو اإلميان يف صح 
 . الفقطة

                                                 

(
7
الذلن حكم عليهم أه  العلم :" تالمه هكذا بدون احرتاز، وقد استفار من هذه اصمالحظ  فرضاف قوله    (

 .، وال أرر  ه  هذا مما اقتطع به أو ال"ف  عطد أه  العلمعلى تفاصي  معطو ..برهنم تفار تذالك 
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 للقي  رفعاً  أرلتهم وتوضيح التقسيم هبذا القائلني بتوضيح الشايف بيانبال تقوموا أو 
 . خواتم وسدر فيكم اهلل بارك. والقال
 السط  رطح مقدم  يف – اهلل رمحه – البغو  زق  لقد (1) ( 76)  الفقطة 6  ص -6
 اإلمام وتذلك وهجطهم البدع أه  معاراة على بعدهم فمن الصحاب  اتفاق 7   ص

 .هذا على اإلمجاع ازقلو  (1) غريمهاو  الصابوين
 من لؤخذ ت  ولكن وجنلهم حنبهم الذلن األئم  بعض قاله قد قلته الذ  تان وإن 
 .وغريه البغو  ذتطهم من خالف إذا سيما ال ولطر قوله
 حلط  مطولقاً  الكالم هذا مث  اصمواززات مطهج أه  الباة  أه  اختذ وقد سيما وال 
 .وأهلها البدع عن وللذ  السلف مطهج
 مسلم أزه رك وال – معاول  بن ليلد يف قال أزه أمحد اإلمام عن اإلسالم ريخ زق  وقد
 زسبه ال: )) أمحد اإلمام فيه قال – اصمشهورة القسوطويطي  غيوة فضائله ومن لطفسه ظامل
 .له مقطاً  به حمتجاً  القول هذا تيمي  ابن أورر((  حنبه وال

                                                 

(
1
وأعتقد أن اصمسلم لواىل ولعارى، وحيب :) قال فيها أبو احلسن   76الفقطة  6 هذه الفقطة يف األص  ص   (

فيه من خري ورط، وسط  وبدع ، وعلى حسب حطصه على اخلري ولبغض، ولوص  ولهجط على حسب ما 
 (.وحتطله له، أو اتباعه هلواه وظلمه أله  احلق، مع مطاعاة اصمفاسد واصمصاحل

(
1
 ( 6 /6)ازظط تارلخ رمشق     مطهم األوزاعي       (
 (  5/ )ازظط اإلباز  البن بو     وعبد الطمحن بن أ ي اليزار   
 (01 /1)ازظط حلي  األولياء    والفضي  بن عياض          
 (51 / )، وتتا  التمام (67 -66 / )ازظط مسائ  صاحل    واإلمام أمحد بن حطب        
 (15ص)واإلمام إمساعي  بن حيىي اصميين    ازظط رطح السط   
 (571/ )واإلمام حممد بن احلسني اآلجط  يف تتا  الشطلع   
وتالمهم لستفار مطه اإلمجاع أو ربهه مما لطسب إىل أئم  السلف وخيارهم رضي اهلل عطهم، فرلن ما لدعيه  

 .أبو السن من اتفاق أه  السط  على ما لدعيه
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 مجي  وتان:   )) وغريها بيكطد فاتح زلار بن اهلل عبيد يف – اهلل رمحه – الذهيب وقال
 [. 515/  السري(( ]  السطلطة قبيح الصورة
 وحنن روزه أو هذا للعن حىت عيشه له لويب ال الشيعي قلت:)) تطمجته آخط يف وقال
 [. 511/  السري(( ]  اهلل إىل وأمطهم زلعطهم وال اهلل يف زبغضهم
 الباةل ، اصمواززات أه  ألسط  السط  أه  هب لقوع الذ  وهذا السط  أه  مطهج هو فهذا
 .وجوههم يف البا  هذا إغالق فررجوا
 : اهلل حفظكم قلتم(  71)  الفقطة 6  ص -7
 ((. تفطاً  ليست ارتكبها بكبرية مسلماً  زكفط وال)) 

 بعد إال لكفط فال مكفطة تازت لو فحىت(  تفطاً  ليست)  القيد هلذا راعي ال أزه اعتقد
 التكفري رطوط توفط من لتكفريه بد ال ب  رأساً  لكفَّط ال الكفط يف فالواقع احلج ، إقام 
 .أسوة فيهم فلك السلف أةلق وقد أوىل فاإلةالق موازعه وازتفاء
(  ريئاً  باهلل لشطك ومل)  (0 ) القيد هذا حذفت لو ألضاً (  10)  الفقطة 7  ص -1
 وقع فمن الطوع هذا أتثط وما عليه فيصلى احلج  عليه تقم ومل الشطك من زوع يف لقع فقد
 .أسلم فاإلةالق ت  وعلى عليه، تصلى أن جيوز فال عليه احلج  بقيام وعلمت الشطك يف

 بِهِ  ُلْشَطكَ  َأنْ  لـَْغِفطُ  ال اللَّهَ  ِإنَّ  : تعاىل بقوله احتججت لو(   1)  طةالفق 1  ص -1
 .وأوضح أوىل لكان ... َلَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُرونَ  َما َولـَْغِفطُ 
 :قلتم لو امطه الثاين السوط(   1)  الفقطة  1 ص -0 

                                                 

(
 0

، وأضيف اآلن "  ريئاً وأرى الصالة على من مات من أه  القبل  ومل لشطك باهلل عي وج:" أص  عبارته    (
ترن الطج  ال لطى العذر باجله  يف مث  هذه األمور، وقد قطر الشافعي ابن تيمي  وابن القيم وابن تثري "

وغريهم من أئم  اإلسالم أزه ال بد من قيام احلج  على اصمكلف وساقوا أرلتهم على ذلك ، مث هو خيالف 
علوم من الدلن بالضطورة تما سيريت، ولشرتط فيه قيام فيما قامت فيه احلج  فعاًل على اصمخالف وهو اصم

 .احلج 
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 على بلده أه  أعطاق يف بيع  له تازت إذا سيما ال سلوازه يف اصمسلم لإلمام)  
 .فجيِّد  (  والسط  الكتا 
 :فيكم اهلل بارك قلتم مطها الطابع السوط(  17)  الفقطة  1 ص -  
 خالف وما والسط  الكتا  وافق ما إال مطها أقط فال والغط  الشطق أزظم  أما))  

 :حق الكالم هذا((  فمطرور لسط وا الكتا 
 من جاء ألزه إال والسط  الكتا  وافق ما لقب  ال ًً  تثريا أن هطا اإلركال لكن 

 أن رطلو  هو القيد وهذا بقيد ذلك بيان من بد فال والسط  الكتا  به جاء ألزه ال الغط 
 .اهلل عطد من ألزه به راضياً  لكون وأن اهلل، تتا  من ذلك برن عاصماً  لكون
 اهلل رضي – وعثمان وعمط بكط أبا فيكم اهلل بارك وصفتم(  0  )  الفقطة 11 ص -  
 فاألوىل صفات، خبمس – عطه اهلل رضي – علياً  ووصفتم فقط صف  بصف  – عطهم

 على تالمك لفهم لئال واحدة على – عطه اهلل رضي – علي حق يف االقتصار أو اصمساواة
 .وجهه غري

 :سبق تالم بعد قلتم(     )  الفقطة تكمل  11 ص -  
 هلم لعد الذ  للقطآن رار فهو أتثطهم، أو بكفطهم وصطح الصحاب  سب فمن))  
.. (( زياع تفطه ففي فسقهم لقتضي مبا سبهم وإن لكفط، وإال تا  فإن احلج  عليه فتقام
 .اصمسلول الصارم على وأحلتم اخل،
 قيام اررتاط بدون فسقهم وأ تفطهم، من تكفري يف واضح  اإلسالم ريخ وعبارة 

 :سبق تالم بعد – اهلل رمحه – قال حيث احلج 
 والسالم الصالة عليه اهلل رسول بعد ارتدوا أهنم زعم أن إىل ذلك جاوز من وأما))  
 يف ألضاً  رلب ال فهذا عامتهم، فسقوا أهّنم أو زفساً، عشط بضع  لبلغون ال قليالً  زفطاً  إال

 من ب  عليهم والثطاء عطهم الطضى من موضع غري يف القطآن زصه صما مكذ  ألزه تفطه؛
 والسط  الكتا  زقل  أن اصمقال  هذه مضمون فإن متعني، تفطه فإن هذا مث  تفط يف لشك
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 وخريها  ..لِلطَّاسِ  ُأْخطَِجتْ  أُمَّ    َخيـْطَ  ُتْطُتمْ  : هي اليت اآلل  هذه وأن فساق، أو تفار
 وأن األمم، رط األم  هذه أن ومضموهنا فساقاً  أو تفاراً  عامتهم تان األول، القطن هو

 جتد وهلذا اإلسالم؛ رلن من باالضوطار لعلم مما هذا وتفط رطارها، هم األم  هذه سابقي
 لسترتون إمنا اليزارق  وعام  ززدلق، هأز لتبني فإزه األقوال هذه من ريء عليه ظهط من عام 

 احمليا يف خطازلط متسخ وجوههم برن الطق  وتواتط مثالت، فيهم هلل ظهطت وقد مبذَهبهم
 (( واصممات
 [ . الدلن حميي حممد/  حتقيق( . 517-516) ص اصمسلول الصارم ازظط] 
 ألزه ضوطار؛باال اإلسالم رلن من لعلم مما الطوع هذا تفط أن لقطر اإلسالم فشيخ 

 ومن عليهم والثطاء عطهم الطضى من موضع غري يف القطآن زصه صما واضحاً  تكذلباً  مكذ 
 .اخل متعني فكفطه هذا مث  تفط يف رك
 اخلمس الصلوات توجو  بالضطورة الدلن من معلوماً  أمطاً  لطكط من جطس من فهذا 
 أن فروىل الضطورلات آخط إىل اهلل رسول حممداً  أن أو احلج أو الصوم أو اليتاة وجو  أو

 .(  ) اهلل وفقكم هذا اإلسالم ريخ تالم اهلام اصموضوع هذا يف تطق 

                                                 

(
11

مث أرسلتها له عقب هذا  هـ0 1 / 7/  0  يفليعلم القارئ الكطمي أزين فطغت من هذه اصمالحظات    (
كم واالستدالل، فلم التارلخ قب  صدور الوبع  األوىل، وتان قد خالف ريخ اإلسالم يف هذه اصمسرل  يف احل

لرخذ هبا وتلمته فيها رفولاً بعد ظهور الوبع  األوىل فلم لطفع بذلك رأساً، إىل أن بلغت ةبعات تتابه ثال ث 
ةبعات معازدة مطه، مث صما رخ  يف اخلصوم  اليت أرعلها هو تظاهط بالرتاجع رون بيان سبب الرتاجع، وبدون 

،  وقد تطاجع يف هذه األلام مطات بولب من بعض الطاس وال ليال يف بيان األرل  اليت محلته على هذا الرتاجع
 .تطاجعه زظط

وأهم ريء عطد  عطاره ألئم  السط  يف أمور تبرية قد لكفَّط يف بعضها تما يف هذه اصمسرل  اليت قال فيها 
سن هذا ، رأى أبو احل"ب  من لشك يف تفط مث  هذا فكفطه متعني:" ريخ اإلسالم ابن تيمي  رمحه اهلل

الكالم من ريخ اإلسالم وزبهته هلذا اخلوط ومع ذلك رك وعازد وأصط على ذلك سطوات مث تظاهط 
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 ذلك أن ظازاً : )) قولكم بعد تضيفوا أن رألتم لو(   س    )  الفقطة  5 ص -1 
 لدعو تمن: )) قولكم وبعد(  به لتربك أو لستشفع أو لتوس  أو(( )  للقبول أرجى

 لفيد ذلك فإن ذلك وحنو(  هلم لطذر أو هلم لذبح أو اهلل مع أو(( )  اهلل رون من األموات
 .اجلهل  القطاء من تثرياً 

 لطبغي((  الشطعي  غري فاصمبالغ : )) قولكم(    س 1  )  الفقطة –  5 ص -5 
 أن وحيسن رطعي ، غري ذاهتا حد يف اصمبالغ  ألن ؛( الشطعي  غري: ) الوصف هذا حذف
 .  احلدلث((  مطمي ابن الطصارى أةطت تما توطوين ال: ))   قوله هطا تسوق
 بليل  التربك مشطوعي  على الدلي  لثبت مل أزه الظاهط(  1  )  الفقطة 51 ص -6 
 اصمساجد إىل الطحال ورد القدر ليل  يف العبارة لتحطى وإمنا الثالث ، باصمساجد وال القدر،
 .اصمساجد هذه من بشيء التمسح جيوز وال فيه، للصالة الثالث 
 أو الفقطة هذه حذف فاألوىل هذا، من ريء تالمك من لفهم أن خشي  هذا قلت 

 .(  ) تالمك من اصمقصور توضيح
 :(  ) الفقطة هذه هنال  بعد فيكم اهلل بارك قلتم لو ( 1  )  الفقطة 51 ص -7 

                                                 

 

بالرتاجع يف وقت لشك فيه يف صدق تطاجعه الذ  مل لبني سببه ومل لظهط فيه زدمه على خمالقته وعطاره ب   
 .ترنَّ مث  هذا لتطاول برةطاف األزام  مع الشموخ باألزف والتواول

، جاء بكالم مطكط جداً أال وهو قوله بعد حتطمي (من األص ( 1  )من اصموبوع و   أ  )يف هذه الفقطة    (  )
وإمنا ذلك لبعض أرتان ببيت اهلل احلطام فال :" واستالمها، قال -صلى اهلل عليه وسّلم-تقبي  حجطة الطيب 

ه أ  مسجد يف الدزيا تلها بالكعب  لورور الدلي  يف الكعب  رون غريها، وتذلك الوواف والصالة لشبَّ 
 ".واالجتماع للعبارات ففي اصمساجد اليت أذن اهلل أن تطفع ولذتط فيها امسه، قاله ريخ اإلسالم وازظط ما سبق

فع  ولذتط فيها امسه، وأنَّ ريخ اإلسالم فهذا الكالم لفيد أزه جيوز الوواف على اصمساجد اليت أذن اهلل أن تط 
 .لقول بذلك وحاراه أن لقول بذلك

وأزا أعتقد أزه ال لقصد هذا اصمعىن ولكن ظاهط تالمه لفيده، وما الذ  ميطع بعض الطاس الواقفني على تالمه 
 . هبذه الصورة أن لعتقدوا ذلك ، على ت  حال فالذ  لفهم مطهج السلف ال لقع يف مث  هذه األمور
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 باة  وثياهبم وعطقهم وآثارهم بالصاحلني التربك جواز من الطاس بعض لقوله وما)  
 تبار من وغريهم وعلي وعثمان وعمط بكط أ ي مع الصحاب  لفعله ومل رلي  له ليس

 .اصمؤمطني سبي  غري اتبع فقد ستجازها فمن الصحاب  مع التابعون لفعله ومل الصحاب ،
 :قلتم(    ) الفقطة 55ص -1 
 (.اصمولو  حصول يف عظيم سبب الدعاء أن وأرى) 
 (.رحم قويع  أو إمثاً  لكن مل ما)  :تضيفوا أن أرى
 :(1 ) تضيفوا أن رألتم إذا(     )  الفقطة 55 ص -1 
  .(5 ) ( والطار واجلط  واجلياء بالبعث وتكذلب وإحلار تفط هو ب ) 
 بإذن إال))  :(6 )قولكم بعد تضيفوا أن رألتم لو 1   الفقطة يف قال 55ص -0 

 الطاس من تثري البتالء األرل  تسوق أن رئت وإن(  تفط السحط أن وأعتقد(( )  اهلل
 .(7 )به

                                                 

 

  (
  

وال لكون التربك إال مبا ثبت به الدلي ، واهلل عي :" من األص  1  الفقطة ( 51ص)قال أبو احلسن يف  (
 -اهلل عليه وسّلم صلى-وج  خيص بعض اخللق برزواع من الربت  تليل  القدر واصمساجد الثالث ، وزبيطا حممد 

 :".، فقلت أزا"الذ  لتربك بعطقه آثاره حياً 

أن القول بتطاسخ األرواح خطاف  وضالل   واعتقد:"من األص  (    )الفقطة 55قال أبو احلسن يف ص   (1 )
 ".وفسار يف العقيدة 

أزه غري مقتطع مبالحظايت فررلد أن أعطف ه  هو مقتطع : وقد أضافها لكن لريت هطا إركال وهو قوله   (5 ) 
  .أو ال هبذه اإلضاف  اليت استفارها من مالحظايت 

وأعتقد أن يف الدزيا سحطاً :"من اصموبوع  1  األص  و 1  قال يف الفقطة   55قال أبو احلسن يف ص   (6 )
  والعطافني وسحطة وأن لذلك  ترثرياً وال لكون إال بإذن اهلل عي وج ، والواجب ررع السحطة واصمشعوذلن والكهط

 ." عما هم فيه من صطف الطاس عن رلن ر  العاصمني

مل لستفد من هذه اصمالحظ  يف ةبعات الكتا  الثال ث ، فال أرر  ه  هو لطى تفط السحطة والكهان    (7 )
 .وه  حد الساحط القت  أو ال؟، ب  لكتفى يف حقه رطعاً مبجطر الطرع الذ  ال زدر  ما هو، !أوال؟
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 ((  علمائطا: )) تلم  بعد تضيفوا أن رألتم لو 5 س 56 ص -  
 (. الصاحل وسلفطا)  

 وغالة الطوافض غالة بعد أضفتم لو مطها،(    س( )  16 )  الفقطة 51 ص -  
 . (1 ) الوجور ووحدة احللول أه  الصوفي 
 تان وإن : ))اصمهجور اصمبتدع عن قولك(  6 ،5 س( )  11 )  الفقطة 51 ص -  
 ((. أمور أو أمط يف احنطاف عطده
  االحنطاف هبا وقع اليت موراأل هذه توضيح لطبغي 

 ريء ت  لعوي أن والواجب: )) فيكم اهلل بارك قولكم زفسها، الفقطة 51 ص -1 
 ((. والقدح اصمدح من قدره
 لستغ  قد لكن بدع ، ذلك تطون ب  (1 )اصمواززات بوجو  تقولون ال أزتم: أقول 

  اصمبتدع  اصمواززات وجو  لطى من هذا تالمك
 أه  اعتيال وأرى:" قال (0 )اصموبوع من(  5 )و األص  من( 11 ) الفقطة يف -5 
 أهالً  أو السط  يف إماماً  تان صمن إال معهم الدلن يف واخلصومات اجلدالو  اصمطاء وتطك البدع

 لذلك احلاج  عطد مبطاظطهتم إما زافعاً  لطاه مبا وعقيدهتم اصمسلمني عن فيدفع لذلك،
 .ذلك حنو أو عليهم بالطر أو الشطعي ، وبالضوابط
 ليس من على اصمبتدع هجط يف السلف زصوص لطيل قد جلهلهم الطاس بعض أن وأرى
 من سلفطا واحتملها قب ، من مثلها وقع األمور من أمط يف احنطاف عطده تان وإن تذلك،

                                                 

من اصموبوع لكن ال أرر  عن اقتطاع أو أضافها حيطذاك جمامل   50 قام بإضاف  هذه اصمالحظ  يف الفقطة    (1 )
 .يل؟، أرلد اإلجاب 

(
 1

فهم  أ  تما لدعي ولكطه خبالف ذلك، وقد ظهط يل ولغري  ذلك مطه ظهوراً جلياً ال لشك فيه إال من ال   (
 .له وال لدافع عطه إال مكابط

 .هذه اصمالحظ  ليست يف اصمذتطة األصلي  وأضفتها اآلن   (0 )
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 يف ليس واحلق عطهم، والدفاع البدع، أه  مدح يف باصمبالغ  هؤالء لقاب  من وهطاك أهلها،
 زوع زعطف وأن والقدح، اصمدح من قدره ريء ت  لعوى أن والواجب ذاك، يف وال هذا

 عالج واصمقصور)  وحلم، وعلم بتجطر ذلك ولكون لستحق، مبا صاحبه  ولعام اخلالف،
 قول وبني هذا بني وفطق)  األص  على وأضاف ،(وخارجه الصف راخ  األمطاض
 ". اصمشؤوم  اصموازز  أصحا 
 :أقول

 فيها وقع اليت األمور توضيح لطبغي:" عليه مالحظايت أبدلت حني يف قلت -1
 من: اآلن وأقول الثال ث، ةبعاته يف مطها ريء ببيان لقم فلم ،"االحنطاف

 عن فيدفع البدع أه  صمطاظطة لصلحون أهنم تطى الذلن السط  أئم  اآلن هم
 .ألضاً؟ لذلك اصمترهلون هم ومن إخل؟،..وعقيدهتم اصمسلمني

 .الشطعي ؟ الضوابط هي ما -2
 طاسال بعض أن وأرى:" بقولك تبارهم فيهم مبا السلفيني حتار  أزك أرى -3

 أزك أقوع أتار ب .." اصمبتدع هجط يف السلف زصوص لطـيل قد جلهلهم
 هجط لطون ليالون وال تازوا ألهنم تالميذه وتبار مقبالً  الشيخ تقصد

 وهذه رعويت هذه:"مقب  الشيخ قال ب  عطهم والتميي احليبيات أصحا 
 ".اجلهل  هؤالء عن متييين اليت ةطلقيت

 قول ،"واصمدح القدح من قدره ريء  ت لعوى أن والواجب:" قولك -4
 .البدع أه  على الكالم يف والسيئات احلسطات بني اصموازز  بوجو 

 التموله من ،"اصمشؤوم  اصموازز  أصحا  قول وبني هذا بني وفطق:" وقولك -5
 بني الواضح الفطق هو فما األغبياء، على إال لطولي ال الذ  والتلبيس
 لصطحون وهم متوه مث تصطح أزك الفطق قوهلم وبني البدع أه  صمدح إجيابك

 .ميوهون وال
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 بالبوائق والحقاً  سابقاً  السلفيني تطمي أن والعلم واحللم التجطر من ه  -6
 أه  وتتملق حسطاهتم ذتط بدون عليهم وهتيج الشتم أزواع برقذع وتشتمهم

 .حماسطهم ذتط البدع أله  وتوجب البدع

 . لدلك على اهلل فاهفش البدع من عاجلته مطلضاً  تم -7

 .اصمطضى لعاجل أن لستويع ال اصمطلض إن
 :سبق تالم بعد فيكم اهلل بارك قولكم(  11 )  الفقطة 51 ص -6 
: قولكم إىل( ((  الكبار من أو)  تباراً  تازوا وإن اصمخالفني العلم أه  لطتقص أو))  
 .(  ) (( السط  إىل ولطتمون خملصني مترولني تازوا وإن)) 
 .والضالل البدع أه  وعالمات فع  من القبيح الفع  هذا أليس 

 وقد األثط، أه  يف الوقوع البدع أه  عالمات ومن سلفطا قول هطا زستحضط أن ولطبغي
 .سلفا ذتطمتوه
 قتيل  أ ي ابن إن له قي  صما حطب  بن أمحد السط  أه  إمام قول تذتط أن ولطبغي 
 .قام مث ززدلق، ززدلق ززدلق: فقال. سوء قوم احلدلث أه  إن: لقول
 .مغياه عطف ألزه: بقوله اإلسالم ريخ وألده 
 هلم تشولهاً  وأتثط واحلدلث السط  أه  على حطباً  الطاس أرد ذتطهتم ومن فكيف  
 األرض امتدار لىع الشطيع  ومواقفهم الشعطل  وقصائدهم الكثرية مبؤلفاهتم عطهم وصداً 
 تبري اإلسالم على وخوطهم ضطرهم فإن هؤالء، ررن يف وإمعازه الطظط إعارة أرجو تلها،
 هلم لبقى أن تبري القوم همَّ  ألن الكالم؛ هذا حيذف أن األق  فعلى فيهم رألي وأما جداً،
 .(  )االزتسا  هذا

                                                 

(
  

 .وهذا تلولح هلم باصمدح واصمواززات: ول اآلنأق   (
 .مل لستفد من هذه اصمالحظ    (  )
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 ولذمون:)) ذتطهم سلف عمن اهلل حفظكم مقولك(  11 )  الفقطة 51 ص -7 
 .(  ) (( البدع أه 
 حطهِبم من أرد السط  أه  حياربون وهؤالء بعضاً، بعضهم لذم البدع أه  إن: أقول 
 وأه  البالط وأه  وجاسوسي  عمال  من مبوازلطهم الصفات برقبح لصفوهنم البدع أله 
 .ورعاته احلق أه  على لصبوهنا اليت الفاجطة ةعوهنم آخط إىل سلوانال بغل  ذل 
 من السط  أه  وحياربون البدع أه  لوطون ما وتثرياً  هِبواهم إال لذمون ال هم مث 

 عمن لدافعون ل  وتتبهم، ومطاهجهم البدع أه  حلمال  واصمطاهج القواعد ولضعون أجلهم
 الطظط فررجو باللاهم، آخط إىل األرلان وحدة ىلإ لدعون ومن الوجور ووحدة باحللول لقول
 .باألساةري وأربه الدهط أعاجيب من هم الذلن هؤالء أمط يف

 :فيكم اهلل بارك قلتم(  50 )  الفقطة 60 ص -1 
 جلب رون مصلح  ويف حقاً  تان إن اصمخالف بكالم االستشهار جواز وأرى))  

 ((. (1 )اصمآل يف أو احلال يف مفسدة
 يف اصمفسدة وقوع عدم لضمن ومن لطاعيه الذ  من ولكن جيد، رطط هذا: أقول 
 .واصمآل احلال
 فيها صحيف  عمط مع رأى حني غضب  الطيب أن – عطه اهلل رضي – جابط عن 
 لو ؟ زقي  بيضاء هبا آت أمل اخلوا ؟ ابن لا أزت رك أيف: )) وقال راة،التو  من ريء

                                                 

 .حذف هذه الفقطة وال زدر  صماذا   (  )
(
 1

عارض  مطه صمن حيذر من القطاءة يف تتب أه  األهواء، مث  سيد قوب وتتَّا  اإلخوان اصمسلمني هذا مطه م   (
وهذه هي حيل  احليبيني يف جط تثري من الشبا  السلفي إىل االحنطاف عن الطهج السلفي واالرمتاء يف هوة 

ومع إرراتي آزذاك هلذه  الضالل، فكم ضاع من أزاس هبذه احليل  مث أصبحوا خصوماً للمطهج السلفي وأهله،
 .احليل  فقد تلوفت به تما تطى
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 حسن حدلث وهو وغريه أمحد اإلمام رواه(( ]  اتباعي إال وسعه ما حياً  موسى أخي تان
.] 
 مصالد يف مطهم وتثري تثري وقع صما أعيطهم زصب احلدلث هذا اصمسلمون وضع فلو 
 .وأهلها البدع
 فئام وقع وما وغريهم، تطلدل  وما وتالبي  وأراعطة معتيل  من اصمتكلمون ض  فما 

 هلذا صمخالفتهم إال الصوفي  حبائ  ويف الفطق هذه حبائ  يف السط  أه  من عظيم 
 .احلدلث

 .واصمآل احلال يف اصمفاسد إرراتهم لعدم وإال 
 فاسداصم ررء : ))وأمثاله احلدلث هذا من اصمستمدة العظيم  القاعدة صمخالفتهم وإال 
 ((. اصمصاحل جلب على مقدم

 . الذرائع سد قاعدة وتضيعهم
 إال الضال  األحيا  حبائ  يف فوقعوا العصط هذا يف األم  ربا  من وتثري تثري تاه وما
 .القواعد من تبعه وما احلدلث هذا بتضييع
 وجدزا وما أخذزاه صوا  من وجدزاه فما زقطأ اخلارع  واصمقول  برزفسهم االغرتار ومن

 حقاً، والباة  باةالً  احلق لطون ب  والباة ، احلق بني ميييون ال وأتثطهم تطتطاه، باة  من
 .والضياع الفنت من فيه وقعوا فيما فوقعوا

 أتثطها وما السط  أئم  ومؤلفات رسوله وسط  اهلل تتا  عذب  ومطاه  ثطة عيون عطدزا
 أرد الصاحل سلفطا حذر وقد عابني،وث فتات  جطاثيم وفيها عكطة موارر وعطدهم تغطيطا، أفال

 القواعد تلكم ومن وأمثاله احلدلث هذا من أخذاً  فيها والطظط البدع أه  تتب من التحذلط
 .احلكيم 
 .عذب  ومطاه  ثطة عيون قلت تما عطدزا

 .اصمفرتس  واحليوازات والثعابني واحليَّات الفتات  اجلطاثيم فيها آسط  عكطة موارر وعطدهم
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 اصموارر من ولطحذرهم العذب ، الصافي  واصمطاه  العيون تلك إىل األم  ربا  فلطدع
 .اصمهلك 
 .ومطهجطا عقيدتطا بطور يف البطد هذا مث  جنع  أن لليمطا ال إزه مث

 .ذلك عن مجيعاً  لغطيطا أن اهلل وأسرل فازق  ضطورته أو الطق  جواز لك تطجح فإذا
 أبا أخي أزصح مما فهذا عقائدزا، تتب من تتا  يف البطد هذا مث  جنع  أن لكن
 .اصموارر تلك أه  من السط  أه  لغري هذا مث  ولطدع عطه، باالبتعار وغريه احلسن
 اصمذتور باحلدلث األخذ هبم األوىل وتان لطق  من مطهم وجد قد سلفطا تان وإذا
 .إليها اصمشار والقواعد
 أزكم وأعتقد ،عقائدهم تتب يف السط  أه  أصول ضمن هذا جيعلوا مل لكطهم
 .الويب  اللفت  هذه صوا  يف تشارتوين
: ))   الطيب قول با  – اهلل رمحه – البخار  قال لرت، مبا هذا أؤتد أن أحببت وقد

 (( . ريء عن الكتا  أه  تسرلوا ال
 احلدلث من بصحته دلشه ما لورور الرتمج  يف واستعمله: - اهلل رمحه – احلافظ قال

 .الصحيح
 :السابق  الرتمج  حتت البخار  وقال
 اهلل عبد ابن اهلل عبيد عن رها  ابن أخربزا إبطاهيم، حدثطا إمساعي  بن موسى حدثطا

 وتتابكم ريء عن الكتا  أه  تسرلون تيف: قال – عطهما اهلل رضي – عباس ابن أن
 أه  أن حدثكم وقد لشب، مل حمضاً  تقطءوزه أحد ث  اهلل رسول على أزيل الذ 

 به ليشرتوا اهلل عطد من هو وقالوا الكتا ، برلدهم وتتبوا وغريوه اهلل تتا  بدلوا الكتا 
 رجالً  مطهم رألطا ما واهلل ال مسرلتهم، عن العلم من جاءتم ما لطهاتم ال قلياًل، مثطاً 

 [.  6 7 رقم خ. ] عليكم يلأز الذ  عن لسرلكم
 .مطها وحيذرون السط  أه  تتب ليحاربون إهّنم اهلل فو بالبارح  الليل  أربه وما
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 .(5 )جد فاألمط اإلةال  من اصمعذرة وأرجو
 :فيكم اهلل بارك قلتم(   5 )  الفقطة  6 ص -0 
 بغض أو حبب اصمسلمني من أحداً  ميتحطوا أن لغري  وال لطفسي أجيي وال))  

 خالفهم ومن وقطبوه، أحبوه عليها وافقهم فمن مولقاً،  مقال أو ةائف  أو (6 )رخص
 فلطا األرض، ذتطه وةبق السط  أعالم من علماً  الشخص تان إذا إال وهجطوه أبغضوه فيها
... (( وغريه    سلم  بن محار يف قالوا تما اإلسالم على فاهتمه فالزاً  أبغض من زقول أن
 .اخل
 من وال اصمقاالت من تستثن ومل األرخاص نم استثطيت: احلسن أبا اهلل رمحك أقول 

 .الووائف
 فمن تقول اصمطصورة الوائف  احلدلث أه  احلق أه  ةائف  تستثين أن جيب فكان 

 قطلباً  وتقول((  األثط أه  يف الوقيع  البدع أه  عالم  ومن: )) الصاحل سلفطا مقال  لبغض
: )) احلدلث       أله  الشامت ل قتي أ ي ابن يف حطب  بن أمحد اإلمام قول من األق  على
 .مغياه عطف ألزه: تيمي  ابن قال((  ززدلق ززدلق ززدلق
 سلفطا تان تما العصط هذا يف السط  أعالم يف لوعن من اهتام من اصمازع وما 

 والعل  اصمازع ما وأمثاهلم، واألوزاعي زلد بن ومحار سلم  بن محار يف لوعن من لتهمون
 .واحدة
 متمسكون أهّنم أج  من األعالم هؤالء يف لوعطون ألهنم لتهمون ولوناأل تان فإذا 

 .بالسط 

                                                 

(
 5

 .إزه مل لستفد من هذه اصمالحظ  ب  زار بالء على بالئه:" أقول اآلن    (
(
 6

فهمت يف ذلك الوقت أزه لقاوم من لدافع عن ربيع ومقب  وأمثاهلما من رعاة اصمطهج السلفي الذابني عطه    (
 .والقامعني أله  األهواء، فلم أصارحه بذلك ب  تلوفت معه تما تطى
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 ت  سلكوا ألهنم باالهتام؛ أحق اخللوف هؤالء ب  هبم، ورثتهم إحلاق من اصمازع فما 
 يف واإلراع  واإلذاع  الطشط وسائ  من لستويعوزه ما ت  واستخدموا الشيوازي  الوطق
 الفاسدة مقاالهتم جعلوا الذلن هم اخللوف هؤالء إن مث وأعالمهم، السط  أه  تشوله

 الفاسدة مقاالهتم وعلى السط ، أله  واختبار امتحان مواضع اصمطحطفني وريوخهم
 .ولعارون لوالون اصمطحطفني وريوخهم

 مييازاً  اصمييان هذا واعتبار أسالفطا عليه تان ما مقتضى على الفقطة هذه صياغ  أرجو 
 والوالء باألمس السط  هي اليوم فالسط  زمان، لك  وصاحل الشطع نم مطبثق ألزه صحيحاً؛

 هم لتغريوا حىت تتغري ال ثابت  قائم  موجباته وأعالمها ةائفتها وعلى عليها والرباء
 (.15 )  الفقطة يف قلته مبا تكتفي أن وأرى فيهم، قي  ما لستحقون وحيطئذ ولفارقوهنا،
 :جيدة الفقطة هذه(   5 )  الفقطة  6 ص -  
 يف صمخلوق ةاع  ال: ))   الطيب لقول واالجتماع، اإلتباع بني جيمع أزه أرى لكن 

 ومن اخلليف  خالف القطآن خبلق القول قضي  يف أمحد اإلمام فع  وتما ،(( اخلالق معصي 
 . عليهم اخلطوج من ميطع وتان معه،

 التعاون وأرى))  :وعليكم فيكم اهلل بارك قلتم(  55 )  الفقطة –  6 ص -  
 واحلدلث، باآلل  واحتججتم((. (7 ) معلوم هو تما والتقوى الرب على تلهم الطاس مع

 اصمسلمني بالر من بلد   على العدو هجم إذا: فطقول وعليه جيداً  رطةاً  لذلك واررتةتم
 .البلد هذا من وإخطاجه صده يف زشارك أن فعليطا
 التعاون هذا حيص  أن اصمستحي  من أو الصعب من أن جيداً  زفهم أن جيب لكن 
 األهواء أه  وبني بيططا فيما خيتلف والتقوى الرب مفهوم أن وذلك اهلل، إىل الدعوة با  يف

                                                 

(
 7

على الرب والتقوى، فه  لقول : إنَّ هذه مقول  اإلخوان اصمسلمني، ولكطه لطرها تلبيسًا بقوله : أقول اآلن   (
إلمث والعدوان، اجلوا  ال، ب  لقولون تما قال أبو اإلخوان اصمسلمون أزطا زتعاون مع الطوافض وغريهم على ا

 . زتعاون على الرب والتقوى: احلسن
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 األهواء أه  عطد وعدوان إمث السط  أه  عطد وتقوى بط هو ما لكون فقد والتحي ،
 بدع وغريهم اصمسلمني ولإلخوان عطدهم، وتقوى بط هي الضال  التبليغ فرصول والضالل،
 التعاون إىل رعوا وإن الباة  وأه  وفنت ضالل عطدهم وزقدها وتقوى بطاً  لطوهَنا وضالالت

 وإمنا والبدع، الضالل وحمارب  والسط  والتوحيد احلق زشط على التعاون بذلك لطلدون فال
 معهم التعاون تحي لس أزه زطى هطا ومن وبدعهم، باةلهم زشط على معهم التعاون لطلدون
 (. 7 ،6)  سوط يف الصحيف  هذه يف أزت قلته ما واحلق
 العلمازيني مع ب  الطوافض مع التعاون عليهم لسه  األصطاف هذه زطى وهلذا 

 اصمطهجني بني الواقع للتضار السط  أه  مع التعاون عليهم ولصعب والشوعيني والبعثيني
 .األهواء أه  من غريهم يف ذلك مث  وق  والدعوتني،

 ومن قبله ومن أمحد اإلمام لطألت واصمسلمني اإلسالم لطفع معهم التعاون تان ولو 
 اجلهمي  بني فطق رون له متحمس  ورعوة إليه استباقاً  الطاس أرد من السط  أه  من بعده

 .واصمطجئ  واخلوارج واصمعتيل 
 أه  ومطهج عقيدة إىل وأرعو: )) اهلل وفقكم قلتم(  56 )  الفقطة 61 ص -  
 .اخل... (( (1 ) متييع بال االجتماع إىل وأرعو تشطيع بال السط  إىل فررعو واجلماع  السط 
 تان وإن فصوا ، والشتم السب به اصمطار تان فإن اصمطفي، بالتشطيع اصمطار ما: أقول 
 تدعو عطدما وذمهم أهله من والتحذلط والرباهني باحلجج ورره الباة  رحض به اصمطار

 ورحض احلق بيان ومطتكيات لوازم من هو ب  اً تشطيع لسمى ال فهذا ذلك، إىل احلاج 
 الطار، يف ضالل  وت  ضالل  وأهنا األمور رط برهنا البدع  اهلل رسول وصف وقد الباة ،
 السلف رطع وقد الطار، تال  برهنم و السماء أرمي حتت من رط برهنم اخلوارج ووصف

                                                 

(
 1

إنَّ هذا غمي رطيع لدعاة اصمطهج السلفي وترليد لوعون خصومهم وقصده أن لربز زفسه برزه : أقول اآلن    (
إنَّ فيهم ردة وسفاه  لتميي عن أه  السط  باألخالق العالي  واحلكم  واحللم والعلم خبالف السلفيني ف

 .وجه  وأمور ال لطضاها أبو احلسن
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 هبذا إال رطهم لدفع ال فقد واجلماعات األفطار على بذلك مشحوز  وتتبهم البدع أه  على
 وقع من عليهم أرد إزه وقال اهلل أعداء هبجاء حسَّازاً   اهلل رسول أمط وقد السالح،
 مولقاً  الشدة استعمال من أمطع ال تما واحلكم ، اللني استعمال من أمطع ولست السهام،
 وقد القت  إىل تص  وقد اجللد إىل تص  قد الباة  أه  على فالشدة مقال، مقام ولك 
 . جيد تالم التفصي  هذا يف اإلسالم ولشيخ بالكالم، تعيلطاً  تكون
 :الفقطة هذه يف قولكم(  57 )  الفقطة 61 ص -1 
 رخو غري  وقول اخلور، حيتم  صوا  قويل: فيها لقال أموراً  هطاك أن وأرى))  

 ((. الصوا  حيتم 
 فيه عطد  فيما إال الطاس أخالف أن جيوز ال أزه أرى فإين ذلك، على األمثل  أرجو 
 .العقيدة أبوا  يف سيما ال ورسوله اهلل من ورلي  علم
 أه  مع أرباً  الطاس أسوء من فإهنم اخلالف، برر  لطارون الذلن هؤالء لغطزك ال مث 
 .عليهم اً وزقد هلم ظلماً  الطاس وأرد السط 
 لتعطف القوبيني وزقد وتالميذه والكوثط  حوى وسعيد والبوةي الغيايل زقد ازظط 

 .احلطلط من ألني تان ولو أصالً  لضالهلم زقداً  لطلدون ال الواقع يف وهم األمط، حقيق 
 رقت حسط  مواقف عطده من اصمخالفني من أن وأرى( ))  51 )  الفقطة 65 ص -5 

 أتبعه وال حقه، أغموه فال ذلك، على خرياً  اهلل فجياه وأهله، ماإلسال زصطة يف جلت أو
 حتصي  ذلك يف تان إذا مطه الطاس وحتذلط خوئه بيان إىل حيتاج قد ب  ،(1 )خوئه على

 .(0 )مفسدة رفع أو مصلح 
                                                 

(
 1

إنَّ هذا قول مطه مبطهج اصمواززات فإن قال ال، قلطا له أزت تلبس على الطاس أو أزك ال تدر  :" وأقول اآلن   (
 .ما هو مطهج اصمواززات  ألزك مل تقارع أهله باحلجج والرباهني اليت لقارعهم هبا غريك

(
 0

ازظط إىل هذه االحتياةات والقيور وهو للهج تثريًا باصمصاحل واصمفاسد واضعًا زفسه فوق مطـيلته، وتعطلضاً    (
 .ور علمه وعيمهبغريه من أه  السط ، وقد لعارض الطصوص مبا ليعمه من اصمصاحل لقص



 - 27 -

 والتفطلط واإلفطاط قدرهم فوق أعواهم أو (  )أرياءهم الطاس خبس من أخور وقد 
 ((. رطه من اهلل عافازا إليه لدعو الذ  إبليس رلن
 هم ب  الكالم، هبذا لتعلقون سوف األهواء أه  أن تطى أال احلسن أبا اهلل وفقك 

 إال اإلسالم لقوم ال الذ  الطقد مطهج وحياربون به، السط  أه  وحياربون رروزهولط  لقولوزه
 .به

 من اإلسالم علوم عليه وقامت والسط ، الكتا  عليه رل الذ  العظيم اصمطهج ذلك 
 .والعل  واصموضوعات الطقد وتتب عقائد وتتب رجال وتتب وفقه وحدلث تفسري
 لطون وهم ،(  )إليه والداعني العظيم طهجاصم هذا عن الذابني من اهلل حبمد وأزت 
 الطاس خبست قد أزك مطها، وحذرت ضالالت من فيه وقع فيما رخصاً  ازتقدت إذا أزك

 احلق اصمطهج حملارب  خصصوها اليت ومؤلفاهتم وجمالهتم صحفهم يف هبا وصطخوا أرياءهم،
 هذه صمث  تعطض رون عقائدهم تتب يف تتبوه فيما أسوة الصاحل سلفطا يف ولك وأهله،
 .األرياء
 .الدلن أبوا  م عظيم با  الذرائع وسد 

                                                 

(
  

وهذا لؤتد أزه لدعو إىل مطهج اصمواززات بوطلق  عدزان عطعور ومطاره بالبخس هطا االقتصار على ذتط    (
مساوئ أه  البدع رون ذتط حماسطهم ولقصد بالذات ربيعاً، ومن لسري معه على مطهج السلف يف زقد أه  

 .لن إبلييس عطد هذا الطج البدع، فهم على ر
ازظط تيف حيار  اصمطهج السلفي وأهله هبذه الوطلق  اصماتطة، وازظط إىل صربزا على هذه العظائم من قدمي،  

فلم زكشف مكالده تطفقًا به لعله لطجع إىل صوابه ولكطه لتمارى وخيب إىل الفنت خبًا ليشعلها تما لطى 
شدلدة، ومع األسف أزه جيد له أعوازًا يف ترجيج هذه الفنت فال حول ذلك اآلن السلفيون ولعازون اصمعازاة ال

 .وال قوة إال باهلل
(
  

 .مل لستفد من هذه اصمالحظ  ، وهذا ما قلته يف ذلك الوقت ألزه تان لتظاهط بشيء من هذا    (
إزه ال لستحق مث  هذا الكالم واصمدح الذ  مدحته به، فقد ازكشف أمطه وظهط ظهورًا بيطًا مل : وأقول اآلن

 .حيرتم اصمطهج السلفي ولين الطاس به



 - 28 -

 :قلتم(  77 )  الفقطة  7 ص -6 
 .اخل... (( اجلماعات إنَّ : اصمقول  صح  أرى وال))  
 (. اجلماعات تعدر إن: ) قلتم لو 
 أحد على القول إةالق أنَّ  وأرى: )) اهلل حفظكم قلتم(  11 )  الفقطة 10 ص - 7 
 لضط قول والطصارى، اليهور من ماإلسال على أضط برزه خوؤه تثط وإن السط  أه  من
 ((.(  ) لطفع مما أتثط
 أذتط فيما مطهم العلم أئم  من عدر قاله القول وهذا الفقطة، هلذه راعي ال أزه أرى 
 والشوتاين تيمي  وابن اصمقدسي  الغين وعبد اجلوز  وابن عقي  وابن اهلمداين الفض  أبو

 من أحد يف لقله مل اصمط الواقع من ازوالقاً  قاله إمنا العصط هذا يف قاله والذ  ذلك، وبيطوا
 من البدع أه  وغالة الصوفي  وغالة الطوافض فيها اجتمع ةائف  يف قاله إمنا السط  أه 

 األرض ةول يف وازتشط رطهم واستفح  وأهلها البدع هذه فرزعشوا وغريهم اخلوارج
 . وعطضها
 :اهلل وفقكم قلتم(  11 )  الفقطة 10 ص -1 
... (( (1 )عظيم ذلك ضطر إنف اصمخالفني على احلكم يف الغلو برتك وأزصح))  
 .اخل

                                                 

(
  

أزا أررتت لقيطًا يف ذلك الوقت أزه لقصدين فسقت له الكالم واحلجج اليت أمامك لوفاً به، وهو لطلد هبذا    (
 .الكالم الذ  عن اإلخوان اصمسلمني الذلن قلطا فيهم هذا الكالم

 .جمامل  و قد حَذَف هذا الكالم لكن ه  حذفه عن قطاع  أو
(
 1

إزه لوجه هذه الطصيح  إىل أه  السط  ألزه لطى أن يف أحكامهم على أه  األهواء والبدع من أمثال سيد     (
قوب غلواً، فإذا تان لطصح برتك الغلو يف احلكم على اصمخالفني من أه  الضالل، فه  أحكامه على أه  

 .احلق سلمت من الغلو والظلم
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 إذا بالغلو السط  أه  لصفون فإهنم السط ، أه  خصوم رعالات إىل االزتباه أرجو 
 فيهم قالوا لستحقون ما بدون البدع أه  وصفوا وإذا أحكام، بدون البدع أه  ازتقدوا هم
 .وظاصمون غالة إهنم
 األزبياء يف أسوة هلم فإن واجبهم، أراء يف اصمضي إال السط  أه  على فليس 

 وهَتاوللهم األهواء أه  أراجيف إىل احلسن أبا لا تلتفت فال األم ، هذه وأئم  واصمصلحني
 .السط  أه  على

 :آخطها يف قلتم(   0 )  الفقطة  1 ص -1 
 العلم أه  من التجطلح لكون أن جيب لكن ذلك، يف احلق أه  على لشطع فال))  

 .اخل.. (( (5 )وررج ر  من لك  ال العاصمني، لط  والتجطر واحللم
 لعرتفون ال األهواء أه  ألن اخل؛... ( وررج ر  من لك  ال: ) لقولكم راعي ال 
 ور  ررج وممن ظلم  ولعتربوهَنم الصفات هذه هبم قامت من وجتطر وحكم  وحلم بعلم
 .البدع أه  أ  اصمسلمني ألعطاض مطتهكني وهنمولعترب 
 العلماء من الصحيح الطقد تلقوا قد السط  أه  من العلم ةال  تان إذا مث 

 .عليهم ضري فال البدع أه  من فحذروا الطاصحني
 :فيكم اهلل بارك قلتم(   0 )  الفقطة  1 ص -10
 .اخل..((وغلو إسطاف بدع  صاحب ت  بقت  القول إةالق أن أرى و))  
 .بدع  صاحب ت  بقت  القول أةلق السط  أه  من أحداً  زعطف ال 
 أهنم والشافعي  اصمالكي  من العلم أه  عن – اهلل رمحه – تيمي  ابن اإلسالم ريخ زق  ولقد
 بقت  العلماء فتوى ذلك ومن احملاربني، من بالقت  أوىل وأهنم البدع إىل الدعاة بقت  أفتوا

                                                 

(
 5

أزه لقصد هبذا أه  السط  ولكين تطت يف مالحظايت هذه أتلوف به تما تطى يف هذه اصمذتطة   تطت أررك    (
 .تلها
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 األم  على خيطج من على القت  حكم لقصطوا ومل ررهم، بن عدواجل الدمشقي غيالن
 .فيها والتفصي  العبارة هذه إصالح فررجو فقط، بالسيف
 حمدثني األم  هذه يف أن وأعتقد: ))  اهلل حفظكم قلتم(  01 )  الفقطة 11 ص - 1

 ((.اإلتباع أله  إال ذلك لكون وال ملهمني،
 : لريت ما تضيفوا أن رألتم إذا 
 وافقتها فإن والسط  الكتا  زصوص على أقواهلم عطض من بد فال ذلك ومع)  
 ( . فال وإال فذاك
 : فيكم اهلل بارك قلتم(  0  )  الفقطة 11 ص -15
 تتمان جيوز وأزه زار، من بلجام القيام  لوم اهلل أجلمه علماً  تتم من أن وأعتقد))  
 (( . مفسدة لدفع أحيازاً  العلم
 الطاس إليه حيتاج وما األصول يف أما الفنت، أو الفضائ  يف تان إذا: )  أضفتم لو 
 ( . فال رلطهم يف

 وأحارلث القطآن آلات تفسري على أجتطأ وال:))  قلتم(     )  الفقطة 15 ص -16
 (( . تتابه يف مسلماً  رجالً  وج  عي اهلل أعواه فهماً  إال:  قولكم إىل...   اهلل رسول
 ألن الصاحل؛ السلف وتفسري فهم إىل الطجوع هلم فيطبغي ذلك ومع: )  أضفتم لو 
 . ( واليل  اخلور يف لقعون قد العلماء هؤالء
 :فيكم بورك قلتم( 6  ) الفقطة  1ص -17
 .(6 ) ((السط  أله  وفاقاً  وغريها العقيدة يف اآلحار برحارلث العم  وأرى))

                                                 

(
 6

" ا ومل لشط إىل إفارته العلم أو الظن تما تطى، وقد أظهط عقيدته يف هذه اإلفارة يف تتابه هذا ما قاله هط   (
فجيم برزه لفيد الظن وجلب بشبه تثرية تبلغ حوايل مخس عشطة ربه  على أحارلث اآلحار مبا " إحتاف الطبي 

 .فيها أحارلث الصحيحني اصمتلقاة من األم  بالقبول تصدلقاً هبا وعمال مبوجبها
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 (.والسط  الكتا  من باألرل  عمال: ) أضفتم لو
 .تتابه تقومي يف احلسن أ ي أخي مع التعاون من اهلل لسطه ما هذا
 وأن وسلم عليه اهلل صلى زبيطا وسط  ربطا بكتا  لالعتصام مجيعاً  لوفقطا أن أسرل واهلل
 .الدعاء لسميع ر ي إن أحسطه فيتبعون القول لستمعون الذلن من مجيعاً  جيعلطا

 
 تتبه

 اصمدخلي عمري هار  بن ربيع
 هـ0 1 / 7/  0  يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

هذا ولطبغي أن لعلم القارئ أن هطاك مالحظات بقيت على أ ي احلسن يف هذا الكتا  وغريه، زسرل اهلل أن لهيئ 
 .من لقوم ببياهنا زصحاً له وللمسلمني



 - 32 -

 
 
 
 

 تنبيـــه
 

رام اللذين بذلتهما لهذا الرجل في هذه ألفت نظر العقالء إلى مدى اللطف والحت
المالحظات عند كتابتها األولى وصبري عليه من التاريخ المشار إليه بل من قبله من 

هـ في سيد قطب واإلخوان المسلمين وعبد الرحمن عبد الخالق ثم 1111عام 
عدنان عرعور والمغراوي من سنوات وهو سادر في المخالفات والمواجهات السرية 

نية، وإني ألظن أنه ل أحد يصبر على بالء يعرفه ويستيقنه مثل صبري على هذا والعل
 .الرجل وأمثاله وأعوانه، فاللهم عفواا ومعذرة إليك 

وإني ألنصح من ينصر أبا الحسن بأي كتابة أو مقال أو فعل أو موقف أن يتقوا اهلل 
وأن يدركوا ما يترتب  في أنفسهم وفي الدعوة السلفية وفي طالب العلم شيباا وشباباا،

على هذا التأييد له أو الدفاع عنه من األضرار والمفاسد الضارة بدين اهلل وعباده، وان 
يدركوا أنَّ اهلل الحكم العدل الذي يعلم خائنة األعين وتخفي الصدور سوف يسألهم 

 .ويحاسبهم على خذلن الحق وأهله وتأييد أهل الباطل وأهله
يستوعب هذه القضايا أن يسكت فإن ذلك أقل ضرراا على وأنصح من ل يقرأ ول  

 .نفسه وعلى اإلسالم والمسلمين
 .أسأل اهلل العلي القدير أن يعلي كلمته وينصر دينه إن ربنا لسميع الدعاء

 

 :كتبـــه                                    
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 ربيع بن هادي المدخلـي
   هــ11/1/1141
 المكرمـة مكـة 


