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 مؤيدات لمنهج النقد 

 سماحة الشيخ العالمة عبدالعزيز بن باز 
 مفتي عام المملكة العربية السعودية 

 
عبدددالعزيز إىل مساحــة خــ ونا ددالــد ا  راجحدديعبدددالعزيز بددن عبدددا  المــن 

 .آمني . . حفظه اهلل ددفقه دمتعه متاعاً حسنا  بن عبدا  بن باز
 السالم عل كم درمحة اهلل دبركاته    

 :أما بعد 
مشـــــفوعاً ( هــــــ41/1/4141)يف ( خ/144رقـــــم )فقـــــد دطـــــل    ـــــابكم 

الم ة باملدينـة املنـور  مبؤلف للش خ رب ع بن هادي مد لي املدرس يف اجلامعـة اس ـ
؛ لغــر  (مــن أ لهــس الســنة داجل اعــة يف  قــد الر ــاط دالكتــ  دال وا ــف)بعنــوا  

 .مرا عته داسفاد  
 .دعل ه جتدد  مساحتكم برفقه اسفاد  عنه 

 .داهلل حيفظكم ديرعاكم ، داهلل املوفق ، دطلى اهلل على حم د دآله دطحبه 
 إبنكم         
 بدا  الراجحي عبدالعزيز بن ع      

دبعــد قــرال  الشــ خ العالمــة ابــن بــاخ إفــاد  الشــ خ عبــدالع ي  الرا حــي؛ د ــه 
إيل   ابــه ا ـ ـ ل بشــرن بق ــه قــد  ــرشي  ــواج الشــ خ الرا حــي، دداع ــاً يل مبــا 

 ـ  : لر و من اهلل ل  يستج به 
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 . خ /  4161: الرقم        
 هـ 4/9/4141: التاريخ    مكتب المدفدتي العام

  6: املرفقات        
 

 
 

إىل حضـر  اخخ املكـرم طـاح  الفضـ لة  من عبدالعزيز بن عبدا  بدن بداز
، دفقــــه اهلل ملــــا ف ــــه رمــــاي ، دخادي مــــن العلــــم  ربيددددع بددددن هددددادي مدددددخلي الــــدكتور

 .داسميا  ، آمني 
 . الم عل كم درمحة اهلل دبركاته   

ح  الفضـ لة الشـ خ عبـدالع ي  فقخفع لكم ر الة  واب شة مـن طـا :أما بعد 
منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال )بن عبداهلل الرا حي حوط كتـابكم 

؛ خن قد لحلته إل ه ؛ لعدم متك  من مرا عته، فق اج مبا  (والكتب والطوائف
 .رآي حوله ، دقد  رن  وابه داحل د هلل، دلحببت إطالعكم عل ه 

د ــا ر إ وا نــا مــن دعــا  ااــدحل دل  ــار احلــق؛  دل ــقط اهلل ل  لعلنــا دإيــاكم
 .إ ه  واد كرمي 

 دالسالم عل كم درمحة اهلل دبركاته 
 
 .الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
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 :مساحة الش خ عبدالع ي  بن باخحفظه اهلل ددفقه السؤاط التايل  سئلو

أهل البدع وكتبهم ؛ هل من الواجدب بالنسبة لمنهج أهل السنة في نقد 
 ذكر محاسنهم ومساوئهم ، أم فقط مساوئهم ؟

 :فأجاب د وفقه ا  د 
 
املعــرديف يف كــالم لهــس العلــم  قــد املســادو للتحــخير ، دب ــا  اخ  ــال الــ  "

ل  ؤدا ف  ا للتحخير من ا ، لما ال    معرديف ، مقبوط ال    ، لكـن املق ـود 
 .دما لخبه ذلك . . الرافضة  . . املعت لة . . جل   ة التحخير من ل  ا  م ، ا

: فإذا دعت احلا ة إىل ب ا  ما عندهم من حـق؛ يبـني، دإذا  ـقط السـا س  
مـاذا عنــدهم مــن احلــقو مـاذا دافقــوا ف ــه لهــس السـنة و داملســؤدط يعلــم ذلــك؛ يبــني، 

، دلـالال  لكن املق ود اخعظم دامل م ب ا  ما عندهم من الباطـس ؛ ل حـخري السـا س
 ".مي س إل  م

أندددذ إذا انتقددددت مبتددددعا  : فيددده أنددداو يوجبدددوة الموازندددة : فسدددأله  خدددر 
 ببدعته لتحذر الناو منه يجب أة تذكر حسناته حتى ال تظلمه ؟

 : فأجاب الشيخ د رعاه ا  د 
مــــاهو بــــالخم ، مــــا هــــو بــــالخم ، داــــخا إذا قــــرلت كتــــ  لهــــس الســــنة . . ال "

يف كتـــاج "  لـــق لفعـــاط العبـــاد"اقـــرل يف كتـــ  البوـــاري د ـــدت املـــراد التحـــخير ، 
اخدج يف ال ح ح ، كتاج السـنة لعبـداهلل بـن لمحـد ، كتـاج التوح ـد البـن   ميـة 

يوردد ـــه . إىل غـــل ذلـــك . . . ، رد عث ـــا  بـــن  ـــع د الـــدارمي علـــى لهـــس البـــد  
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ر املق ــود التحــخي. . . للتحــخير مــن بــاطل م ، مــا هــو املق ــود تعديــد حما ــن م 
مــن بــاطل م ، دحما ــن م الق  ــة اــا بالنســبة ملــن كفــر ، إذا كا ــت بدعتــه تكفــري؛ 
ب لــــت حســــناته، دإذا كا ــــت ال تكفــــر ؛ ف ــــو علــــى   ــــر؛ فاملق ــــود هــــو ب ــــا  

 (4) "اخ  ال داخغالط ال  ل  احلخر من ا 

                                                           

هــ 4141من خريط مسـجس لـدرس مـن دردس الشـ خ حفظـه اهلل الـ  للقاهـا يف طـ ف عـام ( 4)
 . يف ال ا ف بعد طال  الفجر 
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 المحدث العالمة 

 الشيخ محمد ناصر الدين األلباني 
 

حم ـد : لعالمة احملدث السلفي اخثـري الشـ خ درد يف م ن  ؤاط د ه إىل ا
  : اطر الدين اخلبان ما مفادي 

ربيددع بددن هددادي المدددخلي فددي : أندده علددى الددرمم مددن مو ددف ف دديلة الشدديخ 
مجاهدة البدع واأل وال المنحرفة ، يشكذ بعد  الشدباب فدي الشديخ ومدن ذكدر 

  معه أنه على الخط السلفي؟
 : فق اج الش خ ـ حفظه اهلل ـ 

حنـن بــال خـك حن ــد اهلل ـ ع د ـس ـ ل   ـوشر اــخي : "مبقدمـة قـاط ف  ــا :  ال  أو 
الـــدعو  ال ـــاحلة القا  ـــة علـــى الكتـــاج دالســـنة علـــى مـــن أ الســـلف ال ـــا  ؛ دعـــا  
عديدين يف خمتلف البالد اس الم ة يقومو  بالفر  الكفا ي ، الخي قسش مـن يقـوم بـه 

الشــ خ رب ــع دمــن ذكــر ] ذين الشدديخينفددالحط علددى هدديف العــاا اس ــالمي ال ــوم ، 
الـــداع ني إىل الكتـــاج دالســـنة ، دماكـــا  عل ـــه الســـلف ال ـــا  ، دحماربـــة الـــخين [ معـــه

خيـــالفو  هـــخا املـــن أ ال ـــح ح؛ هـــو ك ـــا ال خيفـــى علـــى اجل  ـــع إ ـــا ي ـــدر مـــن لحـــد 
 . إما من جاهل أو صاحب هوى: ر لني 

لعلـــم ، فـــإذا تبـــني العلـــم اجلاهـــس ميكـــن هدايتـــه ؛ خ ـــه يظـــن ل ـــه علـــى خـــ  مـــن ا
لمــا طــاح  ااــوحل فلــ ي لنــا إل ــه  ــب س ، إال ل  ي ديــه اهلل ـ . . ال ــح ح اهتــدحل 

إمدا جاهدل فديدلعمل م، وإمدا تبارك دتعـاىل ـ ف ـؤالل الـخين ينتقـدد  الشـ وني ـ ك ـا ذكر ـا ـ 
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صاحب هوى فيلستعاذ با  من شره،ونطلب من ا  د عزوجل د إما أة يهديده وإمدا 
 ".قصم ظهرهأة ي

 :قاط الش خ ـ حفظه اهلل ـ يف إ ابته خب وص الش خ رب ع بن هادي :  ثانيا  
ربيدددع؛ إنهدددا : إة الدددذي رأيتددده فدددي كتابدددات الشددديخ الددددكتور: فقريـــد ل  لقـــوط"

مفيدة، وال أذكر أني رأيت لده خطدأ، وخروجدا  عدن المدنهج الدذي نحدن نلتقدي معده 
 "ويلتقي معنا فيه

لكـ  قلـت لـه ـ لي الشـ خ رب ـع ـ يف لكثـر مـن مـر  ، يف : "قـاط الشـ خ :  ثالثدا  
م اتفــة  ــرت ب ــ  دب نــه ، لــو ل ــه يتل ــف يف ا ــتع اط بعــ  العبــارات ، دخباطــة ل  
الــخي يــرد عل ــه قــد يكــو  ىلــن ا تقــس إىل حســاج اهلل دفضــله درمحتــه دمغفرتــه ،   هــو 

باحل اس اجلاهلي ، من خادية ل رحل قد تكو  له خوكة ، ديكو  له ع بة ينت و  إل ه 
ــــ م ـــلم العل ـــي ـ ، ف ـــن ل ـــس هـــؤالل لـــ ي مـــن ل ـــس ذاك الـــخي ا تقـــس إىل رمحـــة اهلل 

أمددددا ع د ــــس لرحل ل  يتل ــــف يف الــــرد علــــى لدلالــــك الــــخين  ــــالفوا من جنــــا الســــلفي، 
 .(4)"الناحية العلمية فهي فيه د والحمد  د  وية جدا  

                                                           

 م ن  ؤاالت ليب احلسـن 454/4 ص ما قاله الش خ يف خريط  لسلة اادحل دالنور رقم  (4) 
 هـ 9/6/4141م  فى بن إمساع س للعالمة اخلبان يف تاريخ 
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  : املومو  فق اج    ؤط الش خ ـ حفظه اهلل ـ  ؤااًل عن هخا  
. ما ي رح ال وم يف  احة املناقشات بـني كثـل مـن اخفـراد حـوط مـا يسـ ى "

 .في نقد الرجال( بالموازنة)هذه البدعة الجديدة المسماة لد حوط . 
النقد إما ل  يكو  يف ترمجة الشوص املنتقـد ترمجـة تارخي ـة ف نـا :  أنا أ ول 

يتعلـق بـاملم م مـن  ـلي دمـن خـري، لمـا إذا  ال بد من ذكر ما حيس ن دما يقـب ح مبـا 
كـــا  املق ـــود بممجـــة الر ـــس هـــو صـــخير املســـل ني دخباطـــة عـــامت م الـــخين ال علـــم 
عنــدهم بــقحواط الر ــاط دمناقــ  الر ــاط دمثالــ  الر ــاط؛ بــس قــد يكــو  لــه مسعــة 
حســنة د  ــد  دمقبولــة عنــد العامــة، دلكــن هــو ين ــوي علــى عق ــد   ــ الة لد علــى 

حـني ذاك . . الل العامة ال يعرفـو  خـ الاً مـن ذلـك عـن هـخا الر ـس  لق    ، هؤ 
، ذلـك خ  املق ـود حـني ذاك (الموازندة)هذه البدعة التدي سدميت اليدوم بددال تقـ 
الن  حة دل ي هو الممجة الواف ة الكاملة، دمن درس السـنة دالسـل  النبويـة ال . . 

خ نــا  ــد يف  (الموازنددة)هددذا المبدددأ المحدددث اليددوم وهددو يشــك بــب ال  إطــال  
عشرات الن وص من لحاديث الر وط عل ه ال ال  دالسالم يخكر السـ الة املتعلقـة 
بالشوص لل نا بة ال  تستل م الن ـ حة دال تسـتل م تقـدمي ترمجـة كاملـة للشـوص 
الخي يراد   ح الناس منـه، داخحاديـث يف ذلـك لكثـر مـن ل  تستحضـر يف هـخي 

ل   ـــخكر مثـــااًل لد لكثـــر إ  ت ســـر  ذلـــك،  ـــال يف  العجالـــة ، دلكـــن ال بـــقس مـــن
ل  ر ــاًل ا ــتقذ  يف الــد وط علــى النــ  طــلى اهلل : )ال ــح ح طــح ح البوــاري 

ا ـخ وا لـه . . ا خ وا له بالي ل و العشل  هـو : عل ه دآله د لم فقاط عل ه السالم 
،  فل ـا د ـس الر ـس دكل ـه عل ـه السـالم هـلش لـه دبـلش . . بالي ل و العشـل  هـو 

ا ــخ وا لــه : يار ــوط اهلل ملــا ا ــتقذ  يف الــد وط قلــت : دملــا  ــرل قالــت لــه عا شــة 
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: بالي ل و العشل  هو، دملـا كل تـه  هششـت إل ـه دبششـت إل ـه ، قـاط يـا عا شـة
هــخا الر ــس ا ( إ  خــر النــاس عنــد اهلل يــوم الق امــة مــن يتقــ  م النــاس خمافــة خــرهم

 ب نــا طــلى اهلل عل ــه دآلــه د ــلم ، ذلــك  دةهددذه البدعددة العصددرية الجديددي بِّــق ف ــه 
خ  اجملاط ل ي ترمجـة الر ـاط، دإ ـا هـو لـاط للتحـخير دالتعريـف جـخا الر ـس حـ  
َخر، من هخا القب س ليضاً دلعله لل ف دلمـي باحلجـة يف هـخا املومـو  خ  ذاك  حي 

يقـــوط خـــراح ( بـــالي ل ـــو العشـــل  هـــو : )الر ـــس الـــخي ذمـــه عل ـــه الســـالم بقولـــه 
بق ه كا  من املنافقني دكا  ر وط اهلل طلى اهلل عل ـه دآلـه د ـلم يتقلفـه : حلديث ا

حـــ  يكفـــي خـــري لتباعـــه املـــؤمنني بـــه عل ـــه الســـالم، لكـــن املثـــاط التـــايل  لمـــي  يف 
املومـــو  خ ـــه يتعلـــق بـــامرل  مســـل ة ح ن ـــا  ـــالت إىل النـــ  طـــلى اهلل عل ـــه دآلـــه 

ــ معلـوم ل  كـاًل مـن .  ومعاوية خطبداني إة أبا جهم: يار وط اهلل : د لم فقالت
الــر لني مــن لطــحاج الر ــوط عل ــه الســالم دالســا لة هــي امــرل    بــت مــن كــس 

لمـا معاديـة فر ـس طـعلوك ، دلمـا لبـو   ـم )فقاط عل ه ال ال  دالسالم . من  ا ـ 
هــخا ذم، ، هــخا قــدح، فقــط ،دا يــخكر حما ــن كــس مــن ( فــال يضــع الع ــا عــن عاتقــه

َم و خ  املـــرل   ـــالت تستن ـــح الر ـــوط عل ـــه الســـالم يف لي  ـــا تقبـــس الـــر لني، لــــ  
الت ادل معه، فـخكر عل ـه السـالم اـا مـا يعلـم طـلى اهلل عل ـه دآلـه د ـلم مـن طب عـة 
النســـال ف  ـــا يرغـــ  املـــرل  عـــاد  يف الر ـــس فـــإذا كـــا  الر ـــس فقـــلاً ال  ـــاي لـــه بـــني 

ا  مــراباً للنســال لد كــا  كثــل النــاس، دىلــا ال رغبــة للنســال يف مثلــه، كــخلك إذا كــ
اخ فار فكس من الوطفني ت رمجت هخي الكل ة لد ف سرت هـخي الكل ـة مـن خـراح 

لمـــا لبـــو   ـــم فر ـــس ال يضـــع الع ـــى عـــن : )احلـــديث ح ن ـــا قـــاط عل ـــه الســـالم
يع  كناية عن كثر  اخ فار لم ل ه جملرد مـا يـرحل   ـق مـن املـرل  يسـار  إىل ( عاتقه
امل ـم ( مـراج للنسـال)ف ه بكس من التفسلين ، الـرا ح هـو ل ـه قد ق س . . مرجا

ل ـــه عل ـــه الســـالم ذكـــر ع ـــ  هـــخين الـــر لني دا يـــخكر مناقب  ـــا دل  ـــا آمنـــا بـــاهلل 
 .إخل . . .در وله دلطاعا اهلل در وله 
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دحـدث عـن هـخا دال حـرل لـخلك ملــا تكلـم العل ـال عـن ا يـات داخحاديــث 
 يسع م إال ل  يب نوا   حاً لمأمة ل ـه لـ ي كـس غ بـة ال   الت يف صرمي الغ بة ا

هي حمرمة، دقد مجع ذلك بع  العل ال الظرفـال يف ب تـني مـن الشـعر فقـاط قـا ل م 
 : 

 القدح ليدددس بغيبة في ستة        متدددددظلم ومعرِّف ومحذر
 ومجاهر فسقا  ومستفت ومن       طلب اإلعانة في إزالة منكر

ي اخل ـــاط الســـت املـــخكور  يف هـــخين الب تـــني حـــديث داحلـــديث يف خـــرح هـــخ
ة هدالالء إ: طويس، دلكن امل م ف  ا يتعلق جخا السـؤاط ل  لقـوط يف  تـام اجلـواج 

الذين ابتدعوا بدعة الموازنات هم بال شدذ يخدالفوة الكتداب ويخدالفوة السدنة ، 
هـخا مـن ل ـس  السنة القولية والسنة العملية ، ويخدالفوة مدنهج السدلف الصدال  ،

املن أ حنن رلينا ل   نت ي يف فق نا دف  نا لكتاج ربنا دلسنة  ب نـا طـلى اهلل عل ـه 
دآلــه د ــلم إىل الســلف ال ــا  ، ا و ال  ــاليف بــني م ســلَ نيم ف  ــا لعتقــد ل ــم 

 .إخل ىلن  اؤا من بعدهم .. د . . لتقى دلدر  دلعلم د 
( مدددتظلم)ة اخدىل اهلل ع د ـــس ذكـــر يف القـــرآ  الكـــرمي دهـــي مـــن لدلـــة اخل ـــل

فــإذا قــاط املظلــوم فــال  { ال يحددب ا  الجهددر بالسددوء مددن القددول إال مددن ظلددم}
وا  هددذه ال دداللة الحديثددة مددن . اذكــر لــه حما ــنه يــا ل ــيو: ظل ــ  ، لف قــاط لــه 

وأندا فدي اعتقدادي أة الدذي حمدل  ، أعجب ما يطرح في الساحة في هدذا الزمداة
حدثدة واتبداع هدذه البدعدة هدو حدب الظهدور، هالالء الشباب على إحداث هذه الم

وإال مدن كداة دارسدا  للكتداب ودارسدا  ( حب الظهور يقصم الظهور: )و ديما   يل 
 .للسنة ولسيرة السلف الصال  
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ح ن ــا يــم م للشــوص يقــوط ف ــه . . . هــخي كتــ  ل  ــة اجلــرح دالتعــديس ، 
تــه الــ  مــع ف يقــوط ف ــه كــخاج دمــا   ــ   احلفــت ، لكــن لــو ر عــت إىل ترمج

لحملت إل  ا يف ابتدال  وايب لو دت الر س متعبداً خاهداً طـاحلاً، درمبـا جتـدي فق  ـاً 
مــن الفق ــال الســبعة لكــن املومــو  ا   لــ ي مومــو  ترمجــة هــخا اس ســا ، ترمجــة 

 .ص ط بكس ما كا  عل ه من مناق  لد من مثال  ك ا ذكر ا لدالً 
هــــو القــــوط الو ــــط يف هــــخي لــــخلك با ت ــــار ل ــــا لقــــوط دلعــــس هــــخا القــــوط  

هـو التفريـق بـني مـا إذا لرد ـا ل   ـم م للر ـس : املناقشات ال  جتري بني ال ا فتني
فنـــخكر حما ـــنه دمســـاديه ، لمـــا إذا لرد ـــا الن ـــح لمأمـــة لد إذا كـــا  املقـــام يقتضـــي 
اسلاخ داال ت ـار فنـخكر مـا يقتضـ ه املقـام مـن صـخير مـن تبـديع مـن تضـل س درمبـا 

ليضاً إذا كـا  خـردط التكفـل متحققـة يف ذاك اس سـا ، هـخا مـا لعتقـد من تكفل 
 .ل ه احلق الخي خيتلف ف ه ال وم هؤالل الشباج 

إة حامل راية الجدرح والتعدديل اليدوم فدي العصدر الحا در : دبا ت ار لقوط
وبحدده هددو أخونددا الدددكتور ربيددع، والددذين يددردوة عليدده ال يددردوة عليدده بعلددم أبدددا ، 

وإة كنت أ ول دائما  و لت هذا الكالم له هاتفيا  أكثر من مرة أنه لدو والعلم معه 
يتلطف في أسلوبه يكوة أنفع للجمهور من الناو سدواء كدانوا معده أو عليده ، أمدا 
من حيث العلم فليس هناك مجال لنقد الرجل إطال ا  إال ما أشدرت إليده  نفدا  مدن 

ا كالم هزيل جددا  ال يقولده إال شئ من الشدة في األسلوب ، أما أنه ال يوازة فهذ
إما رجل جاهل فينبغي أة يتعلم، وإال رجل مغرض ، وهذا ال سبيل : أحد رجلين 

 .لنا عليه إال أة ندعو ا  له أة يهديه سواء الصراط 
 .(4)"هذا هو جواب السالال ، وبهذا القدر كفاية والحمد   رب العالمين

 
                                                           

 (.41)، تسج الت ط بة باملدينة النبوية ، برقم ( من أ املواخ ات)من خريط بعنوا  ( 4)
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 فضيلة الشيخ الدكتور 

 ن الفوزان صالح بن فوزا
 ع و هيئة كبار العلماء وع و اللجنة الدائمة لالفتاء

 
 ــالس فضـــ لته ـ حفظـــه اهلل درعـــاي ـ بعـــد ل   ـــالس قبلـــه عـــد  ل ـــاللة حـــوط 

 : اجل اعات ـ السؤاط التايل 
طيدددب ياشددديخ تحدددذر مدددنهم دوة أة تدددذكر محاسدددنهم مدددثال  ؟ أو تدددذكر  

  محاسنهم ومساوئهم ؟
 : فق اج حفظه اهلل 

ال ، ال تــخكر ، اذكــر . . دعــوت اــم ، ال : حما ــن م ؛ معنــاي  إذا ذكــرت"
اخل ــق الــخي هــم عل ــه فقــط ؛ خ ــه مــاهو موكــوط لــك ل  تــدرس دمــع م دتقــوم، 
ل ت موكوط لـك ب ـا  اخل ـق الـخي عنـدهم مـن ل ـس ل  يتوبـوا منـه، دمـن ل ـس ل  

خا الــخي اهلل لــ اك  ــل، حنــن هــ: حيــخري غــلهم ، لمــا إذا ذكــرت حما ــن م ؛ قــالوا 
 (4). . ." بغ ه 

 

                                                           

مــن خــريط مســجس للــدرس الثالــث مــن دردس كتــاج التوح ــد الــ  للقاهــا فضــ لته يف طــ ف ( 4)
 .هـ يف ال ا ف 4141عام 
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 تقديم 
 فض لة الش خ طا  بن فوخا  الفوخا  

 ع و هيئة كبار العلماء وع و اللجنة الدائمة لالفتاء
 لكتاب جماعة واحدة ال جماعات وصراط واحد ال عشرات 

 

 
 

احل ـد هلل رج العـاملني ، درمـي لنـا اس ـالم دينـاً ، د علنـا بـه مجاعـة داحـد  
: ، د ا ــــــا عــــــن الفرقــــــة داال ــــــتاليف يف الــــــدين ، فقــــــاط تعــــــاىلدإ ــــــو  متحــــــابني 

دددة ا  عملدددياكم إذ كنادددتلم } واعتمِصدددملوا بحبادددل ا  جمميعدددا  ومال تدمفمر  لدددوا واذكدددرلوا نِعامم
تِددده إخومانمدددا   دددبمحتلم بنعمم اء  فدددأل ف بمدددين    دلللدددوبكم فمأصا ـــا  {أعاددددم هكـــخا يريـــد اهلل لن

مني ، دعــا  دمــدعوين ، عل ــال دمتعل ــني ، اال ت ــا  علــى احلــق حــاك ني دحمكــو 
د ـــى  ـــبحا ه ع ـــا يســـب  الفرقـــة داال ـــتاليف ديـــورث النـــ ا  داال شـــقا  ، فقـــاط 

ددخمر  مددومس مددن  مددوم عمسمددى أةا يمكونلددوا خميددرا  } : تعــاىل  يمددا أياهددا الددذينم  ممنلددوا ال يمسا
. ر  احلجـــرات ا يـــات مـــن  ـــو  {إة  ا م عملددديمس خمبايدددر}: إىل قولـــه تعـــاىل {مدددنهلم 

ينكـرد  علـى مـن ( لهس السـنة داجل اعـة) د ار على هخا املن أ من لمة حم د 
حفاظــاً علــى دحــد  . ا شــق لد خــخ ، لد خــق ع ــا ال اعــة ، لد  ــالف اجل اعــة 

اخمـــة دا ت ـــا  الكل ـــة ؛ إال ل ـــه يف ا د ـــة اخ ـــل  ظ ـــرت مجاعـــات تنت ـــي إىل 
س مجاعة تضع لنفس ا من جـاً  اطـاً الدعو  دتنضوي صت ق ادات  اطة جا ، ك

جـــا ، ىلـــا  ـــتأ عنـــه تفـــر  دا ـــتاليف دطـــرا  بـــني تلـــك اجل اعـــات ىلـــا يقبـــاي الـــدين 
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دين ى عنه الكتاج دالسنة ، دملا ل كر عل  م العل ـال هـخا السـلوك الغريـ  املريـ  
الشــــــ خ الفامــــــس : ا ــــــ حل بعــــــ  اس ــــــو  يــــــدافع عــــــن م دمــــــن هــــــؤالل املــــــدافعني 

مــن  ـــالط ر ــا له امل بوعـــة دلخــرطته املســـ وعة ، علـــى  الهعبدددالرحمن عبددددالخ
الــرغم مــن مناطــحته عــن هــخا الفعــس مــن قبــس إ وا ــه، دخاد علــى ذلــك ال عــن يف 
العل ال الخين اليوافقو ه على طن عه ددطـف م مبـا ال يل ـق جـم دا يسـلم مـن ذلـك 

 .ح  بع  مشاخيه الخين در وي
بـالرد عل ـه يف هـخا  هدادي مددخليربيدع بدن : دقد قام ل و ـا فضـ لة الشـ خ 

جماعددددة واحدددددة ال جماعددددات ): الكتــــاج الــــخي هــــو بــــني يــــدي القــــارو بعنــــوا  
دقد قرلته فو دته داف اً باملق ود ـ داحل د هلل ـ دل ـقط  (وصراط واحد ال عشرات
دل  يوفق ل ا ا الش خ عبدالرمحن للر ـو  لل ـواج ،  . اهلل ل  ينفع به ديث به عل ه 

 .، دطلى اهلل د لم على  ب نا حم د دآله دطحبه ك ا دعد بخلك 
 
 
 

 كتبه 
 صال  بن فوزاة الفوزاة 

 التوق ع 
 

 هـ41/1/4141        
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 فضيلة الشيخ 

 صالح بن محمـــد اللحيدان 
 رئيس مجلس الق اء األعلى وع و هيئة كبار العلماء

 
يــــا   ــــالس الشــــ خ طــــا  بــــن حم ــــد اللح ــــدا  يف حمامــــرته الــــ  للقاهــــا بالر 

 :السؤاط ا ـ  (سالمة المنهج دليل الفالح)بعنوا  
هددل مددن مددنهج أهددل السددنة والجماعددة فددي التحددذير مددن : فضــ لة الشــ خ 

أهل البدع وال الل ذكر محاسن المبتدعة والثناء عليهم وتمجيدهم بددعوى 
 اإلنصاف والعدل ؟ 

م دهس كا ت قريل يف اجلاهل ـة دل  ـة الشـرك ، ال حسـنة خحـده:  فأجاب
 ! و

 !هس  ال يف القرآ  ذكر حسنة من حسناهتم و
 !هس  ال يف السنة ذكر مكرمة من مكارم م و

دكــــــا وا يكرمــــــو  الضــــــ ف ، كــــــا  العــــــرج يف اجلاهل ــــــة يكرمــــــو  الضــــــ ف ، 
 .دحيفظو  اجلار دمع ذلك ا تخكر فضا س من ع ى اهلل  س دعال 
لة صـــخير مـــن ل ســـت املســـقلة مســـقلة تعـــداد احملا ـــن داملســـادو ، دإ ـــا مســـق

 .  ر
دإذا لراد اس سا  ل  ينظر ، فل نظر إىل لقواط اخ  ة كقمحد بن حنبـس دحيـ  

 .بن معني دعلي بن املدي  دخعبة 
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: هـس قـاط. كـخاج : هس كـا  لحـدهم إذا  ـالس عـن خـوص لـردح دقـاط  
 !دلكنه كرمي اخ ال  ،  واداً يف بخط املاط ، كثل الت جد يف الل س و

دلكـن ف ـه : هـس كـا وا يقولـو  . ل ختـه الغفلـة : إذا قـالوا . خمتلط دإذا قالوا 
ملــاذا ي لــ  مــن النــاس يف هــخا الــ من، . . ال !!  دلكــن ف ــه و. . دلكــن ف ــه . .  

  !!دكا  ف هو. . دكا  ف ه . .دلكنه كا  ف ه : إذا حخر من خوص ل  يقاط 
 هذه دعايدات مدن يجهدل  واعدد الجدرح والتعدديل ، ويجهدل أسدباب

 اهـ . تحقيه المصلحة ، والتنفير من  ياعها 
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 فضيلة الشيخ 

 عبدالمحسن بن حمد العباد 
نائب رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة سابقا  والمدرو بالمسجد 

 النبوي الشريف
 

 ــالس الشــ خ عبداحملســن العبــاد هــخا الســؤاط يف درس  ــنن النســا ي يف يـــوم 
تسج الت املسـجد ( 44911)ط رقم دخري( هـ 12/44/4141)اجل عة بتاريخ 

 :النبوي 
أندددي إذا انتقددددت مبتددددعا  ليحدددذر النددداو منددده : هدددل مدددن مدددنهج السدددلف 

 يجب أة أذكر حسناته لكي ال أظلمه ؟ 
ال مــا لــ  إذا حــخرت مــن بدعــة دذكــرت البدعــة . .  ال : فق ــاج بقولــه 

سنات؛ دحخرت من ا ، ف خا هو امل لوج دال يل م ل ك جت ع احلسنات دتخكر احل
 . دإ ا لإل سا  ل  يخكر البدعة دحيخر من ا دل ه ال ي غم جا 

 
تسـج الت ( 49641)خـريط رقـم ( هــ 45/5/4146)د الس ليضاً بتاريخ 

 . املسجد النبوي 
ال : صدعلوك ال مدال لده ، وأبدي جهدم : )عن معاويدة    هل في  ول النبي
 ات في باب النقد؟داللة على عدم وجوب ذكر الحسن( ي ع العصى عن عاتقه

 عم ف ه داللة ؛ خ  القضـ ة مـا هـي قضـ ة معرفـة مج ـع مـا لـه دمـا / فق اج 
عل ــه؛ خ  امل ــم يف اخمــر هــخي النقــاط الــ  تبعــث علــى اال  ــرايف عنــه دالعــددط 
عنه، خ ه هخا هو املق ود ، ما هو املق ود ل ـه ال يـخكر لحـد إال بعـد مـا يبحـث 
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يعـ  الكـالم ا تشـل . ال . .  ي لـه حسـناتعن حسناته، دهس له حسنات لد لـ
يف خوص هخي املشـور  تتعلـق بكو ـه طـا  خ  يعامـس هـخي املعاملـة لد ل  اخدىل 
لإل ســـا  ل  ال يعاملـــه، دمـــا هـــو الســـب  الـــخي لعـــس اس ســـا  ال يعامـــس ، ف ـــو 
حبا ة إىل  ب  عدم التعامس، دلمـا كو ـه يبحـث عـن حسـناته ديقـوط ف ـه طـفات 

 . . دف ه طفات كخا . .  ه طفات كخا ط بة ، دف 
يع  هخا احلديث يـدط علـى ل ـه لـ ي بـالخم ؛ خ  امل ـم يف اخمـر مـا يبعـث 

إ  كا  ما ف ه خ  لد يبعث على العددط عنه إذا كـا  ف ـه خـ  ال . . على الرغبة
 اهـ. ي لح دال ينبغي
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 كلمة فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله السبيل 
لمسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام الرئيس العام لشؤن ا

 وخطيب المسجد الحرام 
 

 
الحمد   وحده والصدالة والسدالم علدى مدن ال نبدي بعدده محمدد وعلدى 

 : وبعد .  له وصحبه 
فـــإ  فضـــ لة الشـــ خ رب ـــع بـــن هـــادي املـــد لي اخ ـــتاذ باجلامعـــة اس ـــالم ة 

رين يف اخد ــاط العل  ــة يف باملدينــة املنــور  مــن العل ــال املعــردفني ، دالــدعا  املشــ و 
امل لكــة العرب ــة الســعودية ، دقــد ع ــريف بت كنــه يف علــوم الســنة دغلهــا مــن العلــوم 
الشـــرع ة، دلفضـــ لته   ـــود كبـــل  يف الـــدعو  إىل اهلل  ـــبحا ه دتعـــاىل علـــى مـــن أ 
السلف ال ـا  ، دالـدفا  عـن العق ـد  السـلف ة ال ـح حة دالـرد علـى املوـالف اـا 

داخهوال مبا يخكر لفض لته ف شـكر ، فنسـقط اهلل  ـبحا ه دتعـاىل ل  من لهس البد  
 . . يدمي عل ه  ع ه ، دل  ي يدي من التوف ق دالسداد  

 .وصلى ا  على نبينا محمد وعلى  له وصحبه 
 

 الرئيس العام لشالة المسجد الحرام والمسجد النبوي           
 وإمام وخطيب المسجد الحرام    

 التو يع   
 هـ 19/9/4141   

 محمد بن عبدا  بن سبيل           
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 كلمة القاضي الدكتور  جابر الطيب بن علي 
  ا ي تمييز بالمنطقة الغربية والمدرو بالمسجد الحرام

 
 نظرة في حوار

احل ـــد هلل الـــخي علـــم بـــالقلم علـــم اس ســـا  مـــاا يعلـــم دلطـــلي دل ـــلم علـــى 
 : لى اهلل عل ه دعلى آله دطحبه د لم دبعد معلم الناس اخلل حم د بن عبداهلل ط

ــــه د ــــبله دمناهجــــه دطرقــــه ال يســــت  ع املــــرل ل  حي ــــرها لد  إ  العلــــم دلبواب
ل ع ا يف بوتقـة داحـد  لد فـن داحـد غـل ل  اس سـا  الـواعي اجملـد يف ال لـ  قـد 
ي ســر لــه مــن ل ــباج اخلــل دالنجــاح دطــر  املعرفــة دالتوف ــق مــاال حي ــس لغــلي ىلــن 

ر الراحة على الكفاح داملثابر  دقد يفتح اهلل عل ه ديل  ه لموراً يف الـدين ا تـدر يؤث
خبلد لحد من طلبة العلم لد تقـ على باله؛ داخا قـالوا قـدمياً مـن  ـد د ـد دح ـا  
املرل منت  ة على لي حاط فول له ل  ين   ا يف ع س  افع لدينه دد  اي د ر و ل  

، خ  الع ــر يف طاعــة اهلل    ــع ل واع ــا دمن ــا   كــو  ىلــن دفــق سحســا  الع ــس
طلــ  العلــم دإرخــاد الضــاط دتو   ــه إىل مــا يعــود إل ــه بالفا ــد  دي يــس عنــه غــردري، 
فقــد يغــم اس ســا  بعل ــه لد  اهــه لد  ــل ا ه دغــلي ىلــا قــد يكــو   ــبباً يف ا  ــاري 

هـو معلـوم فقـد دخلة قدمه دخباطـة إذا كـا  طالـ  علـم فـإ  خلـة العـاا   ـل  ك ـا 
جتـخج غــلي إىل اااديــة مــن ح ــث يشــعر لد ال يشــعر، دقــد تقــام حــوط مؤلفاتــه إذا  
كـــا  لديـــه مؤلفـــات ه ل ـــات دتقديـــس ال تســـتحق خـــ الاً من ـــا ك ـــا ظ ـــر ذلـــك يف 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يز على الرد الوجـــيزالنصر العز
  

 

  20  

بع  الكتـ  الـ  لظ ـر عوارهـا دمغال اهتـا مـن  ـويف لتكلـم عنـه الحقـاً إ  خـال 
 . اهلل 

لل جت ـــع علـــى لي خـــكس مـــن اخخـــكاط  إ  الع ـــس اخلـــل إذا لبـــرخ:  أ دددول
 وال كا  بكل ة هادفة طادقة من لسا  طاد  لد مؤلف يلم ف ـه خـتات احلكـم 

إذا مـات ابـن آدم ا ق ـع : داملواعت ف ف د ديسـتف د داـخا  ـال يف احلـديث النبـوي 
ع له إال من ثـالث من ـا العلـم النـافع ، فالـخي يؤلـف ر ـالة لد ل ـع كتابـاً هادفـاً 

د ه اهلل دإي اط املعلومة إىل ب  البشر دالكشف ع ا يد ه بع  مدعي يريد به 
العلــــم مــــن الســــم يف الد ــــم ف غــــم بــــخلك القــــوط الســــ حي داخ ــــلوج اجلــــخاج 
دالعبــارات املن قــة الفلســف ة كثــل ىلــن تب ــرهم الكل ــات الفو ــة املفووــة الــ  ال 

ليــــن تؤكــــس  تتجــــادخ احلنــــا ر دال تن لــــي علــــى احلــــاذ  الف ــــن دالــــخي يعــــريف مــــن
 .الكتف

هخي املقدمة ال  قد يعرف ـا معظـم النـاس مبنا ـبة مـا دفـق إل ـه بعـ  :  أ ول
طلبـــة العلـــم مـــن ا ـــتغالط دقـــت م يف النفـــع العـــام داحلـــرص علـــى إفـــاد  إ ـــوا م مبـــا 
ه الــوي اــم ىلــا هــم يف حا ــة ما ــة إل ــه ، دمــن هــؤالل املــوفقني إ  خــال اهلل فضــ لة 

لي طــاح  املؤلفــات ااادفــة دالــرددد اجلر  ــة الــ  ال الــدكتور رب ــع بــن هــادي مــد 
خترل عن الكتاج دالسنة دلقواط السـلف ال ـا  ، فلقـد اطلعـت علـى كت بـه الـخي 

يقاط إ   (جماعة واحدة ال جماعات وصراط واحد ال عشرات): عنو ه بقوله 
الكتاج يعريف من عنوا ه فب جرد اطالعي على هخا العنوا  اتضح يل منـه ل  كـس 

ل  د يف  ويف الفرا ، دل  درال اخك ة ما درالها ، فقـرلت مـا ت سـر يل مـن هـخا ا
الكتاج الق م فو دت ل  املتحادر معه دهو الش خ عبدالرمحن ابن عبداخلالق كا  

فقــد كا ــت ب ــ  دبــني : "طــديقاً مح  ــاً للــدكتور رب ــع ك ــا لخــار إىل ذلــك بقولــه 
  قا  ـــة مـــن قبلـــي علـــى احلـــ  يف اهلل عبـــدالرمحن بـــن عبـــداخلالق خمالـــة دحمبـــة دمـــود
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دلــخا فإ ــه كــا  يظــن ف ــه كــس  ــل ، فلــم يقــرل ر ــا له دا تكــن " اخل . . . ع د ــس
فل ــــا تبــــني لــــه بعــــ  اعو ا ــــه لد . . . لديــــه لخــــرطة مــــن  اطــــحه لد حمامــــراته 

 رد ــــه عــــن  ــــاد  الــــدعا  حمــــ  لــــه الن ــــ حة لداًل ب نــــه دب نــــه د ب ــــه إىل بعــــ  
ر ف  ا غل ل ه ا يـف بوعـدي فا ـتعا  بـاهلل دللـف هـخا احلـوار ل  ا ه فوعدي بالنظ

مع املخكور ، دإذا تفح ه القارو املن ف د د ل  طاحبه قد دمع النقـاط علـى 
احلرديف دل ه حـادط بـه دمبـا لدردي ف ـه مـن القـوط ال ـاد  داخدلـة ال ـادعة ا تشـاط 

 مـاال ص ــد عقبــاي ل  نـا دمــن علـى خــاكلته مـن امل الــق اخل ـر  الــ  قـد تســوق م إىل
: دل  علــــــ  م الر ــــــو  إىل اال ــــــتاليف داالصــــــاد دالتعــــــاد  ع ــــــاًل بقــــــوط اهلل تعــــــاىل 

واعتصدموا بحبدل ا  جميعدا  }دقولـه تعـاىل  {. . .وتعاونوا على البر والتقوى }
وال تفر دددوا  ، واذكدددروا نعمدددة ا  علددديكم إذ كندددتم أعدددداءا  فدددألف بدددين  لدددوبكم 

دبـــني لـــه ل  الشـــقا  داال ـــتاليف مـــن ل ـــباج الفرقـــة  {فأصدددبحتم بنعمتددده إخواندددا  
داالبتعــاد عــن احلــق دعــن ااــديف اخمســى الــخي يســعى إل ــه كــس مســلم عاقــس يريــد 
بع له د ه اهلل دالدار ا  ر  ، دل  السورية بالنـاس داحتقـارهم داحلـط مـن خـق م 

ن  دوم يدا أيهدا الدذين  مندوا ال يسدخر  دوم مد}حيرمه اهلل دين ىعنـه ك ـا قـاط تعـاىل 
 .{. . .عسى أة يكونوا خيرا  منهم 

ل  ل تاذ ا الفامس دعاملنا اجلل س الدكتور رب ع قد لدمح :  وخالصة القول
 .احلق ل البه املن ف داهلل من درال الق د 

 .دطلى اهلل على  ب نا حم د دآله دطحبه د لم 
 جابر الطيب بن علي / دكتور      
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ة والمددددرو بالمسدددجد  ا دددي تمييدددز بالمنطقدددة الغربيددد      
 الحرام 

 التوق ع                                                  
 هـ 1/4/4146يف                                           
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 فضيلة الشيخ 

 عبدالعزيز المحمد السلمان ـ حفظه الله ـ  
 

ـ السـؤاط   ـالس فضـ لة الشـ خ عبـدالع ي  احمل ـد السـل ا  ـ حفظـه اهلل درعـاي
 : التايل 

هل تشترط الموازنة بين الحسنات والسديئات فدي الكدالم عدن المبتدعدة 
 في منهج السلف ؟

 : فأجاب حفظه ا  
اعلـــم دفقنـــا اهلل دإيـــاك دمج ـــع املســـل ني ل ـــه ا يـــؤثر عـــن لحـــد مـــن الســـلف "

ال ا  من ال حابة دتابع  م بإحسا  تعظ م لحد مـن لهـس البـد  داملـوالني خهـس 
بـــد  داملنــــادين مبـــواالهتم ، خ  لهــــس البــــد  مرمـــى القلــــوج ، دخيشـــى علــــى مــــن ال

 ــال  م لد ات ــس جــم ل  ي ــس إل ــه مــا جــم مــن هــخا الــدال العضــاط؛ خ  املــري  
يعــدي ال ــح ح ، دال عكــي ؛ فاحلــخر احلــخر مــن مج ــع لهــس البــد  ، دمــن لهــس 

. . داملعت لــة . . ضــة الراف. . البــد  الــخي لــ  البعــد عــن م دهجــرا م ، اجل   ــة 
دمــــــن علــــــى طــــــريقت م . . داخخــــــاعر  . . دال ــــــوف ة . . اخلــــــوارل . . داملاتريديــــــة 
 .عن طريقة السلف . . املنحرفة 

 .ف نبغي لل سلم ل  حيخرهم دحيخر عن م 
 ". وصلى ا  على محمد و له وسلم 
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 فضيلة الشيخ 
 محمد بن عبدالوهاب بن مرزوق البنا ـ حفظه الله ـ 

 

 
 هـ 4141خعبا   11التاريخ 
لعرفه من يوم كا  طالباً باجلامعـة اس ـالم ة،  ربيع بن هادي المدخليالدكتور 

حري اً على معرفة السنة د ل  السلف ال ا  دالسل علـى  ج ـم دالـدعو  إىل ذلـك 
ال ـــراط املســـتق م، دقـــد  ر ـــت معـــه داخخ عبـــدالرمحن عبـــد اخلـــالق ، دع ـــر  ـــل  ا  

لش خ حم د لما  بن علي اجلامي مـع بعـ  ال لبـة السـودا  ني الـخين علـى اخخقر ، دا
 فــي الــن أ للــدعو  يف الســودا  ليــام الع ــس ال ــ ف ة ، دمــن  ــل مــن ثبــت علــى هــخا 
ال ريق الش خ رب ع بن هادي املد لي ،  سقط اهلل ل  يدمي تثب ته ، فقد  د ثغـر  دهـو 

ا ىلــن  شــ د اــم بالفضــس ، ىلــن يــدافع عــن الســنة ديومــح ل  ــال بعــ  مــن دقــع ف  ــ
اغم جم كثل من الناس ، كن  حته لالبن الع ي  الش خ عبدالرمحن عبداخلالق يف كتابه 

دبنيش احلق الخي يراي ، فجـ اي  جماعة واحدة ال جماعات وصراط واحد ال عشرات
دلعاذ ا  اهلل  ل اجل ال ددفقنا داخخ عبدالرمحن دمج ع اخ و  ملن أ ال راط املستق م ،

دلقد عل ت بوفا  الش خ حم د لمـا   ـامي ـ غفـر اهلل لـه ـ دل ـكنه . مج عاً من السبس 
فس ح  نته ، دلقد كا  من املــدافعني عـن السـنة دالـداعني إىل  ـلوك مـخه  الــسلف 

             .، ل قط اهلل ل  يتقبس   ادي ديغفر لنا دله 
 التو يع  

لبنامحمد عبدالوهاب مرزوق ا      
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 هـ 1441خعبا  16التاريخ 

ـ لدام اهلل توف قـه د فـع بـه د ـدد  ربيدع بدن هدادي المددخلياالبـن الع يـ  الشـ خ 
 .  اي ـ 

 د : وبعد      السالم عليكم ورحمة ا  
رمحـــه اهلل رمحـــة دا ـــعة دغفـــر ذ وبنـــا )فالـــخي قرلت ـــه ىلـــا ل ختَـــه علـــى  ـــ د ق ـــ  

أراك  دد يف العق د  دآرال ختالف من أ السـلف،  من ل  ال( دذ وبه دجتادخ عنا مج عاً 
د ـ اك اهلل  ـل اجلـ ال ـ داهلل ل ـقط ل  يوفـق القـا  ني علـى طبـع   ولفِّقدتم إلدى الصدواب

 .كتبك د شرها لب ا ا كي يتم النفع جا مج ع من يقرلها 
( حـــوار مـــع الشـــ خ عبـــدالرمحن عبـــداخلالق)ك ــا ت ـــفحت بعـــ  مـــا يف كتابـــك 

 .  ال جماعات وصراط واحد ال عشرات واحدة جماعةبا م 
الشــ خ عبــدالرمحن عبــداخلالق حب ــ  إيلش دع يــ  علــيش دعل ــك ليضــاً ف  ــا لعتقــد، 
فكــم قضــ نا مــن رحــالت للــدعو  إىل اهلل  ــويًا ـ ل ــقط اهلل ل  يتقبــس منــا ديثبتنــا علــى 

ب ـ  ـ ل ـقط اهلل ع د ـس ل  يوفـق االبـن احل  د بذلتم لده النصد  وبيندتم الحدهاحلق ـ 
الع ي  عبدالرمحن ـ دإيا ا التبا  ال راط املستق م الخي ب شنه الن  عل ـه ال ـال  دالتسـل م 

دطحابته عل  م الرموا   ، دل   كو  من الفرقة النا  ة على ماكا  عل ه الر وط 
. 

 . . . محبكم في ا  السائل ربه أة يديم توفيقذ وينفع بذ 
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 التو يع
البنامحمد عبدالوهاب مرزوق  
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 تقريظ 

 فضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي 
 لكتاب جماعة واحدة ال جماعات وصراط واحد ال عشرات 

 

 
 

إ  احل ـد هلل حن ـدي د ســتع نه د سـت ديه د ســتغفري د تـوج إل ـه، د عــوذ بـاهلل مــن 
خــردر ل فســنا دمــن  ــ النت لع النــا ، مــن ي ــدي اهلل فــال مضــس لــه ، دمــن يضــلس فــال 

ل  ال إلــــه إال اهلل دحــــدي ال خــــريك لــــه ، دلخــــ د ل  حم ــــداً عبــــدي  هــــادي لــــه دلخــــ د
 .تسل  اً كثلاً  در وله 

 : أما بعد 
فإ  ال را  بني احلق دالباطـس بـا  مـا بق ـت الـد  ا، دإ  امل ـ بة كـس امل ـ بة ل  
يلتــبي احلــق بالباطــس دالســنة بالبدعــة حــ  يظــن حقــاً مــال ي حبــق ديظــن  ــنة مــا هــو 

دينــاً مــا هــو مــالط ، دمــ  كــا  ذلــك فــإ  اخل ــر عظــ م، دإ  الوا ــ  بدعــة ديـ ــ مَعم 
علـى مــن عــريف  فســه القــدر  علــى مت  ــ  احلــق مــن الباطــس، دالســنة مــن البدعــة ل  يقــوم 
بخلك، دلعس الش خ رب ع ىلن  رج  فسـه يف هـخي املواقـف اجل اديـة فـنجح دهلل احل ـد 

 . 
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ة واحددة ال جماعدات وصدراط جماعد)فقـد لر ـس إيلش حفظـه اهلل كتابـاً لـه مسـاي 
ردش بــه علــى الشــ خ عبــدالرمحن عبــداخلالق، يف ل  ــال ح ــلت منــه  (واحددد العشددرات

ــا هــو عل ــه بــس  دا يكتــ  الــرد إال بعــد ل    ــحه عــد  مــرات ك ــا ذكــر فلــم ير ــع ع ش
لطر ، دملا قرلت الـرد املـخكور رليـت ل  الشـ خ رب ـع بـن هـادي املـد لي قـد  ـلك ف ـه 

هـو ل ـه يعـر   ـاذل مـن كـالم عبـدالرمحن   يـرد عل ـه ، دقـد  ـس الـرد طريقة   ـد ، د 
لخرطة دكتباً ل  ق ف  ا عبدالرمحن ل  اًل فاحشة ل ته يثوج إىل رخدي ديتـوج إىل ربـه 
ما دامت الفرطة موات ة ، فإ  العبد ال يدري م  يدمهه اخ ـس دت ـوحل عنـدي طـح فة 

ط د لـس، د ـقذكر بعـ  اخ  ـال علـى الع ـس علـى مـا ف  ـا مـن خيـن لد خـني لد تفـري
 :  ب س اسمجاط 

طعنه يف العل ال السـلف ني يف السـعودية دغلهـا دخع ـه ل ـم ل لـو  : ـ ف ن ا  4
 .الواقع ، دل م يف ع اية عنه ، دل م عل ال حمن و  يع شو  يف غل ع ورهم 

ودية خع ـــه ل  دامـــعي املنـــاهأ يف اجلامعـــات اس ـــالم ة يف الســـع: ـ دمن ـــا  1
 .ل  الوا خ م حرشموا تدريي القوا ني داملعامالت املد  ة داملقار ة بني اس الم دالكفر

هتك ـه باملدر ـني يف اجلامعـة اس ـالم ة دعلـى رل ـ م خـ وه العـاا : ـ دمن ا  1
الشــ خ حم ـد اخمــني الشــنق  ي : اجلل ـس الــخي ا ي ــر مثلـه يف احلفــت د ــعة العلـم دهــو 

 .، دخع ه ل  لدلالك املدر ني عرفوا من اس الم قشوري  طاح  لموال الب ا 
تقس  ه اس الم إىل ل باج دقشور، عل اً بق  اس الم كلـه ل بـاج ال : ـ دمن ا  1

 .قشور ف ه دحق ال باطس ف ه 
خع ــه ل  املســل ني لكثــر اخمـــم ع ريــاً مــن اخ ــال  دا غ ا ـــاً يف : ـ دمن ــا  5

 .خار  داالحن اط الرذيلة دإغراقاً يف الفومى دالق
تقي دي للح ب ة دإ اخته لتعـدد اجل اعـات رغـم مـا درد يف الشـر  مـن : ـ دمن ا  1

وأة هددذه أمددتكم }ذم لال ــتاليف دلمــرم لل ســل ني ل  يكو ــوا لمــة داحــد  كقولــه تعــاىل 
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هدم علدى )باالمافة إىل حـديث االفـما  دقولـه ف ـه { أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوة
 ( .يوم وأصحابيمثل ما أنا عليه ال

إخادته بعل ال الواقـع لد لدع ـال علـم الواقـع داحتقـاري لكبـار العل ـال : ـ دمن ا  6
 .يف السعودية 

 .إ اخته لل ظاهرات ال  هي من ع س الكفار ددمع م : ـ دمن ا  4
تقي ـدي لـبع  الفـر  الـ  تركـت التوح ـد ؛ بـس عادتـه دعـادت كتبـه : ـ دمن ـا  9

 .بعض م داغتالت قا دهم كج اعة اس وا  ، دمجاعة التبل غ دعل الي ؛ بس دقاتلت 
رم ـــه للســـلف ني يف  قـــدهم خطـــحاج البـــد  بـــق م علـــى مـــن أ : ـ دمن ـــا  42

اخلــوارل الــخين ثــاردا علــى عث ــا  رمــي اهلل عنــه دح ــردي يف داري دقتلــوي، دخع ــه ل ــم 
 .معتدد  عل  م دظاملو  ام 

 .ة بني احلسنات دالس الات تقي دي ملن أ املواخ : ـ دمن ا  44
.  قله لل عن يف بع  ال ـحابة مقـراً لـه غـل مسـتنكر دال ه ـاج : ـ دمن ا  41

دقد رليت ل  الش خ رب ع كـا  موفقـاً يف  قـدي هـخي اخ  ـال . . . دمن ا ، دمن ا . . 
دالــرد عل  ــا باخدلــة ال ــح حة دالفكــر  ال ــا بة داخ ــلوج املعتــدط ، فجــ اي اهلل  ــلاً 

ابـــه علـــى مـــا بـــخط مـــن دقـــت د  ـــد ، دإن خدطـــي الشـــباج بقـــرال  كتابـــه حـــ  ال دلث
تن لي علـ  م البـد  دال تغـرهم بـرد    لشـ  ، الل ـم لر ـا احلـق حقـاً دراخقنـا اتباعـه دلر ـا 

 .الباطس باطالً دارخقنا ا تنابه ، دال جتعله ملتبساً عل نا فنضس 
 .م تسل  اً كثلاً دطلى اهلل على  ب نا حم د دعلى آله دطحبه د ل

 كتب هذا       
 أحمد بن يحيى النجمي       
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  هـ 45/44/4141يف       
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 كلمة 

 فضيلة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي 
 

 
مـن خــردر ل فســنا  اهللإ ش احل ـد هلل حن ــدي د سـتع نه د ســتغفري، د عــوذ ج

ال هـادي لـه، فـال مضـسش لـه، دمـن يضـلس فـ اهللدمن  ـ شالات لع النـا، مـن ي ـدي 
 .دحدي ال خريك له، دلخ د ل ش حم دا عبدي در وله اهللدلخ د ل  ال إله إال 

حدددده  تقاتدددده وال تمددددوتلن  إال وأنددددتم  ا يددددا أياهددددا الددددذين ءامنددددوا اتقددددوا }
 .{مسلموة
يددا أياهددا الندداو اتاقددوا رب كددم الددذي خلقكددم مددن نفددس واحدددة وخلدده }

الددذي تمسدداءلوة بدده  ا نسدداء واتاقددوا منهددا زوجهددا وبددثا منهمددا رجددداال  كثيددرا و 
 . {كداة عليكم ر يبا  ا واألرحددام إة 

و ولدددوا  دددوال سدددديدا يصدددل  لكدددم  ا يدددا أياهدددا الدددذين ءامندددوا اتاقدددوا }
 .  {ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع 

، دخـر  ـد لما بعد فإ  لطد  احلديث كالم اهلل ، د ل اادحل هدي حم
اخمور حمدثاهتا ، دكس حمدثة بدعة ، دكس بدعة ماللة ، دكس ماللة يف النار ،   
إ ـــه ىلـــا الخـــك ف ـــه ل نـــا لمـــة د بـــت عل نـــا الن ـــ حة دفق  ـــا هلل دلكتابـــه دلر ـــوله 
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دخ  ـة املسـل ني دعـامت م اخح ـال مــن م دامل ِّتـني ، دتفاطـ س القـوط يف هـخا البــاج 
ملومو  امل م الخي عظم خق ه ربنا ع د س يف كتابـه اجلل ـس الشامس الكامس دهخا ا
 {إذا نصددحوا   ورسددوله مددا علددى المحسددنين مددن سددبيل}: إذ قــاط دقولــه احلــق 

ك ـــا عظـــم قـــدري ر ـــولنا الناطـــح اخمـــني عل ـــه مـــن ربـــه لخكـــى ال ـــال  دل  . ا يـــة 
سدول ا  ؟ لمدن يار : الددين النصديحة ،  دالوا ): التسل م بقوله ـ دقوله ال ـد  ـ 

رداي مســــلم مــــن ] (  ولكتابدددده ولرسددددوله وألئمددددة المسددددلمين وعددددامتهم:  ددددال 
 [.حديث مت م الداري جخا اللفت

تفاطـــ س ذلـــك معلومـــة يف لبواجـــا مـــن كتـــ  االعتقـــاد دكتـــ  الســـنة :  ا دددول
الغــرال دخــردح ا الــ  يعرف ــا مــن  ــخردا ل فســ م للعنايــة جــا مــن لديل العلــم دالن ــى، 

كت  الرددد على لهس اخ  ال لد لهس البد  داخهوال : هخي اخبواج لال دإ  من
ال  قام جـا ديقـوم جـا يف كـس خمـا  دمكـا  عل ـال السـلف السـابق مـن م داملعاطـر 

دكم ف  ا يا ل ي الكرمي من  ل  {سنة ا  ولن تجد لسنة ا  تبديال}دالالحق 
اخمــة دبــاخ ص علــى مــن ع ــ م دل ــر عظــ م دكــم ف  ــا مــن فوا ــد مجــة تعــود علــى 

طدرت من م ل  ال يتعني الرد عل  ا من ذدي الكفالات العل  ة  وال كا  لهـس 
اخ  ال من اخح ال لد ىلن قد لفضوا إىل رجم، دما ذلك إال خ  يف الرد املـخكور 
باسمـــافة إىل   ـــر  احلـــق الـــخي حيبـــه اهلل در ـــوله دق ـــع الباطـــس الـــخي يبغضـــه اهلل 

الشـــرع ة حب ـــث ال مي ـــ د  بـــني  للنـــاس الـــخين قـــس   ـــ ب م مــن العلـــومدر ــوله صـــخيراً 
ـــــخين ديـــــد م التع ـــــ  لمأخـــــواص الغـــــث دالســـــ ني لد لد التقل ـــــد اخع ـــــى  (4)ال

دالتبع ة احل ب ة ملن ذا  ط ت م داخت ر  شاط م يف دعو  اخللق إىل صك م الشريعة 
                                                           

الخي خكـاي ربـه ظـاهراً دباطنـاً ، قـوالً دع ـاًل، دلمتنـه علـى الـوحي الكـرمي  غل خوص الن  ( 4)
 .دالشر  امل  ر
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أ الـدعو  ال ـح ح الـخي اس ـالم ة ـ ك ـا قـالوا ـ ب ـد ل ـم ا يوفقـوا للسـل يف مـن 
مشـــى عل ـــه عل ـــال الســـلف دلتبـــاع م قـــدمياً دحـــديثاً ، ك ـــا هـــو مف ـــس يف كتـــب م 

دبقدر ما يتنك  اس سا   اد  السـلف دي يـغ عن ـا يف . السلف ة د لهم الدعوية
لبــواج العلــم دالع ــس تكــو  البدعــة داخل ــق دال لــس، داليعــ ج عــن البــاط دال يغ ــ  

 اخل ق املوردث عن لهله إاماً عظ  اً حي له دارثه العامس عن القل  ل  يف الوقو  يف
بــه دالــداعي إل ــه داملــدافع عنــه ، دقــد ال يســلم مــن  ــنه يف ليــام ح اتــه دمضــى إىل 
دار اجل ال قبس التوف ق للر و  عنه دصخير الناس من  ول عاقبته دخر فتنته دمغبتـه 

. 
حســن حظــاً عنــد بــخط دلمــا املــرددد علــ  م حبــق دهــم علــى ق ــد احل ــا  ف ــم ل

الن ـــ حة اـــم بالكشـــف عــــن اخ  ـــال الـــ  دقعـــوا ف  ــــا دتـــو    م مـــن إ ــــوا م 
الناطـحني إىل الــ  هــي لقــوم ، فــإ  الوا ــ  علــ  م قبــوط الن ــ حة دالتوبــة إىل اهلل 
دالر و  الفوري مـن اخل ـق إىل ال ـواج ، دمـن البدعـة إىل السـنة ، دمـن أ اخللـف 

 . ، ذلك  ل دلحسن تقديالً إىل من أ السلف مجلة دتف  الً 
ب ــد ل  بعــ  مــن تبــخط اــم درر الن ــا ح احتســاباً تضــ ق طــددرهم دتتغــل 
لحـــواام، إمـــا ال ـــتنادهم إىل خـــ  مـــن التـــقديالت املخمومـــة لد اخفكـــار املســـ ومة 
ال  ل  ل  ختضع للت ح ح بالف م ال ح ح من الوحي الكامس ال ريح ، دإمـا 

ر  بالسول يف ح  اجلدط داال تعالل دالتغل  داال تقام ا تجابة اوحل النفي اخما
دلـــو ترتـــ  علـــى ذلـــك هـــالك الشـــوص دعخابـــه ف  ـــبح الناطـــح يف مف ـــوم ذلـــك 
املن ــوح عــدداً لــ  ل  ل ــ  حلربــه كــس مــن يســتج   لــداعي التعــاطف مــع الغــل 
دإ  كــا  ذلــك الغــل يت ــه يف مــالط حبســن ق ــد لد  ــوحل ذلــك مــن صق ــق بغ ــة 
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ر  بالسول دااوحل دالش  ا  ، دتلـك قاطـ ة الظ ـر ، فبـاهلل الثقـة دإل ـه النفي اخما
 .املشتكى ، دال حوط دال قو  إال باهلل 

ديف الســـنوات املامـــ ة   لـــبع  طـــالج العلـــم يف دا ـــس امل لكـــة د ار  ـــا 
اطال  على كت  ق  ة دمقاالت د شرات   د  دموثقة ف  ـا  قـد لكتـ  كـس مـن 

دمـن ( اس ـوا  املسـل و )د ( التبل ـغ )ودددي دمجـاع    د ق   دليب اخعلى امل
لــف لف ــم مــن اخفــراد داخحــ اج داملنظ ــات داا الــات الــ  تــدعي كــس من ــا دطــاًل 

 . . .بل لى 
ف ارت تلك الكت  داملقاالت دالنشرات  بباً يف لفت  ظر لهس الغل  مـن 

دية لكثل من كتـ  العل ال الربا  ني على الدين احلق فققبس بعض م على درا ة  ق
  د ق   دمن ذكر معـه آ فـاً فو ـددا ف  ـا مـن اخ  ـال الشـن عة الشـ  الكثـل ، 
من ــا مــا يتعلــق ببــاج االعتقــاد دمن ــا مــا يتعلــق مبــن أ الــدعو  داجل ــاد ، دمن ــا مــا 
يتعلــق ببــاج الــوالل دالــ ال ، دمن ــا مــا يتعلــق بقســم ا حــاد مــن طــح ح  ــنة النــ  

 ق بـــبع  طـــحابة ر ـــوط ، بـــس دمن ـــا مـــا يتعلـــ  بـــس دمن ـــا مـــا يتعلـــق حبـــق ،
بعــ  الر ــس الكــرام داخ ب ــال العظــام ىلــا ال لــوخ التفــوي بــه ، دغــل ذلــك كثــل مــن 
القضــايا امل  ــة الــ  ال لــوخ ملــن آتــاي اهلل قــدر  عل  ــة ل  يســكت عــن الــرد عل  ــا 

  ــحاً لمأمــة ، د  دالتحــخير من ــا، طاعــة هلل دقربــة إل ــه د  ــراً لســنة ر ــوط اهلل 
 . دبرال  للخمة ، الل م إال إذا رلحل غلي قد كفاي مبا يكفي ديشفي

ومددددن جملددددة مددددن انبددددرى للددددرد فددددي هددددذا العصددددر علددددى كتددددب سدددديد  طددددب  
والمودودي والجماعات الحركية والتنظيمات الحزبية والجماعات التبليغية أخوندا 

الجامعدددة  ربيددع بدددن هددادي المددددخلي ع ددو هيئدددة التدددريس فدددي/ الفا ددل الشددديخ 
 .اإلسالمية بالمدينة المنورة ، وذلذ في ستة كتب 

 .من أ اخ ب ال يف الدعو  إىل اهلل ف ه احلك ة دالعقس  :الكتاب األول 
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مـــن أ لهـــس الســـنة داجل اعـــة يف  قـــد الر ـــاط دال وا ـــف  :والكتددداب الثددداني 
 .دالكت  

 .لموال إ الم ة على عق د    د ق   دفكري :  والكتاب الثالث
 . م اعن   د ق   يف لطحاج ر وط اهلل  :لكتاب الرابع وا

احملجة الب ضال يف محاية السنة الغرال ، مـن خالت لهـس  :والكتاب الخامس 
 .اخ  ال دخيغ لهس اخهوال 
 .مجاعة داحد  ال مجاعات دطراط داحد ال عشرات:  والكتاب السادو

د ار  ــا دا ــتفاد دقــد ا تشــرت هــخي الكتــ  حب ــد اهلل تعــاىل دا ــس الــبالد 
من ــا كثــل مــن طـــالج العلــم الكبــار مــن م دال ـــغار، دخــ ددا اــا بقطــالة ااـــديف 
دطــحة النقــد دمومــوع ته، دل ــه  ــار علــى غــرار كتابــة مــن  ــبقه مــن ل  ــة الــدين 
دااــدحل ىلــن ه ــقهم اهلل يف غــابر اخخمــا  للــرد علــى لهــس اخ  ــال دالتلبــ ي دالبــد  

عــن اخذك ـال بـس هــي منشـور  دحمققــة دمقـردل  قــد  دل سـت كتـب م بغريبــة دال غا بـة
ا تفاد من ا كس حم  للحق د اطر للسنة دمبغ  للباطس د ا    ودي اخلـل  يف 

 .ق ع ااوحل دالبدعة
دح ـــث إ  طـــاح  كـــس دعـــوحل يفتقـــر إىل ب نـــة عل  ـــا فـــإ   لحـــ  يف هـــخي 
ااًل اخلــاطر  ل  ل ــ ر مــن كــس كتــاج مــن كتــ  الشــ خ رب ــع بــن هــادي املــد لي مثــ

داحـــداً لـــ علم إ وا نـــا دلبناؤ ـــا مـــن طـــالج العلـــم املن ـــفني ل  الـــرددد الـــ  قـــام جـــا 
الشـــ خ رب ـــع هـــي   ـــاد يف إعـــالل كل ـــة احلـــق دهـــي   ـــح لل ســـل ني دبـــاخ ص 
طـــالج العلـــم املبتـــد ني دمـــن يف حك  ـــم ىلـــن لـــ ي لـــه عنايـــة يف التو ـــع يف فـــن 

 :رات داحملاذير فإىل اخمثلة العقا د داملناهأ دالرددد لالال يقعوا يف احملظو 
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البـــد مـــن ت ب ـــق قاعـــد  املواخ ـــة بـــني : قـــاط مجاعـــة مـــن الكتـــاج املعاطـــرين 
احلسنات دالس الات دالسـلب ات داسلاب ـات عنـد  قـد الر ـاط دالكتـ  دال وا ـف، 
ددللــت هــخي اجل اعــة علــى هــخا التقع ــد دعللــت دلكن ــا حســ  عل ــي مــا دفقــت 

ة التعل ــس يف كــس حــاط، فــرد علــ  م الشــ خ رب ــع يف  يف إطــابة الــدل س دال يف د اهــ
إة ": كتابـه مـن أ لهـس السـنة داجل اعـة يف  قـد الر ـاط دال وا ـف دالكتـ  بقولــه 

الموازنددة ليسددت واجبددة وال الزمددة عندددما تددأتي تحددذر مددن أهددل البدددع وكتددبهم 
وتددذكر المجدددروحين بمدددا فدديهم مدددن جدددرح، وأهددل الشدددر ومدددا فدديهم مدددن شدددرور 

داعت  د وج املواخ ـة عنـد النقـد البنـال دالـرد  "سالم والمسلمينوذلذ لصال  اإل
ال ا   من جاً غريباً يعار  من أ الكتاج دالسنة دمن أ العل ال الربا  ني الخين 
ـــايت م بـــاجلرح دالتعـــديس دالـــرددد علـــى لهـــس اخهـــوال دالبـــد  داخ  ـــال  عظ ـــت عن

 م العف ـــف ، دقـــد دافـــق الفاحشـــة الـــ  ينكرهـــا الشـــر  الشـــريف دالعقـــس النـــل الســـل
الش خ رب ع ف  ا قرري يف هخي املسقلة كس مـن طـاح  السـ احة الشـ خ عبـدالع ي  
بن باخ اخثـري ، دطـاح  الفضـ لة الشـ خ عبـدالع ي  احمل ـد السـل ا  ، دطـاح  
الفضــ لة الشــ خ طــا  بــن فــوخا  بــن عبــداهلل الفــوخا  دفق ــم اهلل مج عــاً د  ــر جــم 

الــــدين ، ك ــــا دافــــق الشــــ خ رب ــــع مجــــع غفــــل مــــن عل ــــال دبقمثــــاام كل ــــة احلــــق د 
املســـــل ني ، داخدلـــــة علـــــى ذلـــــك دامـــــحة دمـــــوح الشـــــ ي يف مسا  ـــــا طـــــحواً ال 
حيجب ا  حاج فل  لب ا طال  العلم منثور  دمف لة من كتـاج ربـه ع د ـس دمـن 

دمـــن كتـــ  عل ـــال الســـلف الـــخين حبـــاهم اهلل علومـــاً  افعـــة  طـــح ح  ـــنة  ب ـــه 
دف ومــاً ثاقبــة د عل ــم  ومــاً ي تــدي جــم مــن لحــب م د ــأ  ج ــم د وايــا طــاحلة 
 .داقتفى لثرهم 

(: األسددس األخال يدة للحركددة اإلسددالمية)ــ قـاط املــودددي ـ رمحـه اهلل ـ يف 
لعلــه قــد تبــني لكــم مــن كتاباتنــا در ــا لنا ل  غايتنــا الن ا  ــة الــ   ق ــدها مــن درال "
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إىل . . . حـداث اال قـالج يف الق ـاد  ما حنن ب ـددي ا   مـن الكفـاح إ ـا هـي إ
ف ـــخا الســـعي املتواطـــس  ـــراي لكـــ  دل ـــح د ـــ لة موطـــلة إىل   ـــس رمـــى : ل  قـــاط 

 ".اخل . . . الرج تعاىل 
فــرد عل ــه الشــ خ رب ــع حفظــه اهلل يف كتابــه مــن أ اخ ب ــال يف الــدعو  إىل اهلل 

اتبدداع مددنهج بددل أكبددر وأنجدد  وسدديلة إلددى نيددل ر ددى الددرب سددبحانه هددو : "بقولــه 
األنبيدداء فددي دعددوتهم ، وترسددم خطدداهم فددي تطهيددر األرض مددن الفسدداد والشددرك، 

 " .وأكبر وسيلة اإليماة بأركانه المعروفة ، واإلسالم بأركانه المعروفة أي ا  
يع شـو  حمممـني " ــ دحـني قـاط  ـ د ق ـ  ـ رمحـه اهلل ـ يف حـق لهـس الخمـة 

 " اخل . .. تربط ب ن م دبني املسل ني طالت املود  
بق  اهلل قـد : "قا الً (  أ واء إسالمية)رد عل ه الش خ رب ع حفظه اهلل يف كتابه 

ال }: حــرم املــواد  بــني املــؤمنني دالكــافرين يف   ــوص كثــل  مــن القــرآ  مثــس قولــه تعــاىل
  "ا ية{ تجد  وما  يالمنوة با  واليوم اآلخر يوادوة من حاد ا  ورسوله

دحنـن   ـس إىل اعتبـار  الفـة : "ه اهلل ـ يف  ـ ا  كالمـه ــ دملـا قـاط  ـ د ـ رمحـ
علـــي بـــن ليب طالـــ  رمـــي اهلل عنـــه امتـــداداً طب عايـــاً خلالفـــة الشـــ وني قبلـــه ، دل  

 . اخل . . . " ع د عث ا  كا  فجو  ب ن م 
لقــد : "رد عل ــه الشــ خ رب ــع حفظــه اهلل يف كتابــه م ــاعن  ــ د ق ــ  قــا اًل 

 ـــقاطه  الفـــة عث ـــا  اخلل فـــة الراخـــد مـــارباً عـــر  دقـــع  ـــ د يف هـــو  ع  قـــة بإ
" احلا ط بإمجا  ال حابة دلهس السنة داجل اعة علـى طـحة ب عتـه د الفتـه الراخـد 

. 
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ف ــس يــا تــرحل مــن قــام جــخي الــرددد علــى تلــك اخ  ــال بــس دعلــى مالــات مــن 
هـس كـا  يتحـدث مـن فـراي لد ين لـق مـن . . اخ  ال اخل ل من ا داخخد   ـراً 

 !هوحل و
بـــس كـــا  ىلـــن  ـــورهم اهلل ع د ـــس للـــدعو  الســـلف ة ال ـــاحلة الـــ  . .  كدددال

قامـــت علـــى الكتـــاج دالســـنة دعلـــى مـــن أ الســـلف ال ـــا  ف ـــو ين ـــرها دينشـــرها 
ديـــخج عن ـــا، ك ـــا يـــخج الوالـــد عـــن دلـــدي بـــس لخـــد ، اال ف ـــس مـــن  اطـــر للحـــق 

 !.دمدكر و
طـاح  السـ احة  دلما اخخ الش خ عبدالرمحن بن عبداخلالق الخي رد عل ـه

الش خ عبدالع ي  بن باخ حفظه اهلل يف  ـت قضـايا مـن القضـايا امل  ـة فقدمـح لـه 
اخ  ال ال  دقع ف  ا دد  ه ف  ا لقوم تو  ـه دلرخـدي باملبـادر  إىل التوبـة دإعـال  
ر وعه عن تلك اخ  ـال ، دذلـك بالكتابـة يف مؤلـف دإعـال  ذلـك يف ال ـحف 

 دلعجب  ا شراح طدري لتو   ـات الشـ خ لـه دإبـدال السعودية دالكويت ة فقد  رن
ا تعدادي بتنف خ تلك التو   ات ، دإ نا ملنتظرد  ذلك على د ـه الت ـام حملبتنـا يف 
دطوط اخلل إىل كـس مسـلم ، داحلق قـة ل ـ  ا ي ـل  مـن كتـ  الشـ خ عبـدالرمحن 

ف ــــه يف مــــول الكتــــاج دالســــنة الــــخي ل ــــاد  الفكددددر الصددددوفيإال القل ــــس ككتــــاج 
داعت تــه مــن مرا عــي دل ــا لكتــ  حبثــاً يف العقا ــد داملنــاهأ الدعويــة ، ك ــا دطــل   

درليت ل ه ال حا ة يل يف قرالته ملا ف ه من اخ  ال ال   العمل الجماعيكتاج 
تســتدعي إعــاد  النظــر منــه ف  ــا ، غــل لن عثــرت علــى عبــارات للشــ خ عبــدالرمحن 

دا جــا بعـــ  كتبـــه دمقاالتــه دل شـــ ته الدعويـــة لدردهــا الثقـــات يف كتــب م الـــ  ا تقـــد
فق ــفت لعظـــم اخ ــف لتفوهـــه بتلــك العبـــارات ، دالــ  من ـــا قولــه فـــ  ن يعتـــ هم 

 :  وماً له 
 . شيوخ ال يفهموة إال  شور اإلسالم على مستوى عصور  ديمةل ـ 
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وهم طدابور مدن العلمداء المحنطدين الدذين يعيشدوة بأجسدادهم فدي ج ـ  
 .يشوة بعقولهم وفتاواهم في مير عصرناعصرنا ولكهنم يع

إندده طبعددة  ديمددة تحتدداق إلددى تنقددي  : "ت ـ دعــن خــ وه الشــنق  ي قــاط 
 " .وتصحي 
إ  : "دقولـه هـخا يف الشـنق  ي يشـبه قـوط حم ـد الغـ ايل ـ رمحـه اهلل ـ :   لدت

 ( .علس دلددية)ذكر ذلك يف كتابه " الشنق  ي يتالع  باخلفاظ
فهدددم ثرثددداروة ": عـــن   ـــومه دمـــع ذلـــكث ـ ك ـــا قـــاط دهـــو يتحـــدث 

: يغطددوة  عددودهم بتلددذ الثرثددرة الفارمددة ، كقددولهم ": دقــاط هــداي اهلل " متشددد وة
مكددث ثالثددة  إة الو ددت ميددر مهيددأ وإة مددن السياسددة تددرك السياسددة، وإة النبددي 

دهــخي العبـارات دمالــات لمثااــا ال  عرف ــا إال عــن  ،"عشددر عامددا  يدددعوا إلددى التوحيددد
ب ني احلــــرك ني دهــــم يل ــــ د  جــــا عل ــــال الســــلف الربــــا  ني دتالمــــخهتم اخللــــف احلــــ  

ال ــاحلني فحســبنا اهلل د عــم الوك ــس ، دإ  كنــت مسعــت لي ــا القــارو احملــ  للحــق 
دلهلــه تلــك العبــارات الــ  لطلق ــا ل و ــا الشــ خ عبــدالرمحن بــن عبــداخلالق ، فوــخ 

 ددال رمحن بــخلك الــخم، مثــااًل داحــداً حــ  يتبــني لــك لي مجاعــة يريــد الشــ خ عبــدال
صددداحب السدددماحة الشددديخ عبددددالعزيز بدددن عبددددا  بدددن بددداز حفظددده ا  وأمتدددع 

 : بحياته وهو يتحدث عن األسلوب الصحي  لنشر الدعوة إلى ا  
فاخ ـــلوج احلســـن مـــن لعظـــم الو ـــا س لقبـــوط احلـــق ، داخ ـــلوج الســـ   "

القالقــــس دالظلــــم العن ــــف مــــن ل  ــــر الو ــــا س يف رد احلــــق دعــــدم قبولــــه ، دإثــــار  
دالعــددا  داملضــاربات، ديلحــق جــخا البــاج مــا يفعلــه بعــ  النــاس مــن املظــاهرات 
الــ  قــد تســب  خــراً عظ  ــاً علــى الــدعا  فاملســلات يف الشــوار  دااتافــات ل ســت 
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هـــي ال ريـــق لإلطـــالح دالـــدعو  فـــال ريق ال ـــح ح بال يـــار  داملكاتبـــات بـــال  هـــي 
خ القب لــة جــخا ال ريــق ال بــالعنف داملظــاهر  ، لحســن فتن ــح الــر  ي داخمــل دخــ 

مكــث يف مكــة ثالثــة عشــر   ــنة ا يســتع س املظــاهرات دال املســلات،  فــالن  
دا ي دد الناس بتوري  لمواام داغت اام دال خك ل  هخا اخ لوج يضـر الـدعو  

ىلكـن  دالدعا  دمينع ا تشارها دحي س الرؤ ال دالكبار على معاداهتا دمضادهتا بكـس
 .ف م يريدد  اخلل جخا اخ لوج لكن حي س به مدي 

فكو  الداعي إىل اهلل يسـلك مسـلك الر ـس دلتبـاع م دلـو طالـت املـد  لدىل 
" بــه مــن ع ــس يضــر الــدعو  ديضــايق ا لد يقضــي عل  ــا دال حــوط دال قــو  إال بــاهلل

 (4)هـ .ل
لن ح خ  ه دخم له إذا ف م ما خبرته آ فاً فإ  الش خ رب ع دفقه اهلل قد بخط ا

جماعةواحدددددة ال جماعددددات عبـــدالرمحن بــــن عبــــداخلالق ح ــــث للــــف كتابـــاً لمســــاي 
، لدرد ف ــه كثــلاً مــن اخ  ــال الــ  دقــع ف  ــا الشــ خ  وصددراط واحددد ال عشددرات

عبــدالرمحن دذلــك مــن  ــالط كتبــه دلخــرطته دكــا  ردي علــى تلــك اخ  ــال مؤيــداً 
ل ه ا يكت  هخا الـرد ( الثقة)الش خ رب ع دهو باخدلة النقل ة دالعقل ة دقد ل  ن 

إال بعد  والت من املناطـحة ل م لـه عبـدالرمحن تـار  باملشـاف ة دتـار  باملكاتبـة غـل 
ما رليـت علـى إثرهـا خـ الاً مـن قبـوط للن ـح دال لب ـرت خـ الاً يـدط علـى : ل ه قاط 

 .رترا عه عن اخ  ال ال  دقع ف  ا د ب ته عل  ا فكتبت الرد املخكو 
 :دل لاً فإ   لطل  من الش خ عبدالرمحن ـ دفقنا اهلل دإياي ـ صق ق لمرين

عبــدالع ي  بــن عبــداهلل بــن : ل  ينفــخ مــا لمــري مساحــة الشــ خ :  األمددر األول
 .باخ بتنف خي إبا  احلوار الخي  رحل ب ن  ا يف  ريد  املسل و  

                                                           

 (.142)ص ( 14)عدد .  مجلة البحوث اإلسالميةا ظر ( 4)
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:  ات الشــ خلطلــ  مــن الشــ خ عبــدالرمحن ل  يقــرل مالحظــ:  واألمددر الثدداني
رب ــع قــرال  طالــ  للحــق مــن لي خــوص كــا  ، ف ــا كــا  مــن حــق يســندي الــدل س 
فل ق ــخ بــه ا ق ــاداً للحــق درغبــة يف الر ــو  إل ــه داعمافــاً    ــس مــن ي ــدي ع ــوج 
ا  ــرين إلــ  م دمــا كــا  مــن جتــادخ طــدر مــن الشــ خ رب ــع يف ردي املــخكور فل تفــق 

ار العل ـــال يف امل لكـــة العرب ـــة الســـعودية الـــ م ال  علـــى ا ت ـــار اثنـــني مـــن ه الـــة كبـــ
ل كو ا حك ني ف  ا  رحل من رددد غل مسل ة دبعد إطـدار احلك ـني احلكـم مبـا 
ظ ـــر ا ـــا مـــن طـــواج لد   ـــق ، فـــال داعـــي للجـــدط بعـــد ذلـــك دفـــق اهلل اجل  ـــع 

 .لكس  ل دطلى اهلل على  ب نا حم د دآله دطحبه 
 
 

 كتبه الفقل إىل عفو ربه 
 د بن هادي المدخليزيد بن محم
 .هـ 1/44/4141حرر يف 
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 تقريظ 
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور على بن محمد  ناصر فقيهي 

 األستاذ بالجامعة اإلسالمية وعميد  سم الدراسات العليا
 والمدرو بالمسجد النبوي  

 

 
ـــا  احل ـــد هلل رج العـــاملني دال ـــال  دالســـالم علـــى املبعـــوث رمحـــة للعـــاملني  ب ن

 ـ : لما بعد     . دعلى آله دطحبه لمجعني  حم د
فقـــــــد دعـــــــا اهلل عبـــــــادي إىل اال ت ـــــــا  علـــــــى احلـــــــق ، د ـــــــاهم عـــــــن التفـــــــر  

واعتصددموا بحبددل ا  جميعددا  وال تفر ددوا واذكددروا نعمددة }: داال ـتاليف فقــاط تعــاىل 
 .{. . .ا  عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين  لوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا  

 . {. . .وال تكونوا كالذين تفر وا واختلفوا }: ىل دقاط تعا
 .{إة الذين فر وا دينهم وكانوا شيعا  لست منهم في شئ}: دقاط تعاىل 
إىل ذلـــك ، فـــقمر باال ت ـــا  علـــى احلـــق د ـــى عـــن التفـــر   ددعـــا ر ـــوله 

تركددت فدديكم ): دحـخر منــه دبــني خمتــه طريــق الع ــ ة دالنجــا  مــن الضــالط فقــاط 
 ( . به لن ت لوا كتاب ا  وسنتي ما إة تمسكتم

عليكم بسنتي وسنة الخلفداء الراشددين مدن بعددي ع دوا عليهدا ): دقاط 
 . . . .(بالنواجذ ، وإياكم كومحدثات األمور فإة كل محدثة بدعة 

دف ــــم الكتــــاج دالســــنة دالت ســــك ج ــــا مــــرتبط ارتباطــــاً دث قــــاً باتبــــا   ــــب س 
لـ  م دمـن تـبع م ـ بشـرط اسحسـا  ـ ف ـن املـؤمنني ، دهـم ال ـحابة رمـوا  اهلل ع
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ومددن يشددا ه الرسددول مددن }: تبــني لــه ااــدحل د ــالف م فلــ ي مــن م ، قــاط تعــاىل 
بعد ما تبين له الهددى ويتبدع ميدر سدبيل المدالمنين نولده مدا تدولى ونصدله جهدنم 

داملؤمنـــو  هـــم ال ـــحابة دمـــن تـــبع م بإحســـا  ، دهـــم الفرقـــة { وسددداءت مصددديرا  
مدددا أندددا عليددده : )ديف ردايـــة ( الجماعدددة)ف لتباع ـــا ، بـــق م النا  ــة الـــ   ـــال دطـــ

ح ن ــــا ذكــــر افــــما  هــــخي اخمــــة إىل ثــــالث  دهــــخا  ــــواج النــــ  ( وأصددددحابي
ويتبددع }د ــبعني فرقــة ، النا  ــة من ــا داحــد ، دهــو معــة مــا  ــال يف ا يــة الكرميــة 

لدط  فاملؤمنو  الوا   اتبـا   ـب ل م هـم ال ـحابة ، ف ـم{  مير سبيل المالمنين
من يد س يف ع وم هخي ا ية ـ   من تبع م على من ج م يف العق ـد  دالعبـاد  ، 

: دا يكتف بقولـه . دلطحايب :   دالسلوك ، داملن أ، يومح هخا قوط الر وط
دهـو كـايف ملـن يتبـع مـا يف الكتـاج دالسـنة آ ـخ بف ـم ال ـحابة ، (  ما أندا عليده)

خ مبــا عل ــه لطــحابه ، ف ــم الفق ــال تومــ حاً دت ــرحياً لمأ ــ  دلكــن هــخا منــه 
: لســـنته ، العل ـــال جـــا احلري ــــو  علـــى اخ ـــخ جـــا يف مج ــــع خـــؤ م ، دهـــو قولــــه 

 .احلديث  . . .(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي )
داتبــا   ــب س املــؤمنني هــو  إ  الت ســك بكتــاج اهلل ع د ــس د ــنة ر ــوله 

الم الـــخي رمـــ ه اهلل لعبـــادي دخـــر  اـــم اال ت ـــا  عل ـــه اخ ـــخ بتعـــال م ديـــن اس ـــ
دالتواطــــي بــــاحلق دالتواطــــي بال ــــ  عل ــــه، دالن ــــ حة لكــــس مســــلم ـ حــــاك ني 

 : دحمكومني ك ا قاط 
  ولكتابده ولرسدوله، : الدين النصديحة د كررهدا ثالثدا  د  يدل لمدن ؟  دال )

 ( .وألئمة المسلمين وعامتهم 
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ا املـن أ دالت سـك بـه يف الـدعو  دالن ـ حة دلدط من ل  عل  م  ـلوك هـخ
جل  ع لفراد اجملت ع طـالج العلـم دخباطـة السـا رين علـى مـن أ السـلف ال ـا  يف 

 .الدعو  داخمر باملعرديف دالن ي عن املنكر 
دهـــخا املـــن أ يف تلقـــي العلـــوم الشــــرع ة    ـــع لقســـام ا علـــى ف ـــم الســــلف 

، ا خيـس منـه ع ـر مـن الع ـور منـخ  ال ا  داتبا   ب س املؤمنني دعدم مشـاقت م
 .ع ر ال حابة إىل ع ر ا احلامر 

{ وأمدا بنعمدة ربدذ فحددث}: د عم اهلل على عبادي ال ص ى ، داهلل يقوط 
 : دإ  من النعم ال  ل  التحدث جا 

ت ســـل اهلل لل ســـلم طريـــق طلـــ  العلـــم ، دلهـــم العلـــوم دلدالهـــا العلـــم :  أوال  
 .الشرعي 

 الدرا ــة دطلــ  العلــم علــى عل ــال اــم بــا  طويــس يف العلــوم ت ســل:  وثانيددا  
 .الشرع ة    ع فردع ا 

د ــــود اجل ــــة الــــ  ترعــــى تلــــك العلــــوم دتعــــد اــــا املنــــاهأ الســــل  ة :  وثالثددددا  
 .املستق  ة ، الشاملة لكس ما حيتال إل ه املسل و  يف ح اهتم الدين ة دالد  وية 

 .دا  ر  فتعال م اس الم خاملة خللي الد  ا 
   ــوط تلــك املنــاهأ ـ لتقطــ س العق ــد  ، دالعبــاد  دالســلوك داخ ــال  ، 
دالر ــو  باخمــة إىل مــا تنــاط جــا ع هــا دفالح ــا مــن صكــ م الشــريعة اس ــالم ة يف 

 .مج ع خؤ  ح اهتا 
  دفع خبه امللحدين دك ـد الكا ـدين املو  ـة لن ـوص لحكـام الشـريعة الـ  

ه طــالح اجملت ــع كإقامــة احلــددد الــ  ف  ــا ح ــا  للنــاس،  لــت لحكام ــا ، مــا ف ــ
 .دلمن دا تقرار 
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دإ  مـــا لخـــل إل ـــه هنـــا هـــو إخـــار  فقـــط ، ملـــا قامـــت بـــه اجلامعـــة اس ـــالم ة 
باملدينـــة النبويـــة ، الـــ  دمـــع من ج ـــا دطـــاي مفرداتـــه ، دا تـــار مقرراتـــه ، عل ـــال 

، دمـــاذا صتـــال إل ـــه يف معردفـــو  بعل  ـــم ، دا ت ـــادهم ، دإدراك ـــم لواقـــع اخمـــة 
الر و  بقبنا  ا الخين هم عد  املستقبس يف إقامة دين م داحلفاظ علـى خـريعة رجـم 
، ددفع خب ات املب لني ددح  ك د الكا دين عن دين اهلل احلق الخي رم ه اهلل 

ومدن يبتدغ ميدر اإلسدالم ديندا  فلدن يقبدل منده وهدو }: لعبادي ديناً ك ا قـاط تعـاىل 
 .{ الخاسرين في اآلخرة من

دمــن  عــم اهلل الــ  لــ  التحــدث جــا، التحاقنــا جــخي اجلامعــة املباركــة يف لدط 
هــ دل ـص 4144رب ع اخدط عام  1عام فتحت ف ه ـ بس تلق نا لدط درس ف  ا يف 

 : بالخكر من ال مالل 
 .ـ الش خ عبدالرمحن عبداخلالق  4
 .ـ دالش خ رب ع بن هادي املد لي  1

ة يف ال ـــف اخدط علـــى ثالثـــة مقاعـــد متجـــادرين دكنـــا  قـــدم فقـــد كنـــا الثالثـــ
 .الش خ عبدالرمحن يف لدط ال ف بغ  النظر عن المت   

 .دا ت رت تلك الرفقة اخ وية يف طل  العلم يف كل ة الشريعة لربع  نوات
لمــا الشــ خ رب ــع فكا ـــت الرحلــة معــه لطــوط ، فقـــد التحقنــا باملع ــد العل ـــي 

تحـــق بـــه يـــوم الســـبت ، دالتحقـــت بـــه يـــوم اخحـــد ، دال هــــ ال4161ب ـــام ة عـــام 
خالـــت تلـــك الرفقـــة بعـــد الدرا ـــة مســـت ر  يف الع ـــس إىل يومنـــا هـــخا  ســـقط اهلل ل  

 .خيت  ا خبل ك ا بدلها 
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دلما خم لنا الفامس عبدالرمحن بن عبداخلالق فبعد التورل ا تقس إىل الكويـت 
. 

احـــد منـــا كـــا  يبـــارك دقـــد فـــتح مدر ـــة  ـــلف ة د شـــر عق ـــد  الســـلف دكـــس د 
ذلك الع س ديدعوا له باخلل دالنجاح، خ ه ينشر امر  ما تعل ه دتلقاي عـن خـ و ه 

 . دخ و نا يف اجلامعة اس الم ة 
فقــد كــا  مــن حظنــا مج عــاً تلقــي العلــم علــى عل ــال ا حي ــس علــى اخ ــخ 

 .عن م إال لقل س ىلن التحق باجلامعة اس الم ة يف  نواهتا اخدىل 
 : من هؤالل  فكا 

 سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  ـ 4
در ــــــنا العق ــــــد  ، فل ــــــا كثــــــرت لع ــــــاط اجلامعــــــة ل ــــــندت املــــــاد  للشــــــ خ  

 .عبداحملسن العباد 
 .دابن باخ ال حيتال من لحد ل  يعريف به 

 . د الشيخ عبدالمحسن العباد 1
دهــو ا    دقــد در ــنا مــع العق ــد  ، مــاد  الفقــه املقــار  إىل الســنة الرابعــة ،  

بعـــد التقاعـــد يـــدرس احلـــديث يف املســـجد النبـــوي ، إمـــافة إىل التـــدريي يف 
 .اجلامعة مت وعاً 

ـ ديف مـاد  احلـديث ، حمـدث الع ـر املعـرديف بعل ـه دفضـله ، د ـعة طـدري يف  1
 قــــال لهــــس الشــــبه ، دطــــاح  املــــن أ الســــل م يف الت ــــف ة دالمب ــــة الشــــ خ 

 .محمد ناصر الدين األلباني 
 .رس يف قلوج طالبه ح  السنة دالع س جا ، دالخج عن ا فقد غ 
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ـ العالمة يف التفسل داخطوط دمج ع الفنو  ، دالـخي ال يو ـد لـه  ظـل يف هـخي  1
رمحه اهلل  سماحة الشيخ محمد األمين الشنقيطيالعلوم يف الع ر احلامر 

 .طاح  لموال الب ا  يف إيضاح القرآ  بالقرآ  
سـادي عشــر مــا يقولـه ح ن ــا يشــرح آيـة مــن كتــاج اهلل، دمـا يف اخمــوال ال ي

فقــد تكتــ  عنــه يف تفســل ا يــة الواحــد  طــفحات ، ف ــو يشــرح للفاظ ــا اللغويــة 
مستشــ داً بعشــرات اخب ــات ،   مــا ف  ــا مــن قــرالات  ــبع ة ،   تفســل معا   ــا 

 .بتفسل السلف ، دما يستفاد من ا من لحكام خرع ة 
واعــــد لطــــول ة ، دمــــا مياثل ــــا مــــن آيــــات يف القــــرآ  دمــــا يســــتنبط من ــــا مــــن ق

 .الكرمي
 .  الرد على خبه املب لني القدامى داملعاطرين 

ا ظر ردي على مـن خيتـار القـوا ني الومـع ة ديقـدم ا لد لـوخ احلكـم جـا بـداًل 
ـــــا   ـــــ4/191)مـــــن اخحكـــــام الشـــــرع ة ، لمـــــوال الب  ـــــ6/411)، ( 196ـ ، (461ـ

  التف  س يف احلكم علـى مـن حكـم بغـل مـا ( 41ـ  1/41)، ( 114ـ1/119)
 ( . 1/421)ل  ط اهلل 

دىلا يؤكد ل ه على مستوحل ع ري ل ه يتحدث يف تفسلي عن ما ي ـم املسـلم 
يف هـــخا الع ـــر ، ف تحـــدث عـــن النظـــام اسداري الـــخي يـــنظم اخمـــور بـــدد  خمالفـــة 

 .للشر  ، ف ب حه دال مينعه 
 وات داخر  فالع ــس بــه كفــر بــاهلل لمــا النظــام املوــالف لتشــريع  ــالق الســ

بدددعوى أة تف دديل الددذكر علددى األنثددى فددي الميددراث العظــ م ، دميثــس اــخا النــو  
 . ليس بإنصاف
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 .وكدعوى أة تعدد الزوجات ظلم 
 .وأة الطالق ظلم للمرأة 

، ا ظــر  وأة الددرجم والقطددع ونحوهمددا وحشددية ال يسددوإل فعلهددا باإلنسدداة
 ( .45ـ1/41)لموال الب ا  

خا يتضــح للقــارو  ــعة لفــق الشــ خ الشــنق  ي رمحــه اهلل ، ددقــة ف  ــه ، دجــ
دفق ه ملشاكس ع ري ، إذ يفر  بني النظام الخي هو حماد  هلل در وله ف حخر منه 

. 
دبني النظـام الـخي ال خيـالف قواعـد الشـر  ، ديـنظم م ـا  العبـاد، فـال مينـع 

 للعباد دال خيـالف فعل ـا خـر  منه بس يب حه إذ إ ه من لمور الد  ا ال  ف  ا م ا 
 : اهلل تبارك دتعاىل ف قوط بالنص 

أما اإلداري الذي يراد به  بط األمور وإتقانها على وجه ميدر مخدالف "
. . للشدرع ، فهددذا ال مدانع مندده ، وال مخددالف فيده مددن الصدحابة فمددن بعدددهم 

 (4)"إلخ
معـة اس ـالم ة ما احلا ة إىل هخا الكالم ، دهو ذكـر اجلا: قد يقوط القارو 

دمناهج ا   ذكر مشايخ اجلامعة الخين در وا ف  ا   ذكر مـا صـدث عنـه الشـ خ 
 : حم د اخمني الشنق  ي يف لموال الب ا  ، دحديثك هو 

ـــــن هـــــادي املـــــد لي  جماعدددددة واحددددددة ال : تقـــــريت لكتـــــاج الشـــــ خ رب ـــــع ب
جماعدددددات وصددددددراط واحدددددد ال عشددددددرات ، حدددددوار مددددددع الشددددديخ عبدددددددالرحمن 

 !.و عبدالخاله

                                                           

 ( . 1/41: ) ا واء البياة( 4)
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لن قرلت هخا الكتـاج ، دقـد د دتـه حبثـاً عل  ـاً موثقـاً : داجلواج على هخا 
،  ــــاقل ف ــــه الشــــ خ رب ــــع الشــــ خ عبــــدالرمحن بــــن عبــــداخلالق مناقشــــة هادفــــة ، ال 
خ ط ف  ا ، دال  ردل على ا داج الشـرع ة يف املناقشـة داحلـوار ، بـني ف ـه   ـق 

 مـن كتبـه دلخـرطته ، درد علـى تلـك املن أ الـخي  ـلكه الشـ خ عبـدالرمحن يف كثـل
االجتاهـــات املوالفـــة ملـــن أ الســـلف باحلجـــة دالب ـــا  ، دلكـــن اخمـــر الـــخي ماكنـــت 
لتوقع طددري من ال م س الش خ عبدالرمحن بن عبداخلالق ، هو هجومه على من أ 
اجلامعــة ،   علــى خــ و ه الــخين لحســنوا إل نــا مج عــاً بــالتعل م دالتو  ــه دمــاذا كــا  

لسلف عن معل   م احماماً اـم دتقـديراً دحفظـاً للج  ـس الـخي ل ـددي اـم يقوط ا
، لكـــن عبـــدالرمحن هـــداي اهلل عكـــي اخمـــر دل ـــال إىل معل  ـــه اخلـــل ، فحـــط مـــن 
قدرهم ، دمـا كنـت لخـك يف  قـس الشـ خ رب ـع بـن هـادي املـد لي عـن عبـدالرمحن 

  ــالن قلــ  مــن كتابــه هــخا ، دلكــن مــن بــاج ل ( 11ـــ14)مــا ذكــري عنــه مــن ص 
 :دمن ل س ذلك ر عت لكتاج عبدالرمحن عبداخلالق دعنوا ه

 هـ 4121، ال بعة الثا  ة عام  خطوط رئيسية لبعث األمة اإلسالمية
دقد  اعدت هخي الر الة مبا قـدري اهلل يف دمـع ك ف ـة : "  ال في مقدمتها

قامــــت البدايـــة لشـــباج اخمـــة ، دقـــد تلقف ــــا الشـــباج يف لمـــاكن كثـــل  بالدرا ـــة د 
 .اخل . . . "   ات عديد  ب بع هخي الر الة مرات عديد  

دإل ك مقاطع من كالمه ، دهو مو ود باحلريف الواحد يف هـخا الكتـاج مـن 
لنعــريف الفا ــد  الــ   ناهــا الشــباج مــن هــخي الر ــالة ، دبــاخ ص ( 11ـــ14)ص 

 :ىلا قاله عن مناهأ اجلامعة ، دخ و  ا الخين در وي 
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دإ  دا ـــــ  دامـــــعي املنـــــاهأ يف اجلامعـــــات : " (61)ـ قـــــاط يف ص  4
اس ـــالم ة الـــ  تـــدرس الـــدين فقـــط ل  حيل ـــوا تـــدريي القـــوا ني داملعـــامالت املد  ـــة 
اس ــالم ة بتو ــع دخــرح مقار ــة بــني اس ــالم دالكفــر، ل  يقت ــددا  ــداً يف تعلــ م 

 كفا ــــا إغراقــــا يف النــــوم د ــــع ا يف. . .ال ــــالج آداج احلا ــــة، دخــــردط امل ــــاي ، 
 !!.الفومى ، دع اية د  الة 

لحكــــام اس ــــالم دحــــدددي يف القتــــس . لبنــــال املســــل ني يف اجلامعــــات در ــــوا
د ظـام الس ا ـة الشـرع ة بـني احلـاكم داحملكـوم، . . . دال ىن دخـرج اخل ـر دالسـرقة 

تعلـ م آداج قضـال احلا ـة لمأم ـات  داتركـوادبني الددلة اس ـالم ة دددط الكفـر ، 
 !!ذلك دهم يف  ن الثالثة دالرابعة ل عل وا لبنالهن

تعلـــ م لبـــواج احلـــ   دالنفـــاس يف اجلامعـــات عـــن الـــخكور دعل وهـــا  والغدددوا 
 !! ".لإل اث دكفى
دلكنــه يضــرج . إ  تو  ــه هــخا اللــوم للجامعــات اس ــالم ة كل ــا :  وأ ددول

دلذكـر دل ـا بكل ـة الشـريعة بالسـنة ( : "61)مثااًل  امعته اس الم ة ف قـوط يف ص 
. خدىل ل نا لمض نا العام اخدط من الدرا ة يف لحكام امل اي دآداج قضـال احلا ـة ا
مــن هــخا الكتــاج دمــا قالــه خ ــتاذي ، دل ــا ا لذكــر هــخا ( 19)ا ظــر ص " اخل . 

 .القوط منه 
دلكـــن دعـــواي هـــخي تشـــعر القـــارو بق ـــه كـــا  يف مســـتوحل لعلـــى مـــن مســـتوحل 

هــخي اخبــواج دتدريســ ا هــو الــخي ل ــر  ل ــاتخته دإدراكــه ملــا صتا ــه اخمــة ، دل 
 .بعث اخمة من  باهتا 

مــع ل  هــخي اخحكــام  ــص عل  ــا كتــاج اهلل د ــنة ر ــوله دلد ل ــا العل ــال 
يف مؤلفــاهتم ، دكا ــت اخمــة اس ــالم ة هــي احلاك ــة دالســا د  مــع تدريســ ا اــخي 
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كح ايــــة اخبــــواج املقــــمح الغاؤهــــا الخــــت ااا علــــى لحكــــام خــــرع ة بالغــــة اخمه ــــة  
 .اخ ساج ، دلحكام امللاث دغل ذلك 
 :دلكن هخا االجتاي ذكرن بقمرين 

خــــاركت يف الســـــودا  يف مــــؤمتر القـــــر  اخلــــامي عشـــــر بــــدعو  مـــــن :  األول
القــا  ني علــى املــؤمتر ، ىلــثاًل للجامعــة اس ــالم ة ، دكــا  مــن مــ ن املتكل ــني ـ 

، ال يعرفــو  مــن اس ــالم إال إ  عل ــال اخمــة اس ــالم ة : ال فســور مــدثر ـ قــاط 
لحكام احل   دالنفاس دل  اجل اد ا يعـريف إال بثـور  اخل  ـ  ، دقـد رد عل ـه بـق   
كتـ  املـخاه  كل ــا ـ   ـت اجل ـاد بكتــاج يف مؤلفاهتـا ، دمن ــا كتـ  مــخه  

 .املالك ة الخي تنتس  إل ه 
 .اخمةدهو ىلا ا تفادي الشباج من  شر هخي اخفكار لبعث :  الثانياخمر 

ل ه عقدت  دد  يف اجلامعة اس الم ة للحديث عن ددر الشباج دما ينبغي 
علــــ  م  ــــلوكه دكــــا  مــــن لعضــــال النــــدد  الشــــ خ عبداحملســــن العبــــاد مــــدرس مــــاد  
العق ـــد  دالفقـــه يف اجلامعـــة اس ـــالم ة ، دكا ـــت النـــدد  بعـــد حمنـــة الكويـــت، دقـــد 

أة العلمددداء ال : )ر علـــى دردت لكثـــر مـــن ثالثـــني  ـــؤااًل مـــن الشـــباج كل ـــا تـــدد 
 (.يفقهوة إال أحكام الحي  والنفاو 

 .دقد ا تشرته يف طرح ا ، فوافق على ذلك ، دطرحت لإل ابة عل  ا 
هي الـ   ـامهت يف ف ـس الشـباج عـن العل ـال . دهكخا فإ  هخي اخفكار 

الة لهس العلم داخل   دالف م لواقع اخمة ، د علـت م ينظـرد  إلـ  م هـخي النظـر  السـ 
. 

 .هخا بالنسبة ملن أ اجلامعة ال  درس ف  ا عبدالرمحن
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ديبقى احلديث عـن خـ و ه الـخين ل ـخ العلـم عـن م يف اجلامعـة اس ـالم ة ، 
فنجــدي يــورد حـــديثاً عامــاً لكنـــه خي  ــه بنفســه ، دميثـــس لــه حـــ  ال يفســر كالمـــه 

: فقـاط( 61)دقد بدل احلديث من ص ( 66)على غل د  ه هكخا يقوط يف ص 
دال وم لمأ ف  لـك خـ و اً يف  ـو  قشـور اس ـالم علـى مسـتوحل ع ـور قدميـة  "

 .تغل بعدها  ظام ح ا  الناس دطرا ق معامالهتم
وما  يمة . . . ما  يمة عالم يقرأ  يات الربا وال يفهم نظام المعامالت  

عالم ال يستطع الرد على ملحد يزعم أة  طدع اليدد فدي السدر ة وحشدية، وأة 
 . . .أربع نساء همجية ورجعية الزواق ب

وما  يمة عالم بالشريعة لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السدالح يقدول 
لدديس هددذا مددن شددأة رجددال الشددريعة إننددا نسددتطيع فقددط الفتددوى فددي الحددالل : 

 ( .12)ا ظر تك لة النص ص !! ". والحرام والحي  والنفاو والطالق
سابق على غل د  ـه فـإن دح  ال يفسر كالمي ال: "يقوط ( 66)ديف ص 

 :  قمرج مثاًل ح اً خاهدته ، دل ي هو مثلي الوح د 
لقدد كدداة يدددرو لنددا التفسددير وأصددول الفقدده عددالم جليددل، هددو بحدده عددالم 
فما كاة يطرق  ية من كتداب ا  حتدى يشدرح أوال  ألفاظهدا اللغويدة مستشدهدا  

تهدا ثدم معانيهدا ثدم يدذكر تعريدف كلما. بعشرات األبيات على اللفظة الواحددة 
لقدد كداة هدذا  ( :64)إىل ل  يقـوط ص . . . الكلية ، ثدم تفسدير السدلف لهدا 

الرجددل الددذي لددم تقددع عينددي علددى أعلددم مندده بكتدداب ا  مكتبددة متنقلددة ولكنهددا 
 . !!طبعة  ديمة تحتاق إلى تنقي  وتصحي 

وكاة يدرو ميره عشرات في علوم الشدريعة علدى . هذا مثال : ثم  ال 
 . "توى جهال بالحياة وعلما  بالدينهذا المس
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دلــن يضــر كالمــك هــخا الشــ خ . بــالي ماقلــت : يــا لخ عبــدالرمحن :  أ ددول
حم ــــد اخمــــني الشــــنق  ي طــــاح  لمــــوال الب ــــا  خــــ الاً ، دلكــــن ظل ــــت  فســــك 
دل ــقت إل  ــا ، فقــد لحســن إل نــا الشــ خ اخمــني رمحــه اهلل لربــع  ــنوات يف تــدريي 

 .لثن ت عل ه مباهو لهس له ماد  التفسل داخطوط ، دقد 
لما الشبه ال  ا يدرك  واج خب ة من ا حس  خع ـك فقـد مثلـت لـخلك 

 : 
 .د بشبهة من يزعم أة  طع اليد في السر ة وحشية  1
 .د الزواق بأربع نساء همجية ورجعية  2

دهـــخا دل ـــس علـــى ل ـــك ا ت ـــغ لســـ ا  درس الشـــ خ رمحـــه اهلل ح ن ـــا كـــا  
يـرد علـى لطـحاجا ،   لك لـت هـخي الغفلـة يف الــدرس يتحـدث عـن تلـك الشـبه د 

بعــدم ر وعـــك لكتابـــه لمـــوال الب ـــا  الـــخي رد ف ــه علـــى مـــا مثلـــت دخيـــاد  ك ـــا يف 
 .اخ  ال اخ رحل ال   بق ذكرها ( . 41ـ1/41)

 : دالسؤاط الخي حيتال إىل  واج من الش خ عبدالرمحن هو 
لـى بعـث خـباجا ىلـا  ـ رته يف ما الفا د  ال  تعود علـى اخمـة اس ـالم ة دع

 !هخي اخل وط الر  س ة و
ــَبه الــ   مــن كالمــك علــى الشــ خ اخمــني الشــنق  ي مبــا لــ ي ف ــه ، فــإ  الش 

 :خع َت ل ه ال يدرك  واج خ  من ا كل ا ل اج عل  ا؛ بس دخاد ذكر 
النظام اسداري الخي ف ه م ـا  للعبـاد يف د  ـاهم دمـبط لمـورهم د عـس لـه 

  ذكـــري ، داخمـــني الشـــنق  ي رمحـــه ( تنب ـــه ( : )1/41)كتابـــه فقـــاط يف عنوا ـــاً يف  
 .اهلل لبرخ عل ال ع ري 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يز على الرد الوجـــيزالنصر العز
  

 

  55  

دقد مثلت به لعشرات لمثاله كـا وا يدر ـو  يف اجلامعـة ، دال خـك ل  فـ  م 
لمثاله كالش خ عبـدالع ي  بـن بـاخ دالشـ خ اخلبـان ، دفـ  م مـن هـو لقـس منـه عل ـاً؛ 

ة ـ مكتبـــة متنقلـــه دطبعـــة قدميـــة صتـــال إىل تنقـــ ح لكـــن إذا كـــا  هـــو جـــخي املثابـــ
دت ـــح ح ف ـــن بـــاج لدىل غـــلي مـــن العشـــرات الـــخين لحســـنوا إل نـــا مج عـــاً ، دقـــد  

 !!.كافقهتم على إحسا م 
فبعثت الشباج مدهم ، دلبعدهتم عن م ، فاتق اهلل دكفر عن ذلـك مبـا تـراي 

 .دلنفسك عنداهلل ثا  اً . مف داً للشباج لداًل 
 :ية الصعود إلى القمر أما   

إذا كـا   ـرم الق ـر : فإ  الشـ خ اخمـني صـدث عـن قضـ ة عل  ـة قـاط ف  ـا 
يف الس ال لد الس ادات ك ا هو ظاهر بعـ  ا يـات ، ف ـخا يـدط علـى ا ـتحالة 

 .دطوام إل ه ،   ذكر ا ية 
، هخي  الطة رليـه "دإ  ا يكن كخلك ، فنحن ا  ف م القرآ  : "  قاط 

املومـو  ، دهـخا الـخي مسعنـاي منـه ، دقـد  ـقلت عـدداً ىلـن مسعـه يتحـدث  يف هخا
مــن تالمختــه اخلاطــني، دابنــه الــدكتور  محمددد عمددر حويددةيف هــخا ، مــن م الــدكتور 

دغلمهـــا دكل ـــم لكـــد يل ذلـــك ، دا يـــرم مـــن قـــاط مـــن املســـل ني  عبددددا  األمدددين
ا يريـــدد  بـــه إمـــالط بال ــعود بـــالكفر دال  دقـــة، دإ ـــا كـــا  يـــتكلم عـــن الكفـــار دمـــ

 .املسل ني 
إذا طــعددا للق ــر ف ــخا يــدط ل نــا ا  ف ــم القــرآ  ، هــخا هــو : دكو ــه يقــوط 

 !. واج العاا التقي ، دماذا يضري إذا قاط ذلك و
يـــا  ـــ دي الشـــ خ ال : "لمـــا عبـــار  الشـــ خ عبـــدالرمحن دقولـــه للشـــ خ اخمـــني 

اخل ص . . . {  مدددهبدددل كدددذبوا بمدددالم يحيطدددوا بعل}تكـــن ك ـــن قـــاط اهلل فـــ  م 
 .من هخا الكتاج ( 12)يف كتابه البعث دهو يف ص ( 64)
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 اخل . . . لغل  ظ  ل ك ا تو ه له هخا التعبل ـ يا   دي الش خ: فأ ول
حنن ال الج معـك دل ـت دغل ـا كثـل طـدقوا بالوطـوط إىل الق ـر :   لقوط 

 !م لفوا اً وف س د س الناس يف دين اس ال. دإىل غلي ىلا هو لبعد منه 
إ  مــن آمــن بو ــود اهلل مــن امللحــدين ال يف ــدي إميا ــه هــخا خــ الاً مــاا يــؤمن 

 .باس الم دبن  اس الم 
دهــو لن قــد قــرلت مــا كتبــه الشــ خ رب ــع يف مناقشــته ل م لنــا :  وأكددرر  ددولي

ـــاً باملق ـــود ، بع ـــداً عـــن الشـــ ط يف املناقشـــة ،  الشـــ خ عبـــدالرمحن ، فو دتـــه داف 
 ل  ينفــع بــه الشــباج دكــس قــارو لــه ، دل  يوفــق الشــ خ عبــدالرمحن إىل فق ــقط اهلل

قـوط احلـق دال ـواج ، دهـو ىلـن يفعـس ذلـك ـ إ  خـال اهلل ـ ، دقـد طـرح بر وعـه 
لســ احة الشــ خ عبــدالع ي  بــن بــاخ بــخلك ، دلخــار إل ــه يف للــة الفرقــا  ، دهكــخا 

اخمــني الشــنق  ي رمحــه  لــق املســلم ، دلكــن ا لقــرل اعتــخاري ع ــا قالــه عــن خــ وه 
اهلل دبــاقي العل ــال، دقــد طبعــت هــخي الر ــالة الــ  درد ف  ــا ذلــك مــر  ثا  ــة صــت 
إخــرافه دا حيــخيف من ــا مــا  ســبه للشــ خ اخمــني مــن ل ــه مكتبــة متنقلــة قدميــة صتــال 
إىل ت ـــح ح دتنقـــ ح، فـــقر وا ل   قـــرل االعتـــخار ال ـــريح قريبـــاً مـــع لن ملســـت مـــن  

ل   قــــــدي خقــــــواط مــــــن ينت ــــــو  إىل الســــــلف قل لــــــة ( 11) كالمــــــه يف الــــــو    ص
بالنســبة لغــلي دما ــبق ذكــري لــ ي قلــ اًل ، فلــو مثــس لنــا بالقل ــس لكــا  منا ــباً درفــع 

 .اللوم عن من أ اجلامعة اس الم ة دخ و ه الخين درس عل  م 
ل ــقط اهلل ل  يوفقنــا دإيــاي لقــوط احلــق داتباعــه ، دطــلى اهلل علــى  ب نــا حم ــد 

 .آله دطحبه د لم  دعلى
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 كتبه                                            

 على بن محمد بن ناصر الفقيهي                             
 التو يع                                          

 هـ 12/44/4141                                  
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 تقديم 
 لح بن سعد السحيمي فضيلة الشيخ الدكتور صا

 المدرو بالجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية ورئيس  سم العقيدة بها 
 والمدرو بالمسجد النبوي 

 

 
 {وأة هددذه أمددتكم أمددة واحدددة وأنددا ربكددم فاعبدددوة}: احل ــد هلل القا ــس 

دال ـــال  دالســـالم اخمتـــا  اخك ـــال  علـــى عبـــدي در ـــوله  ب نـــا حم ـــد القا ـــس دهـــو 
طـلى اهلل عل ـه دعلـى آلـه دطـحبه  (وهي الجماعدة)النا  ة املن ور   ي ف الفرقة

 .دالتابعني دتابع  م بإحسا  إىل يوم الدين د لم تسل  اً كثلاً 
فــإ  مــن املعلــوم لــدحل كــس مســلم عنــدي فرقــا  بــني احلــق دالباطــس ل  اس ــالم 

ومددن يبتددغ ميددر اإلسددالم دينددا  فلددن يقبددل مندده وهددو فددي اآلخددر مددن }ديــن داحــد 
 .{لخاسرينا

فاس الم دين ال لديا  دمجاعة داحد  ال مجاعـات، دمـن أ داحـد ال منـاهأ 
 دهــــو اتبــــا  املــــن أ القــــومي الــــخي كــــا  عل ــــه النــــ  : ، دطريــــق داحــــد ال طــــر  

دلطــحابه دالتــابعو  اــم بإحســا  ، دهــو ال ــراط املســتق م طــراط الــخين ل عــم اهلل 
 .احلني دحسن لدلالك رف قاً عل  م من النب ني دال ديقني دالش دال دال 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يز على الرد الوجـــيزالنصر العز
  

 

  59  

دقـد كــا   ـلفنا ال ــا  مت ســكني جـخا املــن أ القــومي عق ـد  دعبــاد  دع ــاًل 
دل القاً دآداباً دلحكاماً دحـددداً دمـن أ ح ـا ، ير عـو  يف كـس مـا تنـاخعوا ف ـه إىل  

بع ــداً عــن التع ــ  لــهرال داخهــوال دال وا ــف  كتــاج اهلل تعــاىل د ــنة ر ــوله 
 لـــف مـــن بعـــد ذلـــك  لـــف ا ـــتبدلوا اخلب ـــث بال  ـــ  دالباطـــس داخخـــواص،   

باحلق ، دالبدعة بالسنة ، داتبعوا غل  ب س املؤمنني ، فور ت اخلوارل ، درفضـت 
الرافضــة ، دجت  ــت اجل   ــة ، داعت لــت املعت لــة ، دتفــر  كثــل مــن النــاس إىل خــ ع 

 تــ اط طا فــة دلحــ اج كــس حــ ج مبــا لــدي م فرحــو  ، دمــع كثــر  هــخي الفــر  فإ ــه ال
 .من اخمة ظاهر  من ور  ال يضرهم من  الف م ح  يقـ لمر اهلل 

فكل ـــا ظ ـــرت حنلـــة لد مجاعـــة منحرفـــة قـــ   اهلل اـــا عل ـــال ربـــا  ني يقولـــو  
بـــاحلق دبـــه يعـــدلو  ، ينفـــو  عـــن الســـنة صريـــف الغـــالني دا تحـــاط املب لـــني دتقديـــس 

 .اجلاهلني ، دما لخبه الل لة بالبارحة
الع ـــر الـــخي خـــ د ف ـــه املســـل و  عـــود  إىل الت ســـك بالكتـــاج  ففـــي هـــخا

دالســنة دالســل علــى مــن أ الســلف ال ــا  ، دبــدلت اخمــة تــتولص مــن كــابوس 
عبــاد  اخدثـــا  املت ثلــة يف دعـــال املـــوتى يف قبــورهم داللجـــول إلــ  م يف طلـــ  قضـــال 

 .احلا ات دكشف الكربات 
 نـني ظ ـرت حنـس  ديـد  مع ظ ور هـخا النـور داتضـاحه لكـس ذي ع:  أ ول

دمجاعات كثل  متفرقة دمتناحر  تتق ص لباس الدعو  إىل اهلل يف حني ل ـا ال هتـتم 
بق ـــــاس الـــــدعو  إىل اهلل لال دهـــــو صق ـــــق التوح ـــــد دت ـــــف ته مـــــن خـــــوا   الشـــــرك 
دالبد ، دهخي اجل اعات مع ا تالف ا دتفرق ا دتباين لفكارها دتعدد مشارجا فإ ا 

 ملعادا  املـن أ السـلفي القـا م علـى كتـاج اهلل د ـنة ر ـوله  تكو   ب ة داحد 
صـــت تـــقثل املـــن أ احلـــ يب الضـــ ق املبـــ  علـــى املـــواال  داملعـــادا  يف  ـــب س تقـــديي 
اخخـــواص دآرا  ــــم دلقـــواام دلــــو علــــى حســـاج تضــــ  ع لطـــوط الــــدين دفردعــــه ، 
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الفتــه للحــق فــالقوط عنــدهم مــا قالــه خــ خ ال ريقــة لد لمــل اجل اعــة م  ــا كا ــت خم
دااــدحل ، داس ــالم ميقــت مج ــع الــردابط الــ  تقــوم علــى ل ــال  ح ب ــة لد طا ف ــة 

 .م  ا ادعى لطحاج تلك اخ ال  من حسن الن ة دمسوا املق د 
فقد ربط اس الم املسل ني براب ة عظ  ـة حب ـث ال ميكـن خي تنظـ م م  ـا 

قـة لد اخ ـو  اس ـالم ة ح س له مـن القـو  دالدقـة ل  ي ـس إىل مثل ـا ، دل  العال
هي ل اس الوالل دال ال يف اس الم ، فاملسلم ديل املسلم  وال عرفه لم ا يعرفه ، 
بــــس لــــو كــــا  لحــــدمها يف املشــــر  دا  ــــر يف املغــــرج، دهــــخا يعــــ  ل  اس ــــالم ال 
يتح ــس يف دا لــه تنظ  ــاً آ ــر حب ــث تكــو  ل ــي ذلــك التنظــ م دقواعــدي ل ا ــاً 

  هــخا النــو  مــن التنظــ م اقتضــى ل  مــن ا ــتظم ف ــه يســتحق العــو  للــوالل دالــ ال خ
دالن ر  دغلها من احلقو ، مع ل  اس الم لع ى املسلم مج ع هخي احلقو  جملـرد  

دذلك خ  اس ـالم ملـا قضـى علـى مج ـع املـواد الـ   . كو ه مسل اً ال لسب  آ ر 
فسـه مـاد  الـوالل دالـ ال كا ت ل اس الوالل دالـ ال يف اجلاهل ـة ، د عـس اس ـالم  

د عـــــس مج ـــــع املســـــل ني  وا ـــــ ة يف احلقـــــو  ، ا يبـــــق لـــــااًل لتعـــــدد اجل اعـــــات 
دالتكــــتالت املتفرقــــة حب ــــث ال يكــــو  سحــــداها حقــــو  دعالقــــات بــــاخ رحل حــــ  

 .حيتال إىل عقد التحالف ب ن  ا 
داجل ــس بق ــي الشــريعة دمقاطــدها يقتضــى د ــود خــع  مــن ا رال خمتلفــة، 

فرقــة، فــإذا اتبــع كــس ل ــاس  ــب اًل تفرقــوا، دلــو كــا وا علــى  ــب س داحــد ملــا د ــبس مت
تفرقوا ، خ  اس الم داحد دلمري داحد، فاقتضى ل  يكو  حك ه اال تاليف التـام 
ال اال ــــتاليف، دهــــخي الفرقــــة املشــــعر  بتفــــر  القلــــوج مشــــعر  بالعــــداد  دالبغضــــال 

فبـني ل  التـنلف { ال تفر دواواعتصدموا بحبدل ا  جميعدا  و }: دلخلك قاط تعـاىل 
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إ ـــا يكـــو  يف االعت ـــام حببـــس اهلل املتـــني دهـــو الت ســـك باس ـــالم كلـــه، دل ا ـــه 
 .دق   رحاي توح د اهلل ع د س 

دهــخي اجل اعــات املتعــدد  لــو كــا  مــا تدع ــه طــح حاً مــن ل ــا مج عــاً علــى 
قــاطع  الكتــاج دالســنة ملــا تفرقــت خ  احلــق داحــد ال ثــان لــه دتعــددهم هــخا دل ــس

علــى ا ــتالف م ، دا ــتالف م  ــاتأ عــن تعلــق كــس فرقــة حببــس غــل حبــس اخ ــرحل، 
 .ح نالخ البد من اال تاليف دالتفر  دالتدابر 

دإ  املتتبــع اـــخي اجل اعـــات الـــ  ظ ـــرت يف هـــخا الع ـــر دمـــا هـــي عل ـــه مـــن 
 : مناهأ ميكنه ل  خيرل بالنتا أ التال ة 

و  إىل العق ـد  ال ـح حة بـدعوحل ل  اتفا  هخي اجل اعـات علـى إمهـاط الـدع[ 4]
هـــخا املســـلك يفـــر  اخمـــة دكـــق  الـــدعو  إىل العق ـــد  هـــي  ـــب  تفـــر  اخمـــة 

، د ـــار عل ـــه لطـــحابه مـــن  دذلـــك خيـــالف املـــن أ الـــخي  ـــال بـــه النـــ  
 .بعدي، دكخلك من تبع م بإحسا  

اجل س امل بق بقحكام الشر  لدحل هخي اجل اعات بـس ي ـس إىل حـد اجل ـس [  1]
 .لبده ات ال  ال يعخر لحد   ل ا با

امــفال هالــة مــن املــدح دالثنــال علــى خع ــال تلــك اجل اعــات حــ  دلــو كــا وا [ 1]
 .  ااًل لد ل سوا من الرا وني يف العلم

: إي ام اجلاهس بق ه عاا دمؤهس للدعو  إىل اهلل تعـاىل حمتجـني بقـوط النـ  [ 1]
 . (بلغوا عني ولو  ية)

. طـح ح دل  كــس مســلم عل ـه دا ــ  ل  يبلـغ مــا علــم دال خـك ل  احلــديث 
ن  در ا  ):  لكن بعد ل  يكو  مؤهاًل ، خ  يكو  ىلن قاط فـ  م النـ  

 ( .امرء  سمع مقالتي فوعاها فأد ارها كما سمعها
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دلمـــا ل  يت ـــور لحـــد ل  لـــرد اال تســـاج إىل اجل اعـــات دالب عـــات دمباخـــر   
ر  دمــــا يســــ ى باخ اخــــ د دالت ثل ــــات طقو ــــ ا كــــاخلردل دالســــ احة يف اخ

الدين ـــــة دالشـــــعارات ال اقـــــة ، داملظـــــاهرات دإباحـــــة الـــــد وط يف اال توابـــــات 
الغايددة )دال ملا ــات دحنــو ذلــك ىلــا در ــت عل ــه هــخي اجل اعــات بــدعوحل ل  

ف ـــخا بـــال خـــك ت ـــور  ـــاط  بع ـــد كـــس البعـــد عـــن هـــدي ( تبدددرر الوسددديلة
 .ط ذر  من إميا  دب ل  دعقس را حاس الم دال يرماي من كا  عندي مثقا

اخللــط بــني الســنن دالبــد  دا تفــال معــاا الســنن لــدحل هــخي اجل اعــات، بــس [  5]
 .د ود هخا التح ج داال ت ال إىل اجل اعات بدعة ال  ابقة له يف اس الم

ـــــك [ 1] ـــــوال تل ـــــدعي اس ـــــالم دا ضـــــواؤها صـــــت ل ـــــ  ت ا ـــــتق اج كـــــس الفـــــر  ال
 ـ  درافضـي دبـاط  دطـويف غـاط ف ـم كحاطـ  اجل اعات بدد  مت  ـ  بـني 

 .ل س ل ع ما ه ش ددجش ف و حي   العقرج داحل ة مع العود داخلش 
الكــخج املكشــويف املتع ــد بــدعوحل ل  ذلــك لــوخ مل ــلحة الــدعو  ، دهــخا [  6]

قــــس ل  تســــلم منــــه اجل اعــــات الــــ  تنت ــــي للــــدعو  يف هــــخا الع ــــر دا تقــــم 
املر لني يف هخا السب س دع ل ـم هـخا يشـبه مبـدل ل ا اً على من أ اخ ب ال د 

 .التق ة الخي ا بنت عل ه عق د  الرافضة 
إخـــــــاعة اخباط ـــــــس داخكاذيـــــــ  د ســـــــبت ا إىل عل ـــــــال الســـــــلف دإىل الـــــــدعا  [ 4]

الســــا رين علــــى املــــن أ احلــــق ، بق ــــد تشــــويه مسعــــت م دالن ــــس مــــن مكــــا ت م 
 .ت دطريف الشباج عن م للمتوا يف لحضا  تلك اجل اعا

دقد ه  عل ال اخمـة للـرد علـى هـخي اجل اعـات دب ـا    ـور  التفـر  علـى 
إة }: املســل ني ، فقــد ذمــه اهلل  ــبحا ه دتعــاىل يف آيــات كثــل  من ــا قولــه تعـــاىل 
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وال }: دقــاط تعــاىل .  {الددذين فر ددوا ديددنهم وكددانوا شدديعا  لسددت مددنهم فددي شددئ
 .  {بينات تكونوا كالذين تفر وا واختلفوا من بعد ماجاءهم ال

إة ا  ير ى لكم ثالثا  ويسدخط لكدم ثالثدا  ، ير دى ):  دقاط ر وط 
لكم أة تعبدوه وال تشركوا به شيئا  وأة تعتصدموا بحبدل ا  جميعدا  وال تفر دوا 

 ( .احلديث . .  .وأة تناصحوا من واله ا  أمركم 
 اعـــات ب ـــد ل  كثـــلاً مـــن النـــاس ا يكمثـــوا جـــخي الن ـــوص دليـــددا تعـــدد اجل

داخحـــ اج دخع ـــوا بق ـــا يك ـــس بعضـــ ا بعضـــا، دخـــنوا محلـــة خـــعوال علـــى َمـــن بـــنيش 
ل  ال تلـك اجل اعـات لد ينتقـدها لد يـرد عل  ـا لد يـدعوها لت  ـل مناهج ـا مـن 

ومددددن هددددالالء الشدددديخ املوالفــــات الــــ  ال تتفــــق مــــع مــــن أ لهــــس الســــنة داجل اعــــة 
دحل داحلـــق ـ ح ـــث ليـــد تلـــك ـ ب ـــر ا اهلل دإيـــاي بااـــ عبددددالرحمن عبددددالخاله

اجل اعات ددافع عن ا علـى الـرغم مـن ا ـتاليف مناهج ـا دمشـارجا با ـم التعـاد  
دالع س اجل اعي الخي يقوم على مبدل تـرك لهـس الشـرك دالبـد  دالتكفـل دالتحـ ج 
املق ــــــت دتقل ــــــد لعــــــدال املســــــل ني دالتشــــــبه جــــــم بإقامــــــة املظــــــاهرات داملشــــــاركة يف 

 ـــات داسقســـام علـــى ت ب ـــق قـــوا ني البشـــر دحنـــو ذلـــك ىلـــا يـــرحل اال توابـــات دال ملا
 ـــواخي الشـــ خ عبـــدالرمحن دمـــن معـــه ىلـــن ا ضـــوحل صـــت لـــوال هـــخي اجل اعـــات فقـــد 

 : امتمأت بخلك كتبه دلخرطته دمقاالته دحمامراته مثس 
شددريط المدرسددة السددلفية ، وشددريط كشددف الشددبهات ، وخطددوط رئيسددية 

ي السياسددة الشددرعية ، ومشددروعية العمددل لبعددث األمددة اإلسددالمية ، وفصددول فدد
الجماعي ، وكتاب شيخ اإلسالم ابن تيمية والعمل الجماعي ، وكتاب أصول 

، دغـل  العمل الجماعي ، ومو ف أهل السنة والجماعدة مدن البددع والمبتدعدة
ذلك من كتبـه دمقاالتـه ، دل تـه دقـف عنـد هـخا احلـد، بـس ل ـخ يؤطـس اـخا املـن أ 

من يعارمه ، دا يسلم من ذلك ح  مشاخيه دل اتخته الخين اخل ل دحي س على 
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 ر ـوي دتلقـى عــن م العلـم فع ـد إىل تشــوي  م دالن ـس مـن م مــن ل ـس   ـر  تلــك 
اجل اعـــات البدع ـــة املتنـــاحر  ، ددطـــف عل ـــال اخمـــة مبـــا هـــم منـــه بـــرلآل بق ـــال   

مددداذا يقصدددد   ـــل  تـــد  احللـــ م حـــلا  ، دجتعـــس كـــس مســـلم من ـــف يتســـالط، 
لشددديخ عبددددالرحمن وأعوانددده مدددن وراء هدددذه الحملدددة المسدددعورة علدددى المدددنهج ا

السلفي وعلماء هدذه األمدة وبخاصدة علمداء المملكدة العربيدة السدعودية الدذين 
لهم الف ل بعدا  في تبصير األمة في أمدور دينهدا علدى المدنهج الحده الدذي 

عبددالخاله  ال إفراط فيه وال تفريط ، ولهدم الف دل بعدد ا  علدى عبددالرحمن
 .بوجه خاص

دهــخي  ــاذل مــن لقوالــه اخل ــل  دمحلتــه علــى املــن أ الســلفي دعل ا ــه ، من ــا 
بددأنهم "، رم ــه للســلف ني باانــد " هددذه السددلفية التقليديددة ال تسدداوي شدديئا  :"قولــه 

واليدوم "دقولـه " اليالمنوة إال بواحد من األلف أو المليدوة مدن أحكدام اإلسدالم
وال نريددد هددذا الطددابور مددن : "دقولــه "  شددور اإلسددالمنملددذ شدديوخا  يفهمددوة  

هددذا الرجددل لددم يكددن علددى : "دقولــه عــن اسمــام الشــنق  ي " العلمدداء المحنطددين
كأندده : "، دقولــه عنــه " شددئ مددن مسددتوى عصددره فمددا كدداة يدددرك جددواب شددبهة

. هدذا : "دقوله " مكتبة متنقلة ولكنها طبعة  ديمة تحتاق إلى تنقي  وتصحي 
ت فدي علدوم الشدريعة علدى هدذا المسدتوى جهدال  بالحيداة وعلمدا  وكاة عشدرا. 

 .يع  الخين در وي يف اجلامعة اس الم ة " بالدين
المسدددلموة أكثدددر األمدددم عريدددا  مدددن ": دطعنـــه يف ل ـــال  العل ـــال ، ديقـــوط 

العلمداء لدن يصدلحوا بتاتدا  فدي الدرد علدى كيدد أعددائهم ، : "،ديقـوط  "األخالق
ة إلدددى دراسدددة كتدددب منهدددا بروتدددوكالت حكمددداء صدددهيوة توجيددده العلمددداء والددددعا
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وملددوه فددي ، " والجاسوسددية األمريكيددة لتنيددر لهددم الطريدده وتت دد  لهددم معالمدده
ح ــث يــرحل عبــدالرمحن إلــاج درا ــة هــخي الكتــ  يف املــدارس دعلــى  فقدده الوا ددع

مجـــاهل اخمـــة دإال  ـــتظس اخمـــة يف الت ـــه داحلـــل  ف ـــو يـــراي مـــن فـــرد  اخع ـــا  ، 
ه دلتباعــه حــوط املواخ ــات بــني احلســنات دالســ الات يف الــرد علــى لهــس البــد  دد د تــ

داخهــوال دهـــو لمـــر ا يســـبق إل ـــه، بـــس الواقـــع ل ـــم ال ي بقو ـــه هـــم يف التعامـــس مـــع 
لتبـا  املــن أ الســلفي بــس يفــمد  علــ  م ديل ـقو  جــم مــال ي فــ  م فضــاًل عــن ل  

 .يش ددا حبسناهتم 
السلفي دالقا  ني عل ـه صـت تـقثل احل ب ـة املق تـة إخال هخي ال عو  يف املن أ 

الــ  يت ــدرها الشــ خ عبــدالرمحن عبــداخلالق ، قــام فضــ لة الشــ خ العالمــة اخ ــتاذ 
الــدكتور رب ــع بــن هــادي مــد لي بــالرد علــى عبــدالرمحن عبــداخلالق بعــد ل  ا ــتفري 
 ــــه د ــــعه دبــــخط   ــــدي يف مناطــــحته  ــــراً د  ــــاراً ، دذلــــك يف كتابــــه الــــخي عنوا

فقــد قــرلت الكتــاج  (جماعددة واحدددة ال جماعددات وصددراط واحددد ال عشددرات)
ف ــه . .  افعــاً ق  ــاً داف ــاً بــالغر  الــخي للــف ف ــه : مــن للفــه إىل يا ــه فالف تــه كتابــاً 

عــر  دصل ــس دق ــق خقــواط عبــدالرمحن عبــداخلالق الــ  لدردهــا يف لخــرطته د ــ رها 
لوامـحة دال اهـني القاطعـة مـع اخما ـة يف كتبه، دب ا  خيف تلـك اخقـواط بـاحلجأ ا

العل  ـــة يف النقـــس دالتوث ـــق مـــن امل ـــادر دالن ـــح لمأمـــة عامـــة دللشـــ خ عبـــدالرمحن 
 اطــة بالســل علــى مــن أ الســلف ال ـــا  ، د بــخ كــس املنــاهأ الد  لــة املوالفـــة 
للكتاج دالسنة ؛ إذ اس الم طريق داحد دطراط داحـد دمـن أ داحـد  قـاط تعـاىل 

ا صراطي مستقيما  فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سدبيله وأة هذ}: 
إهدددنا الصددراط المسددتقيم ، }: دقــاط تعــاىل  {ذلكددم وصدداكم بدده لعلكددم تتقددوة

دقـاط تعـاىل  {صراط الذين أنعمت علديهم ميدر المغ دوب علديهم وال ال دالين
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ين ومن يشا ه الرسول من بعد ما تبين له الهددى ويتبدع ميدر سدبيل المدالمن}: 
 .{نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا  

دهــخا الكتــاج العظــ م الــخي دمــع ف ــه الشــ خ رب ــع النقــاط علــى احلــرديف ال 
غــة ل الــ  العلــم عنــه ، حــ  يكــو  علــى ب نــة مــن لمــري دحــ  تــ دط الغشــاد  الــ  
را ـت علـى كثـل مــن النـاس بسـب  مــا يف تلـك املنـاهأ الد  لــة مـن جر ـة دتن  ــق 

دحخلقــة يف اخ ــال   الــ  ال تعــددا ل  تكــو   عجعــة ك حــن القــرد ، للعبــارات 
دهـــخا اجل ـــد العظـــ م الـــخي قدمـــه فضـــ لة الشـــ خ رب ـــع حفظـــه اهلل هـــو داحـــد مـــن 
اس ـــ امات الكثــــل  الــــ  قــــام جـــا لن ــــر  الــــدين دالــــخج عـــن الســــنة دالــــدفا  عــــن 

واخ  العق ــد  دكشــف خيــف لهــس البــد  داخهــوال بق ــلوج عل ــي رطــني دمــن أ متــ
يتضـــــح ذلـــــك مـــــن  ـــــالط تلـــــك املؤلفـــــات الق  ـــــة داحملامـــــرات النافعـــــة داهت امـــــه 
بالشباج دتـو    م إىل املـن أ احلـق دقضـال كـس دقتـه يف  دمـة العلـم دطالبـه مـع 
ماالقــــاي مــــن لذحل   وطــــاً مــــن تلــــك اجل اعــــات احل ب ــــة الغال ــــة الــــ  ا ــــت دفت 

سخـــاعات الباطلـــة دالكـــخج العل ـــال دطـــالج العلـــم دالـــدعا  الســـلف ني بالتشـــويه دا
 .دالت دير دالتدل ي دصريف الكالم عن موامعه 

 :دلقوط اؤالل دلمثاام 
 أة رمى فيه مالم بحجر  ال ي ر البحر أمسى زاخرا  

 {فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناو فيمكث في األرض}
عبـــادي   ـــ حل اهلل الشـــ خ رب ـــع علـــى هـــخي اجل ـــود العظ  ـــة  ـــل مـــا لـــ ي بـــه

ال ــاحلني دل ــ ط لــه املثوبــة دثقــس بتلــك اجل ــود مواخينــه، إ ــه قريــ  ل ــ  ، دطــلى 
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اهلل د ــلم دبــارك علــى عبــدي در ــوله حم ــد دعلــى آلــه دلطــحابه لمجعــني دلتبــاع م 
 .بإحسا  إىل يوم الدين 

 
 أماله         
  الفقير إلى عفو ربه       
  صال  بن سعد السحيمي           
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د هلل دال ــال  دالســالم علــى ر ــوط اللـــه دعلــى آلــه دطــحبه دمــن اتبــع احل ــ
 .هداي 

ــــه :  أمدددا بعدددد فتنـــة   فلعـــس مـــن لخـــد الفـــم الـــ  حـــخر ا من ـــا ر ـــوط الل
عبـــدالرمحن عبـــداخلالق يف هـــخا الع ـــر،الخي  عـــس رحـــى فتنتـــه تـــددر علـــى عل ـــال 

اً ، دينشــر هــخي الــدعو  الســلف ة دطالجــا؛ بــس عل  ــا منــخ مــا يقــرج مــن ثالثــني عامــ
الباليــا طعنــاً دتشــوي اً دتقطــ اًل فا ــداً دتقب حــاً ملــا ال يريــدي مــن لطــوام م  ــا بلــغ 

 .من املكا ة داخمه ة الق وحل 
هــــ بفـــم  41/45فلقـــد بـــدل بعـــد ختر ـــه مـــن اجلامعـــة اس ـــالم ة عـــام :  أوال  

عــن يف عل ــال هــخي الــبالد ديشــوي مــن ج م ديضــع لطــوال اــخا ال  (4)د  ــ   ي عــن
هـــ حســ  4141دالتشــويه ك ــا يف خــريط املدر ــة الســلف ة الــخي للقــاي يف حــددد 

 .تقرخيه هو
طعـــن فـــ  م بعـــد  ـــنوات ، د ـــور جـــم  ـــورية ا يســـ ع مبثل ـــا يف  :  ثانيدددا  

الـــخي طـــدر يف حـــددد عـــام ( خطدددوط رئيسدددية لبعدددث األمدددة اإلسدددالمية )كتابـــه 
 . هـ 4121هـ دلعاد طبعه يف عام 4191

 :   م د ور من م دافمحل عل  م كثلاً يف كتاج طعن ف:  ثالثا  
                                                           

 .هخي اخمور عرفنا لكثرها بعد درا ة كتبه املخكور  دبع  لخرطته  (4)
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 هـ 4129الخي للف يف حددد عام مشروعية العمل الجماعي 
دكتـــــاج الع ـــــس اجل ـــــاعي عنـــــد ابـــــن ت   ـــــة الـــــخي لطـــــدري يف عـــــام :  رابعدددددا  

 هـ 4142
 .هـ4141دكتاج لطوط الع س اجل اعي الخي لطدري يف عام :  امساً 
اجل اعـــة مـــن البـــد  داملبتدعـــة الـــخي دكتـــاج موقـــف لهـــس الســـنة د :  اد ـــاً 

 .هـ 4141لطدري يف حددد 
 .هـ 4145دكتاج كشف الشب ات الخي طدر يف حددد :  ابعاً 
 . هـ 4145دكتاج تنب  ات دتعق بات الخي طدر يف حددد : ثامناً 

ديف كس هخي الكت  دعو  إىل التح ج دتعدد اجل اعـات داخحـ اج، ددفـا  
املوالفــة خهــس الســنة داجل اعــة ، دطعــن يف لهــس عــن هــخي اخحــ اج داجل اعــات 

املـــن أ الســـلفي دتشـــويه اـــم ، باسمـــافة إىل مؤلفـــات   ا ـــ ة قامـــت علـــى الغلـــو 
داسغرا  يف الس ا ة الع ـرية  ـرشت كثـلاً مـن الشـباج د اطـة السـلفي مـن م إىل 
 الفــم دالشــغ ، دلبعــدهتم عــن مــن أ الســلف ددفعــت م إىل مت  ــع العق ــد  دالت ــوين

 .من خق ا دإيخال لهل ا دالدعا  إل  ا 
دمن تلكم املؤلفات املسل و  دالع س الس ا ـي الـخي  ـر الشـع  اجل ا ـري 

 .ـ الخي اجته إىل السلف ة قبس ذلك إىل هو  الفم 
 . دكخلك كتاج اخدلويات  

 .دكتاج مشردع ة الد وط إىل اجملالي الن اب ة 
ات علــى من جــه ت عــن يف لهــس   مــع كــس ذلــك صــرك تالم ــخي لومــع مؤلفــ

 ـ : السنة دتشوه م ، دتدافع عن لهس البد  داخح اج املنحرفة ف ن ذلك 
 .ري ة ألصول أدعياء السلفية الجديدة ـ كتاج اخل وط الع 4
 .وأ واء على فكر دعاة السلفية الجديدة ـ  1
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ـ للفــه مــن لمســوا ل فســ م  ــفرال جلنــة  السددلفية الوجدده اآلخددرـ دكتــاج  1
 .قو  الشرع ة ـ على لطوط دمن أ عبدالرمحن عبداخلالق احل

، يفــمي ف  ــا  فتدداوى وكلمددات فددي المو ددف مددن الجماعددات ـ دكتــاج 1
على العل ال ، دعلـى رل ـ م الشـ خ حم ـد بـن إبـراه م ، دمساحـة الشـ خ عبـدالع ي  
بـــن بــــاخ حفظــــه اللــــه ، داللجنــــة الدا  ــــة لالفتــــال بـــق م يؤيــــدد  د ــــود اجل اعــــات 

 .حو  هخا الو ود دميد
كل ا خكثر تالم خ عبدالرمحن تبع ة له دمحا اً ملن جه ـ عبدالرخا  الشالي ـ 

 .ديقاط إ ا مؤلفات عبدالرمحن دينسب ا لتل  خي 
إدراك النجعددة فددي مو ددف أهددل السددنة مددن العلمدداء ـ دمــن ذلــك كتــاج  5

لرمحن تــــقل ف  اطــــر الخم لحــــد تالم ــــخ عبــــدا تلبسددددوا ببدعددددة والمصددددنفين الددددذين
 .عبداخلالق ف ه دفا  عن لهس البد  

حلامــد العلــي مــن تالم ــخ  تحريددر  اعدددة المصددال  والمفاسدددـ دكتــاج  1
 .عبدالرمحن عبداخلالق كخلك 

السدبت فدي محا درة اللــه تنبيهات علدى مدا ذكدره الشديخ عبددـ دكتاج  6
 .األخطار الداخلية 

ف ــــه مــــن .  خحــــد تالم ــــخي العددددالم السددددلفي عبدددددالرحمن: ـ دكتــــاج  4
املغال ــــات داملبالغــــات داخذحل خهــــس الســــنة مــــاال يســــكت عنــــه ، دحنــــن  ــــاكتو  

، دملــا بلــغ الســ س  (4)طــابرد  علــى كــس هــخي ااج ــات املتواطــلة ردحــاً مــن الــ من
                                                           

 .عبدالرمحن عبداخلالق كتاب ة دخفوية م  دمن غلي مع الق ام باملناطحة ل (4)
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ال بــا امــ ررت إىل الكتابــة عــن عبــدالرمحن عبــداخلالق دفعــاً لــبع  هــخي الفتنــة الــ  
امل لكة دال  ن داجل ا ـر دالسـودا  دخـر  آ ـ ا  امتدت إىل العاا كله دال    ا إىل

 .فتنة لهني ف  ا السنة دلهل ا ، دلكرم ف  ا لهس البد  دالتح ج دالباطس 
فناقشــت عبــدالرمحن يف بعــ  ل  ا ــه  ــاقاًل مــا كتبــه ب ــدي مــن كتبــه بــاحلريف 

جماعدة واحددة ال دال فحة بكـس دقـة دلما ـة ، دهـي كثـل  دكبـل  يف كتـاج مس تـه 
 . وصراط واحد ال عشرات  جماعات

فبدط ل  يندم على ما ارتكبه هو دتالم خي يف حق السنة دلهل ـا ديف الـدفا  
بالباطــس عــن الباطــس دلهلــه ، هــ ش مــخعوراً يرمــي ديقــخيف ، ديبــم دحيــخيف، مو  ــاً  
كــس ذلــك ظل ــاً دافــمال إىل رب ــع بــن هــادي ، فكتــ  يشــكون إىل مساحــة الشــ خ 

 .اللـه ، ما لظنه طد  يف كل ة داحد عبدالع ي  بن باخ حيفظه 
، الدرد الدوجيز دكم بم من الن وص للوـدا  داملوادعـة ، دللـف كتابـا مسـاي 

ال لظنـــك جتـــد ف ـــه كل ـــة طـــد  ، دالقـــى حمامـــر  مساهـــا الـــو    ، ف ـــار يف هـــخي 
 .املعركة ع دته اخكاذي  داالفمالات دالشا عات الكاذبة 

خي دمدر ـــته علـــى الســـلف ة فاقـــت فتنـــة داحلاطـــس ل  فتنـــة عبـــدالرمحن دتالم ـــ
 .دلذحل كس   وم لهس السنة من اخلراف ني داملتح بني الس ا  ني 

دقــــد قــــرل كتــــايب املشــــار إل ــــه كثــــل دكثــــل مــــن لهــــس الســــنة دفرحــــوا بــــه دليــــددي 
 : دطدقوا ما ف ه خ ه طد  دحق دمن هؤالل اخفامس 

 .ف يلة الشيخ صال  بن فوزاة الفوزاة 
 .ال  بن مصوة ف يلة الشيخ ص

 .ف يلة الشيخ محمد عبدالوهاب البنا 
 .دبق ة العل ال الوارد  مقاالهتم يف طل عة هخا الكتاج 
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دلـــ  اال تبـــاي إىل ل  عبـــدالرمحن عبـــداخلالق مـــا كـــا   ـــاداً يف ترا عـــه عـــن 
 . املسا س ال  خعم ل ه ترا ع عن ا ، دلمه ا دعوته إىل تعدد اجل اعات داخح اج 

ة ال ي اط م راً عل  ا إىل ا   ، ثبت ذلك عنه يف خريط تكلـم ف خي القض 
ف ــه ددطــف مــن يســتنكر هــخي اجل اعــات ديــخكر  ــلب اهتا بــق  ع ل ــم هــخا هــدم 

 .هدم هدم 
بدالطريه إلدى ، ديف كتابـه املسـ ى الدرد الدوجيز دلكد هخا اسطـرار يف كتابـه 

 ( .16ـ11)ص  وحدة األمة
لرمحن دتالم خي طعن م يف مـن أ النقـد عنـد دمن اخمور ال  يرك  عل  ا عبدا

مــــــن أ املواخ ــــــات بــــــني احلســــــنات )لهــــــس الســــــنة داجل اعــــــة ، ددعــــــوهتم إىل مــــــدي 
علـى الـرغم مـن عل  ـم ل  مـا كتبتـه قـا م علـى الكتـاج دالسـنة دمـن أ ( دالس الات

وعلدى السلف ال ا  ، دعلى الرغم من عل  م ل  العل ال املعاطرين قد ليددي ، 
ة الشدديخ عبدددالعزيز بددن بدداز ، والشدديخ صددال  الفددوزاة والشدديخ رأسددهم سددماح

عبدددالعزيز السددلماة و ددد سددجل تأييدددهم فددي مقدمددة كتدداب مددنهج أهددل السددنة 
 . (4)الطبعة الثانية. والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف 

دا   ل دن مض راً للرد عل ه لرد ظل ه ددفـع تلب سـه علـى النـاس، دل ـدن 
ر بع  لطوله الفا ـد  الـ   ـة جـا علـى املـن أ السـلفي دعلـى لهلـه مض راً لخك

ل ـــــــول اجلنايـــــــات دلك هـــــــا بعـــــــد الشـــــــرك باللــــــــه يف  ظـــــــري ف ـــــــن هـــــــخي اجلنايـــــــات 
 :داملعضالت

                                                           

 .د جلت يف طال ع هخا الكتاج ( 4)
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  عس من لطوط املدر ة السلف ة :  أوال  
دهي ل  يكو  ر اط هخي املدر ة مت فني بق م يف  و  ع رهم  العصرية

 :  ا اً يتكل و  يف الع ور اخلوايل دهم يع شو ه دل سوا ل
فينبغي أة نفهم أة المسلم حقيقدة هدو الدذي يعدي  مدا يعتقدده ويعدي  "

عصره وال بيعي  خارق هدذا العصدر ، اللدي يعدي  خدارق هدذا العصدر ويعدي  
فقدط بأفكداره وبقلمده رجدل مسدلم ولكنده بوا عده وبدعوتده لديس بمسدلم ، هددذا 

 .(4)"ليس بمر ي
طعـن يف عل ـال السـعودية د ـلف ت م جـخي الع ـرية ف  ـا   بعد كالم طويـس 

ولكددددن هدددم فددددي عمايدددة تامددددة وفدددي جهددددل تدددام عددددن هددددذه ": طعـــن بـــه فــــ  م قولـــه 
 ".المشكالت إذة هذه السلفية التقليدة ال تساوي شيئا  

دجخا السالح طعن يف عل ـال الشـريعة دعلـوم م الشـرع ة ، دالسـلف ني مـن م 
لك خ و اً يف  و  قشور اس الم علـى مسـتوحل دال وم لمأ ف  : " اطة فقاط 

 . ع ور قدمية تغل بعدها  ظام ح ا  الناس دطرا ق معامالهتم 
. ما  يمة عالم يقرأ  يات الربا وال يفهم نظام المعامالت الربوية القدائم اآلة
ومدددا  يمدددة عدددالم ال يسدددتطيع الدددرد علدددى ملحدددد يدددزعم أة  طدددع اليدددد فدددي السدددر ة 

بأربع نساء همجية ورجعية، وما  يمة عالم بالشريعة يدزعم أة وحشية، وأة الزواق 
السياسة ليسدت مدن الددين ، وأنهدا و دف علدى هدذا الطدابور الجاهدل مدن محترفدي 

 ! السياسة ولصوصها ؟

                                                           

جماعددة واحدددة ال )دا ظــر إىل  الطــته يف كتــايب (  المدرسددة السددلفية)ا ــت ع إىل خــري ه  (4)
 .ف ا بعدها ( 12)ص ( جماعات وصراط واحد ال عشرات
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: وما  يمة عالم بالشريعة لدو دعدي إلدى ندداء الجهداد وحمدل السدالح يقدول 
وى فدي الحدالل والحدرام ليس هذا من شأة رجال الشريعة إنندا نسدتطيع فقدط الفتد

 !! والحي  والنفاو والطالق
إننددا نريددد علمدداء علددى مسددتوى العصددر علمددا  وثقافددة  وأدبددا  وخلقددا  وشددجاعة  
وإ داما  وفهما  ألساليب الكيدد والددو علدى اإلسدالم ، وال نريدد هدذا الطدابور مدن 

يعيشددددوة بأجسددددادهم فددددي عصددددرنا، ولكددددنهم يعيشددددوة الــــخين العلمدددداء المحنطددددين 
 .(4)"لهم وفتاواهم في مير عصورنابعقو 

دجــخا الســالح طعــن يف اسمــام العالمــة املفســر الفق ــه اخطــويل، عــدمي النظــل يف 
هخا الع ر حفظاً دذكـال دف  ـاً للح ـا  ـ حم ـد اخمـني الشـنق  ي ـ فقـاط بعـد ل  ذكـري 

ولكن هذا الرجل لم يكن على شيء من مسدتوى : " . . . بالعلم الغ ير يف التفسل
وال كدداة علددى اللـــه يوردهددا عدددو مددن أعددداء  فمددا كدداة يدددرك جددواب شددبهة عصددره

اسددتعداد أصددال  لسددماع هددذه الشددبهة ، وكدداة يهجددم علددى حقددائه العلددم المددادي 
لقـــد كــا  هـــخا . .  . يحلدددوة الوصددول إلدددى القمددر بدددالكفر والزند ددة الــخين فيرمددي 

متنقلددة ولكنهددا طبعددة مكتبددة اللـــه الر ــس الــخي ا تقــع ع ــ  علــى لعلــم منــه بكتــاج 
 !! ديمة تحتاق إلى تنقي  وتصحي 

علــى هــخا املســتوحل  وكدداة يدددرو ميددره عشددرات فددي علددوم الشددريعةهــخا مثــاط 
 ".  الً باحل ا  دعل اً بالدين

                                                           

 (.61) ص (  خطوط رئيسية لبعث األمة اإلسالمية)كتاج   (4)
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هكــخا ي عــن عبــدالرمحن يف عل ــال اس ــالم بالع ــرية دفقــه الواقــع دا يشــفع 
العلوم م  ـا تع قـوا ف  ـا فـال  ام عندي تبحرهم يف العلوم اس الم ة ديرحل ل  هخي

يســـت  عو  ل  يـــرددا لدىن خــــب ة ف ـــم ال يســـادد  خــــ الاً عنـــدي، دعلـــوم م قشــــور، 
دعق دهتم تقل دية ال تسادي خ الاً، دهم من العل ال احملن ني ، هـخا قل ـس مـن كثـل 

:   األصددل هددذامــن طعنــه يف العل ــال دالســورية جــم يف عــدد مــن كتبــه بنــال علــى 
 .لواقع الع رية دفقه ا

لي اتبــــا    ــــوص الكتــــاج دالســــنة بعــــد ف    ــــا الف ــــم :  النصدددديةـ  1
 .ال ح ح دهخا حق لراد به باطاًل لي ال عن يف العل ال 

لي ل   ق ــــخ اس ــــالم كلــــه دال ــــ ؤي ك ــــا فعــــس ال  ــــود :  الشددددموليةـ  1
دالن ــارحل دهــو حــق لكنــه لراد بــه بــاطاًل دهــو ال عــن يف الســلف ني دل ــم قــد  ــ ؤا 

 .ن الدي
 : فقد ذكر ل  مد الش ول ة التج  ة دمثس اخي التج  ة بقوله 

السلف ة التج يال ة ـ ليضاً ـ ل ا مثاًل مر  لحد إ وا نا اانود بقولـه ك ـف  ف ـم "
 السلف ة يف ااند و

 لد ما هو حد السلفي يف ااند و 
 . . . هو الخي يضع يديه على طدري : السلفي يف ااند : فقاط 

 . . . عند ا عشر  ماليني  لفي : لك  خ ه يقوط
إذا كــا  الســلفي هــو الــخي يــؤمن جــخي اجل   ــة الــ  تعتــ  داحــداً يف :   قــاط 

اخلـــف لد يف املل ـــو  مـــن لحكـــام اس ـــالم دعقا ـــدي ف عـــة ذلـــك ل ـــه حنـــن ح  نـــا 
 ".طور  باهتة  داً د  الة  داً ملعة السلف ة 

م فضـال عـن دا ـر  السـلف ة عنـد فك ف يبقـى مـن هـخي حالـه يف دا ـر  اس ـال
 لخد الناس تساهاًل دبعداً عن التكفل و
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دالظاهر ل ه يريد اجل اهلية ديكو  له  (4)الوا عية أو الجماعية الشعبيةـ  1
طــ ت دا ــع دلتبــا  يقد ــو ه فــإذا ا يكــن كــخلك ف ــو لــ ي بســلفي دإال فل فســر 

 .لنا الش خ عبدالرمحن عبداخلالق 
علـــى هـــخي اخطـــوط الع ـــرية دالواقع ـــة داجل اع ـــة الشـــعب ة دا يســـق لنـــا لدلـــة 

 .فنحن  نتظر منه اخدلة من   وص الكتاج دالسنة 
، ا ــت ع إل ــه  العمددل السياسددي مددن فددروض األعيدداةـ دمــن تقطــ له ل   5

 (1)(المسلموة والعمل السياسي)يقوط يف كتابه 
 ـة دل ـه ال لـوخ دهكخا  وقن ـ إ  خـال اللــه ـ ل  الع ـس الس ا ـي فريضـة دين"

ملسلم قط التولـف عـن ركـ  اجل ـاد يف  ـب س اللــه د  ـر  ديـن ر ـوط اللــه ، دل ـه 
ال بـــد لكـــس مســـلم ل  ينوـــرط يف ع ـــس   ا ـــي ين ـــر الـــدين ديعلـــي كل ـــة رج 

 " .العاملني
 : عدداً من الكت  الع رية من ا  (1)خطوط رئيسيةدذكر يف كتابه 

حكمددداء صدددهيوة و اليهدددودي  فدددي وكدددر الهددددامين وكتددداب بروتوكدددوالت" 
ومالم تكن هذه الكتب وأمثالها : "ثم  ال " العالمي ،والجاسوسية األمريكية 

مدروسددددة ومقددددرولة علددددى المسددددتوى الدراسددددي اإللزامددددي العددددام ومقددددروءة علددددى 
                                                           

رداي مســـلم يف ال هـــد ( إة ا  يحدددب العبددد التقدددي الغندددي الخفددي): تقمــس قـــوط ر ــوط اهلل   (4)
، داملــراد غــة الــنفي   تقمــس تقطــ س عبــدالرمحن الــخي يشــمط الن ــ ة ( 1915)حــديث 

 .ديؤطس بغل   وص بس على  اليف الن وص داخطوط 
 ( . 61)ص  (1)
 ( .421ـ424)ص  (1)
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المسددتوى الشدددعبي الجمدداهيري ومفهومدددة لدددى الدددداعين الددواعين ، فدددإة هدددذه 
ن العددو مدن الصدديه ، ومدن الدذي األمة ستظل فدي التيده والحيدرة ال تددري مد

 . "يصادق ومن الذي يحذر
ــــداخلالق هــــخي اخطــــوط ف ــــؤذي جــــا اس ــــالم  دهكــــخا يؤطــــس عبــــدالرمحن عب

 .د اطة العل ال ، د اطة املسل ني ال ا فة املن ور  لهس السنة داجل اعة 
دخيـــالف بتقطـــ له الكتـــاج دالســـنة دإمجـــا  العل ـــال ، ديـــرحل  فســـه ل ـــه لـــ ي 

  يســـو  اخدلـــة مــن الكتـــاج دالســـنة سثبــات هـــخي اخطـــوط دإ  دعـــا حبا ــة إىل ل
ذلـــك خ ـــه  ـــاد، يف صـــديث الســـلف ة دمشـــغوط  غـــلي إىل الن ـــ ة دإلـــ م النـــاس جـــا،

بع ــــر ت ا دتغريب ــــا دمشــــغوط بإخاحــــة العقبــــات عــــن طريقــــه مــــن العل ــــال الع  ــــا  
ع ــــرا  ني داحملن ــــني عل ــــال القشــــور ، ك ــــا ل ــــه مشــــغوط بالــــدفا  عــــن العل ــــال ال

دالعقال  ــني الس ا ــ ني فق ــال الواقــع دبــإ وا م دلتبــاع م مــن غــال  احلــ ب ني دغــال  
 .البد  اخلراف ني 

ــــا ال بــــد مــــن هــــدم مــــن أ لهــــس الســــنة داجل اعــــة يف  قــــد الر ــــاط   دمــــن هن
السـنة دكتب ـا الـخي قامـت عل ـه علـوم ( من أ اجلـرح دالتعـديس)دالكت  دال وا ف 

التعديس دمت   به لهس ااـدحل مـن لهـس الضـالط دطـح ح ح د دعقا دها دكت  اجلر
 . نة ر وط اللـه من مع ف ا دل  ط به الناس مناخام 

دال بد ليضاً من التفلت من املن أ الخي ا معه هـو دلخـ اعه لد ا ـم  اـم 
ل قوم مقام ذلك املن أ ف تسة ام دلعبدالرمحن الدفا  عن الع ـرا  ني دالعقال  ـني 

 .مع م دمن ذكر اهم 
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ال بـــد مـــن التفلـــت مـــن هـــخا املـــن أ خ ـــه   فشـــس يف صق ـــق لهـــداف م مـــن 
 .درفع العقال  ني داملبتدعني  (4)إ قاط عل ال السلف ة احملن ني

المغالطدات الفظيعدة و لدب  :ـ دىلا ميكـن ل  يعـد مـن لطـوط عبـدالرمحن  1
دا  الحقدددائه بجعدددل الحددده بددداطال  والباطدددل حقدددا  والقبدددي  حسدددنا  والحسدددن  بيحددد

 .والمبتدع سنيا  والسني خارجيا  وهو يكفر الخوارق 
دطـــور تالم ـــخي دلخـــ اعه هـــخا اخطـــس فوطـــفوا لاهـــدي لهـــس الســـنة بالنفـــا  
داجلا و  ة دالع الة ددطـف م بعـ  تالم ـخي بـق م  ـوارل دردافـ  دقدريـة   يـة 

 .دمر الة بس رلحل ل ه ال لوخ يف دقتنا إطال  ال  دقة إال عل  م 
علـــى هـــخا املـــن أ يف كتبـــه داخـــرطته الـــ   اقشـــناي ف  ـــا علـــى هـــخا دقـــد  ـــار 

الخي حنن ا   ب دد مناقشته فـاقرلي داقـرل الرد الوجيز اخطس دبرخ بقو  يف كتابه 
كتايب هخا الخي يناقشه لتظ ر لك احلق قـة  ل ـة كالشـ ي ، دخمـرج لـك مـثاًل 

ل ــال املــن أ الســلفي لقــد طعــن عبــدالرمحن كثــلاً دل ــريف يف ع: ح ــاً اــخا اخطــس 
ف ــــا هــــو اعتــــخاري و . دطالبــــه يف عــــدد مــــن كتبــــه دبعــــ  لخــــرطته ظل ــــاً دعــــددا اً 

 : فقرهف له مسعك قاط 
 .النص  لكل مسلم من أصول الدين : ثانيا  "

هدي نقددي لدبع  الموا دف واأل دوال لدبع  مدن ينتسدبوة : الجريمة الثانيدة 
كثيرا  مما يالثر عدن مشدايخ العلدم إلى المنهج السلفي وكلماتي في نقد هالالء أ ل  

وعلماء الدعوة السلفية من أمثال شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمدد 
                                                           

 .ن هكخا ي ف م عبدالرمحن دحاخاهم دلك (4)
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بدن  عدود والشديخ بكدر اللــه ناصر الدين األلباني والشيخ ابدن جبدرين والشديخ عبدد
 .أبو زيد وميرهم وميرهم 

والعجدددب أة مدددن أصدددول أهدددل السدددنة الدددرد علدددى المخدددالف ألة ذلدددذ مدددن 
لنصدد    ورسددوله وكتابدده وأئمددة المسددلمين وعددامتهم وجميددع السددلفيين يحفظددوة ا

 . (4)"ما منا إال رد ورد عليه إال صاحب هذا القبر: ويرددوة  ول اإلمام مالذ 
ـ هكــخا  عــس طعنــه دتشــوي ه لعل ــال الشــريعة داملــن أ الســلفي دطالبــه  4

 .لطوط الدين  دتشوي ه للسلف ة  فس ا بالباطس من الن ح لكس مسلم دمن
ـ دطــور عــاملي الســنة داملــن أ الســلفي بــققبح طــور  ، ح ــث  عــس ذمــه  1

الشن ع دطعنه الفظ ع يف عل ال الشـريعة دالسـنة لقـس كثـلاً مـن طعن  ـا خهـس احلـق 
 .بالباطس دتشوي   ا بالظلم ام 

ـ إل ـا  هـخا اخ ـلوج الشـن ع بقطـوط لهـس السـنة ، دل ـه مـن الن ـح هلل  1
 .ابه در وله دكت

لفس عت لذ اك مبثس هخا من قل  احلقا ق د عـس الباطـس حقـاً د  ـ حة هلل 
 دكتابه در وله و

بعد اال ت ا ة بقفاع له دتشويه ابـن بـاخ داخلبـان دغلمهـا ىلـن هـم ل ـ ي النـاس 
 .دلبعدهم عن مثس ما يرتكبه عبدالرمحن من الفظا ع 

احلق دالعـدط ظل ـاً ل ه يرحل  قد غلي خهـس الباطـس بـ ومن أعجب العجائب
دعـــددا اً دطعنـــه بالباطـــس يف لهـــس احلـــق دالســـنة حقـــاً د  ـــ حة ، دمـــن الســـل علـــى 

 .لطوط لهس السنة 

                                                           

 (.11)ص  الرد الوجيز( 4)
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ل ه يرحل من أ النقد عند لهـس السـنة بـاطاًل إذا ل ـخ بـه غـلي،  ومن عجائبه 
 .دحقاً إذا لل ق به باطله دظل ه ك ا تراي 

المخالفدة  (4)صديد زالت العلمداءت ـ دمن من أ عبدالرمحن دل ال به املنكـر  6
دص  ـس  لمنهجهم الذي عاشوا عليه وساروا عليه في حياتهم وفتداواهم وماللفداتهم 

كالم م ما ال حيت س دغ  ال ريف ع ا يرد يف كل اهتم الـ  يسـتغل ا مـن خـردط 
دق ود دصفظـات، بـس تنب ـه علـى معايـ  دبـد  مـن يريـد تل ـ ع م ، دت ـوير هـؤالل 

يف طــور  املــدافعني بــس ىلــن  امــوا املعــارك يف الــدفا  عــن لهــس  العل ــال الســلف ني
البد  داالحنرايف ، يفعس كس ذلك تلب ساً على الناس ددفعاً ملعر   رد ه عـن احلـق 

ح ـــث ( . 15ــــ11)دمـــن أ لهـــس الســـنة دذلـــك ظـــاهر يف هـــخا الكتـــاج ا ظـــر ص 
 طـــور الشـــ خ ابـــن بـــاخ يف طـــور  حمـــارج مـــتح ي مـــد مـــن ينتقـــد مجاعـــة التبل ـــغ
دكخلك طور الش خ اخلبان يف طور  عبدالرمحن عبداخلالق احملامي عن لهس البـد  
حب ث ل  عبدالرمحن ال خيتلف يف خ  عن هخين اسمـامني السـلف ني دال عـن لهـس 

 .السنة داجل اعة 
دجــــخا اخ ــــلوج ي  ــــس الــــماج علــــى املــــن أ الســــلفي يف إها ــــة لهــــس البــــد  

 م دقامــت عل ــه ح ــاهتم يف التعامــس مــع لهــس دالتنك ــس جــم الــخي امــتمأت بــه كتــب
 .ال يغ دالبد  

 : دىلا لري يف هخا املض ار ما كتبه تالم خي مثس 

                                                           

 .إ  كا  هناك خالت ( 4)
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إدراك ، دكتـــاج  فتددداوى وكلمدددات فدددي المو دددف مدددن الجماعددداتكتـــاج 
وكتداب يف موقف لهس السنة من العل ال دامل نفني الخين تلبسـوا ببدعـة ،  النجعة

مشروعية د ابن تيميةديد س يف الباج كتاج  دتحرير  اعدة المصال  والمفاس
، ح ث لدهم الناس جخا الكتاج ل  ابن ت   ة معه يف  ـواخ مـا العمل الجماعي 

 .يدعوا إل ه من التح ج دالتفر  
ح ث لدهم ل ش ابـن ت   ـة دابـن عبـدالوهاج  أصول العمل الجماعيدكتاج 

 .معه يف الدعو  إىل تعدد اجل اعات داخح اج 
اخطوط داخع اط دالتلب سات خوي عبـدالرمحن ا ملـن أ السـلفي دلهلـه فب خي 

دم ــع الشــباج د عــس مــن م   ــوماً لــدعا  الســنة لدل ــال خهــس البــد  مــع مفا ــد 
جماعدة واحددة ال جماعدات  وصدراط ل رحل قد لخـر ا إىل بعـ  من ـا يف كتـاج 

 .د  قـ بعض ا يف هخا الكتاج .  واحد ال عشرات
لي كل ة احلق، ديق ـع الباطـس دلهلـه لد ي ـدي م إىل  ـب س داللـه ل قط ل  يع

 . الرخاد
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 الباب األول 
 

 
 

 مطاعن عبدالرحمن عبدالخالق 
 في كتاب 

منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب 
 والطوائف
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 الفصل األول

 

 
 

 : قاط الش خ عبدالرمحن عبداخلالق 
 . النقد داحلكم على املسل ني الش خ رب ع يضع لطوال ملن جه يف"

 (4)داخل ل يف اخمر ل  الش خ رب ـع بـن هـادي لراد ل  يؤطـس تقطـ اًل خـرع اً 
عـن  (1)، دمن يظن ل ـه احنـريف (1)للس ا ة ال   ار عل  ا يف حرج دعا  اس الم

 .ال راط دالسنة 

                                                           

ل ي اخمر ك ا خعم ؛ بس إ  دعا  الباطس دمعوا من جـاً للـدفا  عـن لهـس البـد  مسـوي مبـن أ  (4)
املواخ ــات بــني احلســنات دالســ الات د ســبوي إىل لهــس الســنة داجل اعــة ، دللفــوا ف ــه مؤلفــات 

بوا بت ب ــق هــخا املــن أ الباطــس يف كثــل مــن كتابــاهتم، فقلفــت كتـــاج  اطــة معردفــة، دطــال
ب نــت ف ــه مــن ال (  مددنهج أهددل السددنة والجماعددة فددي نقددد الرجددال والكتددب والطوائددف)

 .ينتقد دمن يوقر يف ب ا    اله ، دمن ل   قدي بدد  مواخ ات بني احلسنات دالس الات
 ـــواخي بـــس د وبـــه يف عـــدد مـــن د قلـــت النقـــوط ال ـــح حة عـــن ل  ـــة لهـــس الســـنة علـــى   

د قلــت  قــوالً كثــل  موثقــة يف اخخــواص دالكتــ  داجل اعــات ال ذكــر ف  ــا دال . اخبــواج 
 . يف معناي  (المحجة البي اء)لثر لل واخ ات ،   لتبعته بكتاج 

 .املن ق ال اد  ال ح ح ل  تقوط يف  قد لهس الباطس دالبد  دالضالط  (1)
 .لحداً بالظن بس ا ل تقد إال من ظ ر باطله دخاعت فتنته  عوذ باهلل ل   ق خ  (1)

 المطعن األول 
زعمه أة ربيعا  و ع أصوال  فاسدة تكفي بع ها 

 لهدم اإلسالم 
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فبدل يبحث ملن جه هخا عن لطوط خرع ة مـن ا يـات داخحاديـث دمواقـف 
ال ا  ، فكا  ل  دمع ل وعة من اخطوط الفا د  ال  يكفـي بعضـ ا السلف 

دراح ل ــــد  فســــه باال ــــتدالط اــــا مــــن الكتــــاج دالســــنة دع ــــس  (4)اــــدم اس ــــالم
 .(1)" لف اخمة
احلق قــة ل ــ  ا لمــع لطــاًل داحــداً فضــاًل عــن لطــوط فا ــد  يكفــي : أ ددول 

حت مـــن ج م مبـــا  قلتـــه بعضـــ ا اـــدم اس ـــالم ، دإ ـــا  قلـــت كـــالم الســـلف ددمـــ
عـــن م مـــن لقـــواام ب ـــد  دلما ـــة ، دمـــا  قلتـــه مـــن ا ـــتدالام د قـــدهم د ـــرح م 

 .خهس البد  دالردا 
 .د قلت عن م القواعد داخطوط ال  لطلوها للنقد 

دمــن لما ــة العــاا الناقــد دمــن اخدلــة علــى طــد  اجتــه ل  ينقــس كــالم مــن 
اهــني ديــدعم ذلــك بــققواط اخ  ــة اجل ابــخ  يف ينتقــدي بقما ــة   يناقشــه باخدلــة دال  

إب ــاط كــالم الشــوص املنتقــد ددحضــه ؛ دلكــن لمأ ــف الشــديد  ــرحل عبــدالرمحن 
عبــداخلالق مــن لبعــد النــاس عــن هــخا املــن أ دلعجــ هم دل كل ــم عــن الن ــو  بــه ، 

 .دفاقد الش  ال يع  ه
 .دمن خ  على خ  خاج عل ه 

                                                           

 .هخي محلة عن فة على لطوط لهس السنة داجل اعة ما مسع لهس السنة بقهوط من ا  (4)
 ( . 45)ص الرد الوجيز  (1)
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 الفصل الثاني  
 

 
 

 :  ال الشيخ عبدالرحمن عبدالخاله 
 .د المالاخذة بالزالت وعدم االعذار بالجهل  2"
ولمدددا أراد الشددديخ ربيدددع صدددرف شدددباب اإلسدددالم عدددن اتبددداع الجماعدددات  

اإلسالمية والدعاة والمصلحين اخترع أصال   خر من أصوله وهدو أة كدل مدن 
جدب هجدره ، وال يجدوز و ع في بدعة وجب وصفه بالمبتدع وأة كل مبتددع ي

 !!االستفادة من علمه وال دعوته وال جهاده 
وراح يستدل لهذا األصل باطال من الكتاب والسنة وأ وال سلف األمة 

منهج أهل السنة والجماعدة فدي نقدد )، وخرق على الناو بكتابه الذي سماه 
 (4)(الرجال والكتب والطوائف 

مين فدي بدعدة فيجدب وكاة خالصة هذا الكتاب أة من و ع مدن المسدل
إنكارهدددا عليددده وأنددده ال يجدددوز أة يدددذكر فدددي المسدددلمين إال بهدددا ، وأنددده يجدددب 

                                                           

هـــو مـــن أ لهـــس الســـنة داجل اعـــة فعـــالً ، دعل ـــه قامـــت علـــوم اس ـــالم د اطـــة كتـــ  اجلـــرح  (4)
 .رح اخلاص ، دقامت عل ه كت   قد ال وا ف دب ا  مالاا دالتعديس ، دكت  اجل

 المطعن الثاني 
بالزالت وال يرى العذر بالجهل زعمه أة ربيعا  يأخذ 

 وطعنه في استدالله
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التحذير منه حتى ال ينخدع الناو به ، وأنه مهما عمل مدن عمدل صدال  فإنده 
 .(4)"ال يقبل منه 
 : أ ول 
املؤا ـــخ  بـــال الت هـــو مـــن أ اس ـــالم فـــال ان يـــر م إ  كـــا  حم ـــناً :  أوال  

د  إ  كــا  غــل حم ـــن، دالســار  لربــع دينـــار ف ــاعداً تق ــع يـــدي دللــد ما ــة  لـــ
ديس ى  ارقاً دقاذيف احمل نات لد احمل نني للـد امـا ني  لـد  إ  ا يـقت بقربعـة 

 .خ دال ديفسق 
داملبتـــــد  بالقـــــدر لد الـــــرف  لد اخلـــــردل دحنوهـــــا قـــــد بدعـــــه الســـــلف ال ـــــا  

 .اختد لمري قتلوي دمللوي ، فإ  دعا إل  ا ل ق وا ردايته دخ ادته فإذا
: ". . . قاط ابن ليب حا   اقاًل عق د  لهـس السـنة عـن ليب خرعـة دليب حـا  

داملر الة مبتدعة مالط دالقدرية مبتدعة مـالط ، دمـن ل كـر ل  اللــه ع د ـس يعلـم 
ما يكو  قبس ل  يكو  ف و كافر دل  اجل   ـة كفـار، دل  الرافضـة رفضـوا اس ـالم 

عم ل  القرآ  خملو  ف و كافر باللــه العظـ م كفـراً ينقـس عـن داخلوارل مرا  ، دمن خ 
امللة ، دمن خك يف كفري ف و كـافر ، دمـن خـك يف كـالم اللــه ع د ـس فوقـف ف ـه 

ال لدري خملــو  لد غــل خملــو  ف ــو    ــي ، دمــن دقــف يف القــرآ  : خـاكاً يقــوط 
 .  اهال علم دبد  دا يكفر ، دمن قاط لفظي بالقرآ  خملو  ف و    ي

 . (1)دعالمة لهس البدعة الوق عة يف لهس اخثر 

                                                           

 ( . 46)ص الرد الوجيز  (4)
 ( .14ـ44)ص  أصول أهل السنة واعتقاد الدين (1)
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دقــاط اسمــام لمحــد يف يعقــوج بــن خــ بة ح ن ــا دقــف يف  لــق القــرآ  مبتــد  
طــاح  هــوحل ، دكــا  حيــخر منــه ، داعــم  ل  يول ــه اخلل فــة القضــال مــع ل ــه مــن  

 .كبار حفاظ احلديث 
ن دقــد دقــف علــي بــن اجلعــد دم ــع  الــ بلي دإ ــحا  بــ: "  ددال الددذهبي

ليب إ ــرا  س دمجاعــة د ــالف م حنــو مــن للــف إمــام بــس  ــا ر ل  ــة الســلف داخللــف 
 ".علي  في اخلل قة عن القرآ  دتكفل اجل   ة 

ف ع تساهس الـخه  رمحـه اللــه ا يشـن الغـار  علـى اسمـام لمحـد دال غـلي بـس 
 (4)ل كر على من يقوط بالوقف مؤكداً إ كاري مبا رليته

ل ا لــددا مــن يــدافع عــن م دحيــامي حب ــاس عــن م مســاكني هــؤال: أ ددول   
دال مـــن يضـــع املنـــاهأ اـــدم املـــن أ الـــخي ا  لـــق منـــه اخ  ـــة ، بـــس هـــم مســـل و  

 .مبن أ هؤالل اخ  ة الخي ا  لقوا منه 
فكم هو البو  خا ع بني من يتوقف عن القوط بق  القرآ  خملو  دبني مـن 

ط ، دكم هو الفر  خا ـع بـني مـن يبايع على لربع طر  طوف ة يف غاية من الضال
ي عن يف مقام النبو  دي عن يف لطحاج ر وط اللــه ديقـوط بوحـد  الو ـود ديقـوط 

 . باالخماك ة دبد  ل رحل كبل  دكثل ، دبني الوقف يف القرآ 
كنتم خيدر أمدة }لما إ كار البد  ف خا هو من أ اس الم احلق : أ ول ـ د 1

فلو قاط لحد خبلق القـرآ  { تنهوة عن المنكرأخرجت للناو تأمروة بالمعروف و 
للــ  الســكوت عنــه عنــد عبــدالرمحنو لد ع ــس طــفات اللـــه لحيــرم اس كــار عل ــهو 

 .لد ل خ ب ريقة من ال ر  ال وف ة كالشاذل ة لحيرم إ كار ذلك عل ه و

                                                           

 ( .41/164) سير أعالم النبالء (4)
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ل ه : ف ا لعريف لن قلته دلكن قلت ( دلما ل ه اليخكر يف املسل ني إال جا )
ير مـن بدعتـه ال لـ  ذكـر حسـناته ، دهـخي كتـ  العقا ـد داجلـرح بـني حني التحـخ

ليدي املسل ني ، فللا ع من خال لطغرها فضال عـن لك هـا ل جـد ماقلتـه لدمـح 
 .من الش ي 

 إذا احتاق النهار إلى دليل  وليس يص  في األذهاة شئ  
 

 دعوى عبدالرحمن أن ربيعًا يهدر أعمال المخطئين من المسلمين 
ف ـــخا دلمثالـــه مـــن  (ا أنددده مهمدددا عمدددل مدددن عمدددل صدددال ، فدددال يقبدددل وأمددد)

اخباط ــس الكثــل  الــ   لــ  جــا علــي عبــدالرمحن فــال يســع  إال ل  لذكــري دلمثالــه 
والدذين يدالذوة المدالمنين والمالمندات بغيدر مدا اكتسدبوا فقدد }: بقوط اللــه تعـاىل 

 . {احتملوا بهتانا  وإثما  مبينا  
  :دحـــض هــذا الباطل 

:  (4)جماعدددة واحددددة ال جماعدددات دىلـــا يـــدفع هـــخا الباطـــس قـــويل يف كتـــاج 
دقــد تقــدم لكــم  قــس اسمجــا  عــن ابــن ت   ــة دالنــودي دابــن ر ــ  ال علــى إباحــة "

ال عـــن يف لهـــس البـــد  دالتحـــخير مـــن م بـــس علـــى د ـــوج ذلـــك   ـــحاً هلل دلكتابـــه 
 .دلر وله دخ  ة املسل ني دعامت م 
ين اللــه ديـخج عنـه يف هـخي الـد  ا ، لمـا ا  ـر  هخا دا   من يدافع عن د

فاللـــه هــو الــخي يتــوىل عبــادي ف قبــس مــا كــا   ال ــاً لــه دقا  ــاً علــى تشــريعه ديــرد 
                                                           

 ( .454)ص  (4)
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مــال ي كــخلك   بعــد ذلــك يعــخج مــن يشــال ديــرحم مــن يشــال مبقتضــى حك تــه 
 " .دعدله دفضله

ن م مــن دلمــا اخلــوال فقــبح اللـــه لمــرهم فاحــخرهم دحــخِّر مــ: " و ددال الحددداد
دهــم دغــلهم مــن ،  لق ــت فواللـــه إ ــم لشــرار اخللــق ك ــا دطــف م ر ــوط اللـــه 

 (4)"لهس البد  ال ينفع م   اد دال غلي ح  يتوبوا من بدع م دير عوا إىل السنة
 دحنــــن   ــــف م مبــــا دطــــف م بــــه ر ــــوط اللـــــه : "  فددددرددت عليدددده بقددددولي

دا  إل  ـا؛ دلكـن مـن ليـن دحنخرهم دحنخر مـن م بـس حنـخر مـن كـس البـد  دمـن كـس 
لك ل  لهس البد  ال ينفع م   اد دال ع س من طال  دخكـا  دطـوم دحـأ دع ـر  
دبر دطلة رحم دبخط املاط دالنفي يف اجل اد ح  يتوبوا جخا التع  م داالطـال  ، 

 !دمن ف م هخا من ل  ة اس الم و 
دعـة فل سـت  إ  الكفر هو الخي حيبط الع س دال تنفـع معـه ال اعـة ، لمـا الب

كــخلك ، فإ ــا هــي الــ  تــرد دال تقبــس منــه ، دلكن ــا ال صــبط  ــا ر ع لــه مــا دام 
 .مسل اً ا خيرل عن دا ر  اسميا  داس الم 

لال تعلــــم ل ــــك قــــد التحقــــت بركــــ  اخلــــوارل جــــخي النظــــر  اجلاهلــــة امل ــــادمة 
رل خــرار للكتـاج دالســنة دملـن أ الســلف ال ــا  ، فب ـخي النظــر  الغال ــة طـار اخلــوا

 ".الناس ، دجخا الظلم دالغلو يف النظر  إىل الخ وج طاردا  وارل 
 .هخا هو املن أ الخي لدين اللـه به 

لر ــوا ل  ينقــس عبــدالرمحن مــا  ســبه إيل مــن كتــ  بقما ــة ، فــإ  عجــ  دال بــد 
ل  يعج  فل علم العقالل ل  هخا ل ي بغري  من عبدالرمحن فكم له من اجملاخفـات 

ال ـوام يف قـخيف اخبريــال ديف ال عـو  الظاملـة ال  ـ  ا يف عل ـال الســنة  دكـم لـه مـن
                                                           

 ( .444)ص ( يوم ال ظل إال ظله)كتاج   (4)
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دطالجــــا ، دكــــم لــــه مــــن الغلــــو الشــــن ع يف لهــــس البــــد  ف ــــو يتــــقر ح بــــني اسفــــراط 
دالتفــريط ، اسفــراط يف لهــس الباطــس دالــخج عــن م دعــن بــاطل م دالتفــريط يف لهــس 

 .السنة درم  م بالفواقر 
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 الفصل الثالث 

 

 
 
 

 : عبدالرحمن عبدالخاله  ال 
 .وأصب  أصله الثالث هو تتبع سقطات الدعاة وجمع ما أخطئوا فيه"

وجعل ما هو سقطة ألحدهم عقيدة يالاخذ بها وجعل الفروع أصوال  ، وأخذ 
بالزم القول ولم يحمل مطلقا  على مقيد وال مبهما علدى مفسدر وال متشدابها  علدى 

 (4)"محكم وال متقدما  على متأخر
ل ا ال ل تقد إال من ا تفحس خـري داخـتد   ـري ، لمـا مـن لـه  ـق ة :  أ ول

لد  ـــق ات مـــن البـــد  دغلهـــا دال يشـــكس   ـــراً فـــال لتشـــاغس بـــالرد عل ـــه ، دكـــم 
على د ه اخر  مـن لهـس البـد  ا لتعـر  اـم ، دإذا كـا  يع ـ  ا تقـادي لسـ د 

خير مـن لهـس البـد  ق   دلمثاله ، فل و ه لومـه خ  ـة اس ـالم الـخين لد بـوا التحـ

                                                           

 ( .44)ص الرد الوجيز  (4)

 المطعن الثالث 
زعمه أة ربيعا  أصل أصال  لتتبع السقطات ولجعل 

 الفروع أصوال  
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دحخردا ىلن دقع يف بدعـة داحـد  فضـاًل عـن عشـرات البـد  الكـ حل الـ  دقـع ف  ـا 
 .لمثاط   د ق   

جعدددل مدددا هدددو سدددقطة ألحددددهم عقيددددة يالاخدددذ بهدددا وجعدددل الفدددروع )دلمـــا 
فل ــــخكر اخمثلــــة علــــى ذلــــك مــــن كتابــــاـ دغلهــــا دإال فل ضــــم هــــخا إىل (  أصددددوال  

 .قاموس لاخفاته 
بالخم القوط ف خا من من جه الخي  ار عل ه يف   ومته خهس  دلما اخ خ

دقــد الددرد الددوجيز الســنة، دل ت ــا لــواخم طــح حة؛ بــس لــواخم باطلــة ، دا ظــر هــخا يف 
 (البددديع والخطددوط العري ددة) ــرحل هــخا الــدال الوب ــس إىل تل  ــخي ، ا ظــر كتاب ــه 

 .رمت  بدا  ا دا سلت 
 تلخيص باطـل للـــخالف 

مساحـــة الوالـــد : "لســـ احة الشـــ خ عبـــدالع ي  بـــن بـــاخ فقـــاط دحكـــى خـــكواي 
حق قة اخلاليف د الطته ب ـ  دبـني الشـ خ رب ـع بـن هـادي دمـن قلـدي يف طريقتـه؛ 

ل  رب ـــع بـــن . . دالشـــ خ رب ـــع بـــن هـــادي (4)بـــس بـــني عل ـــال الســـنة يف العـــاا لمجـــع
ة فدي منهج أهل السنة والجماع)هادي قد  رل على املسل ني مبن أ  ديد مساي 

                                                           

 .لت بس اخلاليف ب نك  دبني لهس السنة يف العاا لمجع رمت  بدا  ا دا س (4)
بــس ل ــت ختــالف لح ــالهم دلمــواهتم بــس تعتــدي علــ  م دتقــخف م بــق  عل  ــم قشــور ، دتــرحل ل ــم  

دا ظــر حربــك الشر ــة علــى مــن أ اجلــرح دالتعــديس الــخي . طــابور مــن احملن ــني ال تريــدهم 
اقع ـــة دالشــعب ة يف املدر ـــة الســـلف ة ، تنســبه ظل ـــاً إىل رب ــع دتـــخكر اخـــماطك الع ــرية دالو 

الـ  ل ر ـت جــا السـلف ني عــن بكـر  لبــ  م جـخي الشــردط دال تـ اط تتــبجح بـخلك دا تتــ  
 .منه 
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دكا  من اخطوط ال  دمـع ا اـخا املـن أ ل  (  (4)نقد الرجال والكتب والطوائف
، دل  كـــس  (1)حكـــم علـــى كـــس مســـلم دقـــع يف بدعـــة لد مـــا ظنـــه بدعـــة بق ـــه مبتـــد 

مســـلم قـــاط كل ـــة ظاهرهـــا الكفـــر ف ـــو كـــافر حـــ  دإ  كـــا  القا ـــس قـــد  فـــى هـــخا 
حي س م لق على مق ـد دال  طرحياً يف مكا  آ ر دمومع آ ر من كالمه، دل ه ال

دل  كــــس مــــن حكــــم هــــو عل ــــه . .  (1)ل ــــس علــــى مفســــر إال يف كــــالم اللـــــه فقــــط
بالبدعــة ـ حســ  هــخي املقــاي ي ـ فوا ــ  علــى لهــس اس ــالم مج عــاً هجــري ، 
دإب ــاط مــا لحســن ف ــه ، دلــو كــا    ــاداً د  ــراً لإل ــالم دعــ اً لل ســل ني ، دال 

دكــا  مــن امــرات هــخي املــن أ احلكــم علــى طا فــة   لــوخ ذكــري إال مبــا ل ــال ف ــه فقــط
كبــل  مــن عل ــال اخمــة قــدمياً دحــديثاً بــق م مبتــدعو  مــالط ال لــوخ قــرال  كتــب م 
دال اال تفــــا  بعل  ــــم دكــــخلك احلكــــم علــــى مج ــــع مجاعــــات الــــدعو  القا  ــــة بق ــــا 

ارل مجاعــات بدعــة دمــالط دل ــا خمالفــة للســنة دل ــا امتــداد للفــر  الضــالة مــن اخلــو 
 .دالرداف  داجل   ة داملر الة

                                                           

 .إي داهلل إ ه ملن ج م حقاً  (4)
 .{ سبحانذ هذا بهتاة عظيم}أ ول  (1)
إىل قـاموس بني يف لي مومع من كت  قررت هخا اخطس دإال فل ض  ا العقـالل الشـرفال   

 .عبدالرمحن املعرديف 
هــخا ىلــا ا معــه الغــال  يف  ــ د ق ــ  س كــار قولــه بوحــد  الو ــود فرددتــه علــ  م دلكــدت  (1)

 .ذلك مبا  قلته عن العل ال بق ه ال يتقدط إال كالم املع وم 
دا ا ا لر لحـداً إىل ا   يتعامـس مـع كـالم لهـس البـد  دالضـالط جـخي املعاملـة الـ  يريـدها   

عبــدالرمحن بــس ينســبو  إلــ  م بــدع م دال يدر ــو  كتــب م دتــواريخ ح ــاهتم ل عل ــوا النا ــخ 
مــن املنســوخ دال ل ح لــوا امل لــق علــى املق ــد داجمل ــس علــى املفســر فل ضــلس عبــدالرمحن ل  ــة 

 .السلف الخين عاملوا لهس البد  هخي املعاملة 
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دمــــن ل ــــس ذلــــك لطلــــق علــــ  م كل ــــات الكفــــر درمــــاهم بال  دقــــة داسحلــــاد 
 (4)"داخلردل

ليــــن هــــم عل ــــال اخمــــة الــــخين بــــدعت م دمــــللت م مــــن القــــدمال لد : أ ددددول 
احملـــدثني ، ل ـــا داحل ـــدهلل لعظـــم عل ـــال الســـنة بـــس دطالجـــم دل ك ـــن  اـــم مـــن احلـــ  

ل  يقـــرب  إىل اللــــه خلفـــى دلدافـــع عـــن م دلذج عـــن م اخدلـــو   داالحـــمام مـــا لر ـــوا
 .من م دا  رد  يف مشار  اخر  دمغارجا 

دلمــا لهــس البــد  فــقرحل مــن حــق اس ــالم داملســل ني ل  ل تقــدهم   ــ حة هلل 
دلكتابــــــه دلر ــــــوله دخ  ــــــة املســــــل ني دعــــــامت م ، دلــــــن لبــــــايل بإر ــــــايف املــــــر فني 

 .لى الباطس دالبد  دلهل ا دإخاعات الظاملني الغ ورين ع
لمـــا اجل اعـــات ف ـــن تـــوفرت ف ـــه خـــردط التبـــديع فـــال مـــا ع مـــن تبـــديع م ، 
فاجل اعة ال  تبايع على لربع طر  طوف ة مالة ف  ا احللوط ددحد  الو ود دالغلو 
يف اخدل ــال ، دف  ــا اسر ــال دغــل ذلــك مــن البــد  لبــدع ا دقــد بــدع ا غــلي ىلــن 

دكثــل مــن  الدددين الهاللددي ،والشدديخ حمددود التددويجري تقددييقتــدحل جــم كالشــ خ 
ـــرداف  داخلـــوارل  لهـــس الســـنة حقـــاً ال ادعـــالاً، داجل اعـــة الـــ  تضـــم يف طـــفوف ا ال
دغــال  ال ــوف ة بــس دالن ــارحل دف  ــا مــن يــدعو إىل دحــد  اخديــا  دل ــو  الن ــارحل 

دلــن ،  (1)دغــل ذلــك مــن الباليــا دالرخايــا فقــد بــدعت ا دهــخا مقتضــى مــن أ الســلف
 بــــايل إ  خــــال اللـــــه بــــاخرا  ف الباطلــــة ، داسرهــــاج الفكــــري الــــدكتاتوري ، دلمــــا 

                                                           

 ( .15ـ11)ص الرد الوجيز (4)
 ( . 59ـ51)ص  ة ال جماعات وصراط واحد ال عشراتجماعة واحدا ظر كتاج  (1)
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اجل اعــات دهــي اخحــ اج ف ــا لذكــر ل ــ  بــدعت م خن ا تظــر كل ــة العل ــال فــ  م 
فإ  كنت لطلقت عل  م لفت البدعة فل خكري يل عبدالرمحن، دإال فعلـى النـبالل ل  

 .يض فوي إىل قامو ه املعرديف 
ن لطلقــت علــى اجل اعــات كل ــات الكفــر درم ــت م بال  دقــة داسحلــاد دلمــا ل

فل ـــخكر موامـــع ذلـــك مـــن كتـــ  ، فـــإ  عجـــ  عـــن ذلـــك دإال ف ـــي مـــن . داخلـــردل
 .م نعه الف ا  فلتضف إىل قامو ه الوا ع 
 منهج عبدالرحمن في التكفير 

لعبــدالرمحن عبــداخلالق لربــع علــى  فســك ، دل عجــ  أ ددول دلمــا التكفــل يف
الل منك عجباً ال ينقضـي فق ـت تتظـاهر مبحاربـة التكفـل،  خـق ك خـق  كثـل العق

من دعا  الق ب ة داس وا  ة ،   تدافع عن الق ب ني التكفليني لخد ما يكو  من 
دال يف ( اجلــرح دالتعــديس)الــدفا  خ ــك ا تنضــبط مبــن أ الســلف يف قضــايا النقــد 

تحق التكفل ديـرحل الناقـد الب ـل ل ـك التبديع ملن يستحق التبديع دالتكفل ملن يس
 .تتوبط يف هخي القضايا مي نا د ااًل دطعوداً دهبوطاً 

فمحل املسكني يرد علـى لهـس التكفـل دالتبـديع ، فـإذا بـه يكفـر مـن ال يوافقـه 
 .على تكفلي عل ال  املن أ  السلفي 

 :  (4)المسلموة والعمل السياسيقاط يف كتابه : لداًل 
 : راية مع راية التوح د   ابعاً ـ ال"

ال يجدددوز مطلقدددا  ألهدددل التوحيدددد واإليمددداة أة يرفعدددوا رايدددة أخدددرى مدددع رايدددة 
التوحيددد ، وهددذا يعنددي أندده ال يجدددوز بتاتددا  االنصددهار أو االندددماق أوتكددوين صدددف 
واحددد مددع أحددزاب وهيئددات ترفددع رايددة وعلمددا  ، ولهددم أهددداف فددي الحيدداة تخددالف 

                                                           

 . ال بعة الثا  ة ( 16)ص  (4)
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يدددة ونحوهدددا مدددن األحدددزاب الالدينيدددة أو يسددديرها هددددف اإلسدددالم كالشددديوعية والبعث
مالحدة دينيوة أو مشركوة وثنيدوة مدن أهدل التصدوف والتخريدف بدل يجدب علدى 
أهددل اإلسددالم والتوحيددد أة يرفعددوا رايددتهم المسددتقلة ولددو لددم يكددن تحتهددا إال رجددل 
واحدد وأة يعلندوا عقيدددتهم المسدتقلة ، ولددولم يكدن لهددم أنصدار  ددط حسدبهم اللددده 

ناصددرا  سددبحانه وذلددذ أندده إة حصددل اندددماق أو تعدداوة وحلددف يددوازي فيدده معينددا  و 
التوحيد والشرك واإليماة والكفر فإنه البد أوال أة يحصل تنازل عن بع  الحه 
ثم أة نتغا ى عن بع  الباطل بل  د ناليده ونعلي مناره ثم ال بد مدن االنفصدال 

 .  ". . .في نهاية المطاف 
علــى هــخا احل ــاس للتوح ــد ، دلكــن ال بــد ل  ـ دحنــن  شــكري يف اجل لــة  4

 سقله عن لهس هخي الراية لهم السلف و  حقاً لم اجل اعات ال  يدافع عن ا دمن ا 
التبل غ داس وا  ، ديف التبل غ ت ويف دامح ديف تنظ م اس وا  طوف ة بـس لعل ـم 
ل الع ــود الفقــري يف تنظــ   م، دفــ  م عــالد  علــى ذلــك ردافــ ، داــم ع ومــاً دال

خـــديد للـــرداف  يـــدط عل ـــه اعـــماف م بـــخلك ، دداقع ـــم دمـــا للفـــوي يف الـــخج  عـــن 
الرف  دالرداف  ، دام مؤلفات يف الدفا  عـن البـد  دال ـوف ة داخخـعرية دطعـو  

 .يف لهس التوح د دتشويه له دام 
ـ حكــم عبــدالرمحن علــى ال ــوف ة بــق م مشــركو  دثن ــو  دهــم يشــكلو   1

لدري هـــس لهـــس التوريـــف مـــن ال ـــوف ة ، لد هـــم  ـــو  آ ـــر   ـــواد املســـل ني ، دال
دهـــخا ب ـــت الق ـــ د ح ـــث تـــرحل عبـــدالرمحن حيـــارج التكفـــل   تـــراي يكفـــر اخلـــوارل 

 .دال وف ة ، دي نف من خيالفه من السلف ني يف اخلوارل مع ل ه يكفر اخلوارل 
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ـ إذا كـا  يف طـفويف اس ـوا  مـن هـو  ـلفي يف  ظـري مـن لهـس التوح ـد  1
ا  فل ــاذا ي ــ أ ديــتح ي هــو دتالم ــخي للــدفا  عــن م لكثــر ىلــا يتح ســو  داسميــ

خ فســ م ديــدافعو  عن ــا ، دملــاذا ال ين ــح م ب ــرد اخلــوارل دالــرداف  دال ــوف ة 
 ! .من تنظ   م و

ـ لإل ــوا  صالفـات مــع العل ــا  ني دالشـ وع ني يف خمتلــف بقــا  العــاا يف  1
من البلدا  ، دص س مـن م تنـاخالت خـن عة  م ر دال  ن دلفغا ستا  دترك ا دغلها

فل اذا ال  راي ينتقد ح  بقدج دلني فضاًل عن الشد  دالظلم الوا ع الخين يوا ه 
 !ج ا السلف ني و

 !ما هي اخ رار يا عبدالرمحن و
 رميه لسواد الناس بالعلمانية والالدينية  

 :قاط الش خ عبدالرمحن 
وهي أخطدر البددع التدي ( نية والالدينية العلما)هذه خالصة عاجلة لمفهوم "

تجابدددده المسددددلمين اليددددوم ألة المفتددددونين بهددددا اآلة هددددم كثددددرة الندددداو  وسددددوادهم 
ومتعلمددددوهم ، والغددددرب الكددددافر اآلة يسدددداعد أصددددد اءه وأوليدددداءه ممددددن يدددددينوة 
بالعلمانيددة مددن الحكددام والكتدداب والمدرسددين والمثقفددين والجيددو  وال يددزال هددذا 

 . . . حتى تعلو بحول اللده راية الحه في النهاية  ائما   (4)الصراع

                                                           

جخا اخ لوج املثل دلمثاله يع ل املسل و  ال وم دقبس ال ـوم د اطـة خـع  اجل ا ـر يف ددامـة  (4)
طرا  مرير ال يف د  إال لعدال اس الم دال  ـدري مبـاذا ينت ـي ديتح ـس مسـؤل ة ذلـك دعـا  

 .الفتنة 
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ألة حقيقتهدا  (1)وال شذ أة الالدينية أوالعلمانية كفر وخروق عن اإلسدالم
أنه ليس   أمر وال نهي وال حكم وأة األدياة كلها سواء وليس فيها حده وباطدل 

ال تفريده وأة من داة باإلسالم عقيدة كمن داة بالبوذية والهندوسية أو اليهودية ب
 وأنه ال جهاد وال دعوة وال عمل إلعالء كلمة اللده في األرض وكل هذا كفر وردة

"(1) . 
وهدددذه أعظدددم بدعدددة معاصدددرة : "دقــاط قبـــس ذلـــك عـــن الالدين ـــة لد العل ا  ـــة 

وعلددى أسدداو هددذه البدعددة يقددوم اليددوم معظددم الحكومددات والجامعددات واألحددزاب 
اصة الديمقراطية التي تقوم على هذه والمالسسات والنظم السياسية المعاصرة وخ

 . (1)"العقيدة وهي الفصل بين الدين والدنيا وجعل الحكم للشعب
 رميه للسلفيين بأنهم سائرون على منهج الخوارج 

عـن  أهدل السدنة والجماعدة مدن البددعـ تكلـم عبـدالرمحن يف كتابـه موقـف  1
بـــوا ل  يســـايردي يف اخلـــوارل دطـــفاهتم ل توطـــس بـــخلك إىل احلـــا  الســـلف ني الـــخين ل

ــــخلك إىل احلــــا   ــــوا إال الت ســــك مبــــن أ الســــلف ال ــــا  ، ل توطــــس ب ــــه دلب لباط ل
 .السلف ني باخلوارل 

والسددائروة علددى مددنهج الخددوارق هددذا مددو فهم ول سددف يجعلددوة ": فقــاط 
مدداليس بسدديئة سدديئة ويتهمددوة إخددوانهم فددي الدددين والعقيدددة ويخرجددونهم مددن أهددل 

                                                           

العل ا  ــة مو ــود  يف بــالد اس ـــالم دلكن ــا ل ســت بــاحلجم الكبـــل الــخي طــوري عبـــدالرمحن  (4)
 .  واد املسل ني بس لمايف إىل ذلك ما رليته 

 ( . 49)ص  مو ف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة (1)
 ( . 46)ص  مو ف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة (1)
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سددتحلوة أعرا ددهم وحددربهم وتحددذير الندداو مددنهم و ددد السددنة والجماعددة وبددذلذ ي
 . (4). . " .يتقربوة إلى الحكام بدمائهم 

، د قـوط مـن بقـي مـن  (1)دمعلوم ل ه يكفر اخلـوارل لد مـن يسـ   م بـاخلوارل
اخمة  ار اً عن ربقة تكفلك ،   ل عج  العقالل مـن حماربـة عبـدالرمحن للتكفـل 

فـل ال يبقـى ـ داللــه لعلـم ـ يف ذهنـه إال مـن يـدافع دالتبـديع ، دهـخا داقعـه دحالـه تك
عن م مع ل م يد لو  يف لحكامه الوا عة فإبقاؤي ام إ ا هـو مـن بـاج تناقضـاته 
دغفلته دعدم إدراكه خل ـور  لحكامـه دذلـك ل  الق ب ـني لقـرج إىل اخلـوارل الـخين 

مـــام م يكفـــرهم ديلحـــق جـــم مـــن خيالفـــه مـــن الســـلف ني خ  ل ـــص م ايـــاهم هـــم دإ
ف ــم علــى لحكــام عبــدالرمحن .  ــ د ق ــ  تكفــل اخمــة دإ  تســمدا بث ــاج التق ــة 

 . وارل ف د لو  صت طا لة لحكامه 
إ  كثلاً مـن كتابـات عبـدالرمحن ال يقرهـا خـر  دال عقـس دالمن ـق  ـل م دإ  

 . تقبل ا من ال يعريف الشر  دح ر م من  ع ة العقس
 

 لمين قول عبدالرحمن الصوفية ما هم بمس
ـ دذكـر عبـدالرمحن عبـداخلالق توح ـد العبـاد  دذكـر ل  طوا ـف كثـل  تقــع  1

يف لفعــاط خــرك ة مــن احلــ  لغــل اللـــه دالــخبح دالنــخر دالرغبــة دطلــ  خــفال املرمــى 
داال ت ار من اخعدال دالشفاعة عند اللـه داملدد دل م ي لبو  من اخمـوات  ـلي 

من ملة اس الم ،   قاط ديفعس هخا طوا ف  الد  ا دا  ر  دهخا خرك لك  خمرل 
                                                           

 ( .15)ص  (4)
ــ ال بعـة الثا  ـة ـ ح ـث يكفـر لي مجاعـة دقعـت يف ( 12)ص  أصول العمل الجماعيظر ا  (1)

بدعة مكفر  دمن م اخلوارل، دهخا  اليف مـن أ السـلف، ح ـث ال يلـ م عنـدهم مـن كـو  
 .البدعة مكفر  تكفل طاحب ا 
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كثـــل  ينســـبو  إىل اس ـــالم دال يكتفـــو  بالــــدعال بـــس ديـــخحبو  اـــؤالل تقربـــاً ك ــــا  
كا ــت اجلاهل ــة تفعــس عنــد طواغ ت ــا ، دينــخرد  اــم ، بــس دي وفــو  بــالقبور ك ــا 
ي ــايف بالكعبــة ، ديســجدد  عنــدها ك ــا يســجد هلل دلــ ي هنــاك خــرك لكــ  مــن 

اخمــور ال ي ــنع ا عــوام النــاس د  الؤهــم فقــط ؛ بــس دي ــنع ا كثــلد   هـخا دهــخي
ىلــن ي ع ــو  العلــم الشــرعي دحي لــو  ف ــه خــ ادات عريضــة ، دكــخلك مــن ي ع ــو  
التقوحل دال الح من لهس ال ر  ال وف ة داملناهأ العبادية املبتدعة دال جتـد ديـن م 

عـــو  النـــاس إىل الـــخبح اـــا ينبـــ  إال علـــى تعظـــ م هـــخي القبـــور دبنا  ـــا دإ ـــرا  ا دد
دالنــخر اــا ددعا  ــا مــن دد  اللـــه ع د ــس بــس دال ــوايف جــا دقــد لطــبح اللـــه عنــد 
هـؤالل  سـ اً منسـ اً ال يـدعى دال ير ـى إال بوا ـ ة هـخي القبـور داخمـرحة ديظنـو  

الــخين عبــددا  ومددا هددم بمسددلمين و ددد شددابهوا المشددركينبعــد ذلــك ل ــم مســل و  
 .  {زلفى ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اللده}: غل اللـه دقالوا 

دالــدعو  الســلف ة جتعــس   ــ  ع ن  ــا ت  ــل معتقــد النــاس مــن هــخا الشــرك 
ــــه إال  الظــــاهر اجللــــي الــــخي ال ميــــاري ف ــــه إال مشــــرك دال يكــــابر ف ــــه لد يــــدافع عن

 . (4)"م  وس القل  بع د عن  ور التوح د داسميا 
 : أ ول 
يوافقـــو  الشـــ خ عبـــدالرمحن عبـــداخلالق ديشـــكرد ه  إ  الســـلف ني حقـــاً :  أوال  

على هـخي الغـل  دهـخا املوقـف مـن املظـاهر الشـرك ة دل ـا مـن الشـرك اخكـ  ، دمـع 
 ذلـك ف ـم ال خير ـو  هـخي ال وا ـف الكثــل  مـن ملـة اس ـالم ، دال يقولـو  عــن م

                                                           

 ( .16)ص  األصول العلمية للدعوة السلفية( 4)
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 بس يضـعو    ـ  لع ـن م هـخي القاعـد  الضـاب ة ل مـام التكفـل (ماهم بمسلمين)
دهـخا ( ال يل م من كو  البدعة مكفر  تكفل طاحب ا ح  تقـوم احلجـة )لال دهي 

 .من أ لهس السنة دعل ه خ خ اس الم ابن ت   ة دغلي من اخ  ة العظام 
هـــــس اس ـــــوا  املســـــل و  دمجاعـــــة التبل ـــــغ الـــــخين  نـــــدت  فســــــك :  ثانيدددددا  

لنـــاس مـــن هـــخا دتالم ـــخك للـــدفا  عـــن م قـــد  علـــوا   ـــ  لع ـــن م ت  ـــل معتقـــد ا
الشرك الظاهر اجللي ؛ بس من يـد س يف حـ ب ت م مـن هـخي ال وا ـف هـس حيـادلو  

 . ت  ل معتقدهم من هخا الشرك الظاهر اجللي الخي ال مياري ف ه إال مشركو
دهـــس يمكـــو  مـــن  عـــس   ـــ  ع ن ـــه ت  ـــل معتقـــد النـــاس مـــن هـــخا الشـــرك 

اذبــــة بــــق م يفرقــــو  كل ــــة الظــــاهر اجللــــي مــــن التشــــويه دالســــورية داسخــــاعات الك
 !.املسل ني و

دهس ل ت  فسك ال ت اط  ـاعاًل   ـ  ع ن ـك ت  ـل معتقـد النـاس :  ثالثا  
 ! .من هخا الشرك الظاهر اجللي الخي ال مياري ف ه إال مشركو

لد ا شغلت عنه دخغلت الناس بالس ا ة دالدعو  إىل تعـدد اجل اعـات دإىل 
 !. ملا ات والتعددية احل ب ة داال توابات دال

خغلت  فسك دالناس باجل ـاد الس ا ـي داملؤلفـات الكثـل  يف الس ا ـة الـ  
خوهت جا السلف ة دالسلف ني الخين  علوا لدط دا باهتم ت  ـل معتقـد النـاس مـن 

 .اخل . . . هخا الشرك الظاهر اجللي 
غلو عبدالرحمن في السياسة والـدعو  للـى الحزبيـة واعتبـار ذلـ       

 عيان من فروض األ
دهكـخا : "دظلت لموال الس ا ة العات ة تتقاذفـك إىل ل  دطـلت إىل القـوط 

أة العمل السياسي فري ة دينية ، وأنده ال يجدوز لمسدلم  دط   وقن ـ إ  خال اللـه ـ
وأندده ال بددد  د  ــر  ديــن ر ــوط اهلل  اللدددهالتخلددف عددن ركددب الجهدداد فددي سددبيل 
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ويعلدي كلمدة رب العدالمين  لكدل مسدلم أة ينخدرط فدي عمدل سياسدي ينصدر الددين
دلــنعلم ل  القعــود عــن  ويحقدده السدديادة والتمكددين ألمددة خيددر األنبيدداء والمرسددلين

ذلــــــك معنــــــاي متكــــــني لعــــــدال الــــــدين مــــــن الشــــــ وع ني دامللحــــــدين دطــــــالج الــــــد  ا 
دالريا ــات داجملــرمني مــن رقــاج املســل ني فــالقعود ال ــوم إ  ال خــك ف ــه دعلــى كــس 

 د ا  آيات الن ر"  (4) ت ا مسلم ل  ين ر اللـه مبا ا
فقطـــبحت الس ا ـــة هـــي الـــ  لـــ  ل  تكـــو    ـــ  لعـــني مج ـــع املســـل ني 
دمن فرد  اخع ا  تل م كس مسلم دعلى كلم مسلم ل  ينورط يف ع ـس   ا ـي 
، لي يف ح ج   ا ي لي ل  التح ج دالتفـر  مـن فـرد  اخع ـا  دلطـبح داللــه 

 ســ اً منســ اً ، الل ــم إال صلــة القســم لعلــم عنــدي ت  ــل معتقــد النــاس مــن الشــرك 
 !!.دلعله خ س الس ا ة 

دلقد ل   من جه الفخ دترب ته العال ة ال  من لردع ـا  ـ  خـ و ه درمـ  م 
بــق  علــوم م قشــور دل ــم طــابور مــن العل ــال احملن ــني دال يســت  ع لحــد مــن م ل  

د  مبؤلفــــات يــــرد لدىن خــــب ة تو ــــه لإل ــــالم ، ل ــــ  لفــــخاذاً تــــدافع عــــن لهــــس البــــ
عديد  عدمية النظل دت عن يف لهس السنة طعو اً مؤطلة تقط اًل عدمي النظل ليضاً 
ال حيتال إىل لدلة دال إىل توث ق دال إىل صـري ال ـد  داخما ـة دمـن هـؤالل اخفـخاذ 
النابغة العظ م الدكتور عبدالرخا  الشالي قامع السنة د اطرالبدعة للف لبقـاي اللــه 

البــد  كتبـاً يف الــخج عـن البـد  دلذيــاام دل  ـارهم دكتبــاً يف ق ـع لهــس  ذ ـراً خهـس
الســنة ا يفكــر يف مثل ــا ل ــاطني لهــس البــد  ، دمــن هــخي املؤلفــات العدميــة النظــل  

                                                           

 . ال بعة الثا  ة . ( 66ـ61)ص  المسلموة والعمل السياسي (4)
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لطــــس ف ــــه ثالثــــني لطــــاًل ا مع ــــا بعبقريتــــه الفــــخ  (  الخطددددوط العري ددددة)كتــــاج 
 . اكتفي من ا بخكر لطلني 

 : قاط يف مقدمة هخا الكتاج 
يتســم با ــم الســلف ة  (4)لمــا بعــد ف ــخي هــي اخل ــوط العريضــة لفكــر  ديــد"

يــراد بــه هــدم كــس ع ــس دعــوي قــا م دإب ــاط  (1)ديتــدثر بــردال لهــس الســنة داجل اعــة
يف  ــب س اللـــه داخمــر بــاملعرديف دالن ــي عــن املنكــر ، دخيــاد  مت يــق  (1)فريضــة اجل ــاد

خا الفكــر دمجــع لطــوله دقواعــدي دد  دحــد  اخمــة اس ــالم ة ، دقــد لرد ــا درا ــة هــ
، فــإ  مــا ي  نــا هــو التحــخير مــن هــخا الفكــر القــا م  (1)االهت ــام بقا ل ــه دمرد  ــه

علــى الســ  دالتشــ ل دالتجــريح بغــل  ــرح حق قــي دالتبــديع بغــل مبــد  دالتكفــل 
دد  مـوابط داال شـغاط بالــدعا  إىل اللــه  ـباً دجترحيــاً دتكفـلاً دتبـديعاً دد  غــلهم 
مــــن ع ــــوم املســــل ني دتقــــدمي حــــرجم علــــى حــــرج الكفــــار داملنــــافقني دالعل ــــا  ني 

ف ـخي طـفت م . دال ساريني ، د ست  ع ل   س ى لطحاج هـخا الفكـر بـاجلراحني 

                                                           

إ ـه يسـعى لتحـديث السـلف ة د عـس الع ـرية : لي هو السـلفي اخطـ س رغـم ل  خـ وه يقـوط (4)
 .داجل اع ة دالشعب ة من لطوط مدر ته السلف ة 

لل ي هو الخي يدافع عـن البـد  دلهل ـا با ـم ! رمت  بدا  ا دا سلت ، ف ن املتدثر املتسم و(1)
 !.د  دم  ا كثرت والسلف ة م  ا عظ ت هخي الب

كــق  هــخا الر ــس دخــ وه ال يضــعا  ل ــلحت  ا عــن عواتق  ــا دال يتولفــا  عــن خحــف دال ( 1)
يســكتا  عــن منكــر مبــا يف ذلــك املنكــرات البدع ــة م  ــا دقــت فضــالً عــن البــد  الكــ حل 

 .دقتس السلف ني اجملاهدين يف لفغا ستا  دغلها 
ب ــت مــن مفــا ر هــخا ال ــنف الــخي امــتحن اهلل بــه ددد  م ــادر دال توث ــق خ  االفــمال دال (1)

 لهس السنة داحلق 
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اخ ا ــ ة دهـــخا هــو ع ل ـــم الــدعوي اخ ـــاس الـــخي اختــخدي دينـــاً يــدينو  اللــــه بـــه 
 (4)داسحسا  ديفضلو ه ـ يف خع  م ـ على ال ال  دمج ع لع اط ال 

احلـــق إ  هـــخي ال ـــفات داخع ـــاط كل ـــا مـــن طـــفاته دطـــفات مـــن : أ دددول 
يــــدافع عــــن م فســــ د ق ــــ  لعظــــم ل  ــــت م قــــد طعــــن يف  ــــ  اللـــــه مو ــــى د ــــ  

دكفشر بعض م د   ب  لم ة دب  العباس دل ـر  م عـن  لطحاج ر وط اللـه 
مسـا دها معابـد  اهل ـة دا ر  اس الم يف   ا ة احلكم داملاط دكفشر اخمة داعت  

داعت  لت عات املسل ني لت عات  اهل ة بدد  علم دال حق ، دحـرشيف معـة ال 
إلـه إال اللـــه دحـريف عقا ــد التوح ـد دطعــن يف السـنة ، ديف معجــ ات الر ـوط دفعــس 
املـــودددي كثـــلاً مـــن هـــخا دصـــدث عـــن الـــمايب دال حـــرل بـــس خاد ل  عقـــد مـــؤمترات 

 . لدعو  إىل ذلك  لوحد  اخديا  دطرح با
د  ش عبدالرمحن خ وه اسمام الشنق  ي دخمـاللي عشـرات املدر ـني د ـ  
عل ـــال امل لكـــة دطعـــن يف عق ـــدهتم درلحل ل ـــا ال تســـادي خـــ الاً داعتـــ  الشـــنق  ي 
دمـــن معـــه حمن ـــني داعتـــ  عل  ـــم قشـــوراً ، دكـــم هـــي باليـــا ددداهـــي مـــن يســـ   م 

ام يعت  الشالي دخ وه  قـد مـالالت بالدعا  ىلن مس ناهم دمن  رحل على منوا
  د ق   دلمثاله  باً دال يعت د   به خطحاج ر وط اللـه دبعـ  اخ ب ـال  ـباً 
دال بدعــه الكــ حل دبــد  لمثالــه بــدعاً دمــع كــس هــخا الــبالل يــرد  ل ــم هــم الســلف و  

 .احلق قو  

                                                           

 ( .6) ص  خطوط عري ة (4)
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بوري دلقـــد اعتـــ  ل  ـــة اس ـــالم دمـــن م اسمـــام لمحـــد دحيـــ  بـــن حيـــ  الن ســـا
دخ خ اس الم ابـن ت   ـة الـرد علـى لهـس البـد    ـاداً لفضـس مـن الت ـو  بال ـال  
داالعتكايف دال وم ، ف خا ال عن الخي ي عـن بـه الشـالي إ ـا هـو مو ـه اـؤالل، 

 .دهخي احلرقة إ ا هي على من ج م 
دإ ــــ   ــــقذكر لطــــلني مــــن الثالثــــني لطــــاًل الــــ  ا مع ــــا الشــــالي دخــــ وه 

 .سلف ة احلق قة داهل ا لل عن يف ال
خددوارق مددع الدددعاة مرجئددة مددع الحكددام راف ددة مددع : األصددل األول : "قــاط 

 .الجماعات  درية مع اليهود والنصارى والكفار 
هذه المجموعة التي اتخذت التجري  دينا  وجمع مثالدب الصدالحين منهجدا  

 . (4)" جمعوا شر ما في الفرق
تكفل خ  خر ما عند الفر  قـد ال دهخا الكالم من لكخج ما مسع الناس د 

لت ع عند لكفر الكافرين دال لريد ل  لف س يف هخا دلريد ل  لمثس لإلر ال دلبني 
 .من لدىل به 

ل ـقط الشـالي دلمثالـه مــن احلـ ب ني الق ب ـني عـن تقريــر  ـ د ق ـ  للحلــوط 
ا ــا دعــن ددحــد  الو ــود دمتج ــدي للفرعو  ــة دلدثا ــا دمتج ــدي لعق ــد  اانــددس النلف

قولــــه باالخــــماك ة دعــــن طعنــــه يف  ــــ  اللـــــه مو ــــى دعــــن طعنــــه يف عث ــــا  د ــــا ر 
دعــن   ال ــحابة دعــن عــدم اعمافــه با ــالم بــ  لم ــة مــن لطــحاج ر ــوط اللـــه 

عشرات البد  الك حل من االعت اط دالتج م دالقوط بقـوط املالحـد  يف لخل ـة الـردح 
. 
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ــــه إىل دحــــد  اخديــــا  دإقامــــة احلــــ ج  د ــــل م عــــن الــــمايب دمــــالالته ددعوت
اسبراه  ي دتقي د اخ وا  املسل ني له يف هخي ال امـات دمشـاركة مجاعـات مـن م 

 .يف مؤمتراته 
د ــل م عــن مــالالت اس ــوا  اخ ــرحل دعــن مــالالت مجاعــة التبل ــغ فــإ  
قـــــالوا إ  هـــــخي كل ـــــا بـــــد  دمـــــالالت د قـــــدها دصـــــخير النـــــاس من ـــــا مـــــن لد ـــــ  

من لك  املنكرات ف م من لهـس احلـق، دإ  تقدلوهـا د ـاؤك الوا بات دل  بدع م 
مبــن أ املواخ ــات بــني احلســنات دالســ الات ف ــم مــن غــال  املر الــة ، دقــوام خــر مــن 

، دلمـا الـرف  دبق ـة البـد  ف ـن يـدعوا  ال ي ر مع اإليماة ذنبقوط غال  املر الة 
  عــن الــرداف  إىل التقريــ  بــني الــرداف  دلهــس الســنة دمــن يؤلــف املؤلفــات للــدفا 

 .دمن يدعوا إىل دحد  اخديا  دل و  اخديا  دال    ا ل و  الن ارحل
ومددن يقددول لدديس بيننددا وبددين اليهددود خصددومة دينيددة ، وأة القددر ة  ددد أثنددى 
علدديهم وجعددل بيننددا وبيددنهم اتفا ددا  ومددن ال يهنددأ  ياداتدده بددالعي  إال فددي ديددار أهددل 

 .الخ . . . الكفر أوربا وأمريكا ومن ومن 
لم هـــم ل  ـــتكم دخـــ و كم الـــخين تـــدافعو  عـــن م ! لهـــم الـــخين صـــاربو م و

امل ــابو  جــخي اخددال دغلهــا ، ديبلــغ بكــم احل ــاس ل  تقــخفوا اخبريــال بــقددا كم 
 ! .القاتلة دجتعلو  حما ن م دحما ن ل  ت م مسادوو

 !فقي بالل على اس الم دلهله لخد من هخا البالل و
ام حربــه علــى الســلف ة احلق ق ــة دالســلف ني منــخ دا ظــر ك ــف د ــه خــ وه  ــ 

ثالثـــني عامـــاً،   مـــا كفـــاي ذلـــك فـــدفع تالم ـــخي إىل معركـــة حام ـــة الـــوط ي دفاعـــاً 
بالباطـــس عـــن لهـــس البـــد  دهجومـــاً كا ـــحاً مــــــد الســـلف ني ، دالســـلف و  ال يـــردد  
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 ق ــة ، هــخا البغــي حــ  بلــغ الســ س الــ ي دال ي الــو  يواطــلو  ، خ ــا معــركت م احلق
دمـــع ذلـــك كلـــه يقولـــو  عـــن الســـلف ني خدراً ل ـــم قـــدموا حـــرج الـــدعا  علـــى حـــرج 

 .الكفار داملنافقني دالعل ا  ني دال ساريني دهخا حاام 
رمتـــ  بـــدا  ا دا ســــلت ، دمعلـــوم ل  مـــن لعظــــم لعبـــال  اس ـــوا  املســــل ني 

مؤلفـاهتم  دف ا ل م احلرج الضردس على السلف ة دالسلف ني على امتداد العـاا يف
د ا ر حركاهتم ح  يف اجلامعـات داملـدارس الـ  ل  سـت للسـلف ة   يقولـو  كـخباً 

 . دخدراً إ  السلف ني يقدمو  حربنا على العل ا  ني دالكفار دهم هم 
 .فقي بالل ليضاً لخد من هخا البالل 

 
 رمي الشايجي للسلفيين بالزندقة 

 : و ال الشايجي األصل الثالث 
 ( .ال  ديق على املسلم الخي ظاهري ال الحإطال  لفت )

والزندديه ال يطلده فددي لغدة أهددل العلدم د فدي األملددب د إال علددى الكدافر المظهددر "
لإلسددالم، وبالخصددوص علددى الثنويددة القددائلين بددإلهين ، ومدددعي النبددوة والرسددالة ، 

يحملددوة معدداني القددر ة علددى عقائدددهم الوثنيددة، وال يجددوز الــخين والفددرق الباطنيددة 
طال ه فدي و تندا إالعلدى مدن يشدمله هدالالء المبغ دين لإلسدالم المحداربين لده مدع إ

و د ذهب كثير من الفقهاء إلدى أة . . . إظهارهم أنهم من أهل السنة والجماعة 
 (4)" . . .الزنديه يقتل دوة استتابة بمجرد إظهار كفره ألنه منافه كذاب 
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ا هــم منــه بــرلال ،   هكــخا يفعــس هــخا املســكني يل ــق بالســلف ني مــ: أ ددول 
حيكم عل  م هخا احلكم بق م خ ادقة ال لوخ إطال  لفت ال  دقة إال عل  م خ م 

 . . . حماربو  لإل الم مبغضني له مع إظ ارهم ل ــــم من لهس السنة داجل اعة 
فــا   يف دقتنــا ال لــوخ إطــال  لفــت ال  دقــة علــى الثنــويني دال علــى مــدعي 

 علـى الباطن ـة ، دإ ـا ي لـق فقـط علـى هـؤالل املبغضـني لإل ـالم النبو  دالر ـالة دال
احملاربني لـه مـع إظ ـارهم ل ـم مـن لهـس السـنة   ال  ـدري إىل لي خـ  لخـار جـخي 
النقط ، دلعله خ  لعظـم مـن ال  دقـة   لخـار بقـتل م دد  ا ـتتابة خ ـم منـافقو  

ف ة اجلديـد  بـق م لهــس   ب ـن م ددمـح م يف كتابـه لمـوال علـى فكــر لدع ـال السـل
املدينة دلهس الكوفـة ، دلهـس  را ـا  ، دلعلـه يق ـد بقهـس املدينـة السـلف ني الـخين 
ي لقو  عل  م املنافقني املر فني ، ديق د بقهس  را ـا  السـلف ني يف الكويـت ، 
دي ف م بقهس  را ا  خ ا بالد اجملو  ة دلعله يق د بقهـس الكوفـة السـلف ني يف 

الشـــرق ة دغلهـــا ددطـــف م بقهـــس الكوفـــة خ ـــا مـــن منـــابع احلركـــات حفـــر البـــاطن د 
لدبنــا بقولــه  اللدددهالباطن ــة ، دحنــن ال  ســت  ع لبــداً ل   ــرد هــخا التكفــل مبثلــه ، خ  

 منددوا كونددوا  ددوامين   شددهداء بالقسددط وال يجددرمنكم شددنئ ة  ددوم الــخين يددا أيهددا}
 .{ خبير بما تعملوة اللدهإة  لدهالعلى أال تعدلوا اعدلوا هو أ رب للتقوى واتقوا 

دكــــس مــــا فعلنــــاي ل نــــا  اقشــــنا إ  خــــال اللـــــه لهــــس الفــــم بالقســــط ، إ  ــــافاً 
لإل ـالم ىلـا لل ـق بـه مــن البـد  دالباطـس دإ  ـافاً ل ــحابة ر ـوط اللــه با تقـاد مــن 
ظل  ــم دلل ــق جــم الــت م دا تقــاد مــن يكفــر املســل ني مبــا لــ ي مــن ذ ــوجم، دمــع 

د  املكفــر  باخدلــة د دحضــ ا بــال اهني دال  كفــر طــاحب ا حـــ  ذلــك  نــاقل البــ
 ".تقوم عل ه احلجة 
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لما هخا املسكني ف كفر ا ديرم نا بال  دقة بـدد  ذ ـ  دال بدعـة دال دقـو  يف 
، ديف لي كتــاج !مكفــر بــس يقــخفنا بالغ ــ  مــن مكــا  بع ــد فــقين مــا  ســبه إل نــا و

 !ديف لي مكا  دلي دخما  و! قلناي و
العتقـادي ل نـا خ ادقـة هـخا الع ـر يـرحل ل ـه ال يلـ م التثبـت يف حقنـا دإ   دلعله

لـ م التثبــت دالعــدط حـ  يف الكفــار ، فإ ــه ال يل مـه لقــس خــ  مـن التثبــت دمــن هنــا 
 .لتى املسكني ف مأ كتبه باخكاذي  الوامحة داجملاخفات الفامحة

 أ العـدط دلعس من ل ـباج  ـلوكه دخـ وه دطا فتـه هـخا املسـلك إميـا م مبـن
داسحســا  الــخي ا معــوي حل ايــة البــد  دلهل ــا فقــط ، دال لــاط ف ــه خهــس الســنة 
الخين يرم  م الشالي بال  دقة دقد لقردي د شردا الكتاج الخي يض ن هخا احلكم 

 .عل نا
بــس ال لــاط لت ب قــه حــ  علــى لهــس البــد  دالفــم الــخين يقد ــو م دحيــامو  

املغلظـــــة إىل  ا ـــــ  حما ـــــن م  تفضـــــح م  عـــــن م خ  ذكـــــر مســـــادلهم دبـــــدع م
دتلحق ــم بق  ــة البــد  الكــ حل دتســق  م عنــد لهــس احلــق داس  ــايف دالعــدط ك ــا 
 قط اجلعد بن درهم ، دع رد بـن عب ـد ، دداطـس بـن ع ـال داجل ـم بـن طـفوا ، 
دبشر املريسي دغـلهم ىلـن ا ـق ت م بـدع م عنـد لهـس السـنة احلق ق ـني ال ـادقني 

 .ار دمناهأ لهس الضالط داملد نني يف حظا رهم ال امل جنني بقفك
 .{ ظلموا أي منقلب ينقلبوة الذينوسيعلم }
 

 أنواع االستدالل لمنهج النقد 
 :ل ا حب د اللـه قد ا تدللت اخا املن أ بقدلة كثل   داً :  ثانيا  

متبعــاً يف اال ــتدالط جــا عل ــال اس ــالم دهــم   لداًل مــن  ــنة ر ــوط اللـــه 
اخ القــدح يف مــن يســتحقه مــن لهــس البــد  علــى ا ــتالف م دا تالف ــا كــس مــن ل ــ
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دمن الردا  دالع ا  ، دذكـرت اخبـواج الـ  لـوخ ف  ـا القـدح دالنقـد لد اجلـرح  ـم 
 .ذلك ما خالت 

 : دقد  ظم تلك اخبواج لحد العل ال بقوله 
 متظلم ومعددددددددرف ومحذر   القدح ليدددددس بغيبة في ستة 

 طلب اإلعانة في إزالة  منكر  ومستفت ومن  ومجاهر فسقا  
 .د قلت ذلك مف اًل دمشردحاً دمقرد اً بقدلته 

 .رمح م اهلل ـال    ا عن خ خ اس الم ابن ت   ة دالنودي دابن ر   ـ 
 قلت عشرات الت ب قات من ت ب قات ل  ة اس ـالم علـى ال وا ـف :  ثانيا  

ىلا يكفي عشري ل ـالج  (حجة البي اءالم)داخفراد يف كتايب من أ النقد دكتاج 
 .احلق املن فني 

لمــا لهــس اخهــوال اجلاحمــة فلــو  الــت م بكــس آيــة دبرهــا  ل عنــوا ف  ــا درفضــوها 
ــــاحلق الوامــــح  ــــارهم يف التكــــخي  ب ــــك لعــــدال الر ــــس دمقتفــــني آث مشــــاجني يف ذل

 .دال عن يف لهله 
مـربت اـم مربت ام اخمثلة بكت  اجلرح دال     ت للجـرح د :  ثالثا  

من ا عشرات اخمثلة من ت ب ق مؤلف  ـا مـن ل  ـة اس ـالم يف كتـاج النقـد دكتـاج 
احملجة الب ضال دحخر اهم من   ور  رف  هخا املـن أ دل  هـخا يـؤدي إىل ال عـن 
يف ل  ــة اس ــالم ل  ــة اجلــرح دالتعــديس ديف كتــب م دل  ق ــام اس ــالم دكتــ  الســنة 

 أ الــخي ت عنـــو  ف ـــه لخـــد ال عـــن دتشـــوهو ه دكتــ  العقا ـــد كل ـــا علـــى هـــخا املـــن
د قـوط اـم ا   إ  كــا  لإل ـالم دال  تــه دمـا  ـاردا عل ــه مـن مــن أ عظـ م حرمــة 

 .دمكا ة فكفوا فتنكم دخركم عن اس الم دلهله دمناهجه
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 العلماء المعاصرون يؤكدون منهج النقد 

ن عبداللـــه إ  عل ــال الســنة املعاطــرين كســ احة الشــ خ عبــدالع ي  بــ:  رابعددا  
ابــن بــاخ داحملــدث الناقــد الشــ خ حمــد  اطــر الــدين اخلبــان دتالم ــخي دالشــ خ طــا  
الفــوخا  دعل ــال الســنة يف الــ  ن دال  ــ  ا  ــابغت م املتو ــص يف اجلــرح دالتعــديس 
لبو احلسن امل ري املقريب كل م يسلد  علـى هـخا املـن أ يف ح ـاهتم ديف مؤلفـاهتم 

م علـــى امتـــداد تـــارخي م  ـــا رد  علـــى هـــخا املـــن أ إىل دفتـــاداهم بـــس عل ـــال اس ـــال
 .يومنا هخا 

إىل مساحــة الشــ خ عبــدالع ي  بــن  مددنهج النقدددلقــد لر ــلت كتــايب :  خامسددا  
 .باخ دإىل عدد من العل ال من م الش خ حم د  اطر الدين اخلبان 

لما الش خ ابن باخ فقد لحاط الكتاج إىل الش خ عبدالع ي  الرا حي فكت  
طــة للكتــاج د ــل ه للشــ خ ابــن بــاخ فــاطلع الشــ خ علــى امللوــص دكتــ  إىلش  ال

 .بق ه قد  ري ددعا يل خبل 
   الس عن مض و  املن أ دلبـه فق ـاج مبـا يؤيـد هـخا املـن أ د ـالس الشـ خ 
طا  الفوخا  عن هخا املن أ فق اج مبا يؤيدي ، د الس الش خ عبدالع ي  السل ا  

ؤيـــدي فقرفقنـــا كـــس ذلـــك مبقدمـــة الكتـــاج املـــخكور ، عـــن هـــخا املـــن أ فق ـــاج مبـــا ي
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. ال بعــة الثا  ـــة ( 1)مــن ص  (4)فنشــرت معــه ، ا ظــر مـــن أ لهــس الســنة يف النقـــد
 . (1)دار املنار

دهي ل وبة خاف ة كاف ة ملن يريـد احلـق د عـوذ باللــه مـن اتبـا  ااـوحل ، د عـوذ 
بـد  دمحـايت م دمحايـة باللـه مرات دكـرات مـن قـوم ال هـم اـم إال التشـبث بشـ وخ ال

بـــدع م دمـــن ل ـــس ذلـــك يرفضـــو  كـــس حجـــة دي ـــدمو  كـــس مـــن أ ميـــي قدا ـــة 
ل  ت م دينشالو  املناهأ الباطلة للـدفا  عـن تلـك القدا ـة  اخ ـ ورية الـ  مـمأت 

 .لدمغت م 
وسددئل الشدديخ محمددد ناصددر الدددين األلبدداني فأجدداب بمددا يالكددد هددذا المددنهج  

(  058)تده ، اسدتمع إلدى جوابده فدي شدريط كيف ال وهو يسير عليه في كل ماللفا
 :  وهذا نص كالمه 

احلق قة يا خ ونا إ وا نا هؤالل لد الشباج هؤالل مجعوا لخـ ال كثـل  / س " 
مــن ذلــك قــوام ال بــد ملــن لراد ل  يــتكلم يف ر ــس مبتــد  قــد بــا  ابتداعــه دحربــه 

داجل اعـة  للسنة لد ا يكن كخلك لكنه ل  ق يف مسا س تت س مبـن أ لهـس السـنة
ال يتكلم يف ذلك لحد إال من ذكر بق ة حسناته دما يسـ و ه بالقاعـد  يف املواخ ـة 
بــني احلســنات دالســ الات ، دللفــت كتــ  يف هــخا البــاج در ــا س مــن بعــ  الــخين 
يرد  هخا الرلي بق ه ال بد من أ اخدلني يف النقد دال بد من ذكر احلسـنات دذكـر 

                                                           

هؤالل املتظاهرد  مبن أ السلف كخلك يتظاهرد  باحمام العل ال فإذا  الهم هؤالل العل ـال  (4)
خيـــالف هـــواهم دمـــا تشـــربوي مـــن لهـــس البـــد  مبـــا يوافـــق الكتـــاج دالســـنة دمـــن أ الســـلف د 
 .دمناهج م رفضوي دمربوا به عر  احلا ط 

 .دذكر ا لقواام يف طال ع هخا الكتاج فار ع إل  ا ( 1)
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طالق ــا لد هنــاك موامــع ال ي لــق ف  ــا هــخا الســ الات ، هــس هــخي القاعــد  علــى إ
 اخمر  ريد منكم بارك اللـه ف كم التف  س يف هخا اخمر و 

 .وكل خير في اتباع من سلف : التفصيل هو / ق 
 !هل كاة السلف يفعلوة ذلذ ؟

هم يستدلو  حفظك اللـه خ ونا ببع  املوامـع مثـس كـالم اخ  ـة يف / س 
ديث رافضــي  ب ــث يســتدلو  بــبع  هــخي املوامــع الشــ عة مــثاًل فــال  ثقــة يف احلــ

ديريدد  ل  يق  وا عل  ا القاعد  بكامل ا دد  النظر إىل ا يف من الن وص الـ  
 !ف  ا كخاج ممدك  ب ث و

ح ن ـــا يـــتكلم العـــاا باحلـــديث بر ـــس طـــا  لد  هدددذه طريقدددة المبتدعدددة /ل 
 دإ ـه فق ـه دإ ـه عاا دفق ه ف قوط عنـه  ـ  احلفـت هـس يقـوط إ ـه مسـلم دإ ـه طـا 

احلق قـة القاعـد  السـابقة . اللــه لكـ  . . ير ع إل ه يف ا ـتنباط اخحكـام الشـرع ة 
 .م  ة  داً تش س فرع ات عديد   اطة يف هخا ال ما  

من لين ام ل  اس سا  إذا  الت منا بة لب ا    ق مسـلم إ  كـا  داع ـة 
مــن لداــا إىل آ رهــا اللـــه لكــ  لد غـل داع ــة الخم مــا يع ــس حمامــر  ديــخكر حما ـنه 

 .دمحك الش خ هنا تعجباً . .  خ  عج   داللـه خ  عج   
دبعـــ  املوامـــع الـــ  يســـتدلو ا مـــثاًل مـــن كـــالم الـــخه  يف  ـــل لعـــالم / س

النـــبالل لد يف غلهـــا ص  ـــس خـــ ونا علـــى فوا ـــد ل  يكـــو  عنـــد الر ـــس فوا ـــد حيتـــال 
 إل  ا املسل و  مثس احلديث و 

تأديدب يدا أسدتاذ مد    دية إنكدار منكدر أو أمدر بمعدروف د يعندي هدذا / ق 
الرسددول عنددد مددا يقدددول مددن رأى مددنكم منكددرا  فليغيدددره ، هددل تنكددر المنكددر علدددى 

 !المنكر هذا وتحكي إي  محاسنه ؟
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لد عنـــــدما قـــــاط بـــــالي اخل  ـــــ  ل ـــــت دلكنـــــك تفعـــــس دتفعـــــس ، دمـــــن / س 
 !ر ذكر فوا دها وربنا ع د س عندما ذكر اخل : العجا   يف هخا قالوا 

أكبددر هددالالء يتبعددوة مددا تشددابه مندده ابتغدداء الفتنددة ، وابتغدداء تأويلدده ، اللـــه / ق 
 .أنا شايف في عندهم أشياء ما عندنا نحن اللـه سبحاة 

( 114/4)دللشــ خ فتــوحل ل ــرحل يف  قــد مــن أ املواخ ــات مــ ن خــريط رقــم 
 .من  لسلة اادحل دالنور املعردفة 
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  الرابع الفصل

 

 
 
 

 : ال عبدالرحمن عبدالخاله 
 .خماطر من أ الش خ رب ع  يف النقد داحلكم على الر اط "

دل ــلاً فلقــد كــا  مــن ا ثــار املــدمر  ملــن أ رب ــع بــن هــادي املــد لي هــخا يف 
 : النقد ما يقـ 

ـ ل ـه  عـس العـدط داسحسـا  دالشـ اد  بـاحلق دالق ـام بالقسـط الـخي لمـر  4
: دقولــه تعــاىل  {. .  منددوا كونددوا  ددوامين بالقسددط الــخين ا يددا أيهدد}اللـــه بــه يف قولــه 

لي عدداًل  عس رب ع هخا اخمر بالعدط من مـن أ { وكذلذ جعلناكم أمة وسطا  }
املبتدعة ، دمسى العدط الخي لمر اللـه بـه مـع النـاس عامـة داملسـل ني  اطـة مبـن أ 

 .(4)"دالســنة دل ه ل ي من أ لهس احلديث( منهج الموازنات)لهس البد  دمساي 
 : أ ول 

                                                           

 ( . 14ص " : ) الرد الوجيز " (4)

 المطعن الرابع
زعم عبدالرحمن عبدالخاله أة لمنهج النقد 

  الذي يحاربه ظلما  مخاطر
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 ـــــبحا ك هـــــخا جتـــــا  عظـــــ م فـــــإ  اخمـــــر يف الواقـــــع غـــــل مـــــا يقولـــــه :  لداًل 
 : عبدالرمحن عبداخلالق ، دمن اخدلة على ذلك 

 .ـ إ  عدم  قله لكالمي خدمح دل س على جتن ه علي  4
معـة العـدط ، دمعـة الظلـم ، مـن  ( المحجدة البي داء)ـ ب نـت يف كتـايب  1

احلكم باحلق ، د قلت ف ـه مـا : دهو ل  العدط  اليف اجلور ، دالعدطكت  اللغة 
 .قاله ابن الق م دابن كثل 

د قلـــت كـــالم لهـــس اللغـــة يف معـــة الظلـــم دل ـــه دمـــع الشـــ  يف غـــل مومـــعه 
تعدياً ، دا ل د عند اللغويني دال املفسرين دال غلهم ، ل  العدط يقتضى د ـوج 

عند  قد الكفـار دال املسـل ني دال املنحـرفني مـن املواخ ات بني احلسنات دالس الات 
املبتـــدعني الضـــالني لد الفجـــر  الفا ـــقني ، د قلـــت عـــن العل ـــال دمـــن م ابـــن ت   ـــة 
 ــــواخ ال عـــــن يف لهــــس البـــــد  دالظل ـــــة ، دلهــــس البـــــد  دخــــ دال الـــــ در داجملـــــاهرين 

 .بفسق م دعند    حة من يستشلك يف م اهر  ر س لد معاملته 
ف ــخي  ــتة ل ــباج ذكرهــا : "ذكــر هــخي اخخــ ال دغلهــا  بعــد  ددال النددووي

 ".العل ال دلكثرها ل ع عل ه 
ـ إ  كتـ  اجلـرح اخلاطـة دالعامـة الـ  ت  ـر جـا املكتبـات الـ  يو ـد ف  ـا  1

 .اخلويف من اجملردحني بدد  ذكر حما ن م لك  خاهد على طـحة ما لقوله
  ــر بــخم لهــس البــد  مــن ـ  كتــ  العقا ــد عنــد لهــس الســنة دمــا اكثرهــا ت 1

طوا ف دلفراد بدد  مواخ ات بـني احلسـنات دالسـ الات دقـد مـربت اخمثلـة الكثـل  
لخم ال وا ف املبتدعة دلمثلة لخم الكت  الـ  ف  ـا بـد  ، دالتحـخير الشـديد من ـا، 
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دذكــــرت عشــــرات اخمثلــــة مــــن عــــدد مــــن كتــــ  اجلــــرح اخلــــاص يف  ــــرح الضــــعفال 
 .تدعني داملمدكني دالكخابني داملب

ديف احلق قــة ل  العل ــال ل عــو  علــى د ــوج  ــرح لهــس البــد  دذم ــم دمــا 
احتـــال لهـــس الســـنة يف دقـــت مـــن اخدقـــات إىل  ـــو  املعـــارك مـــد قـــوم يـــدعو  
د وج املواخ ات بـني احلسـنات دالسـ الات يف  قـد لهـس البـد  دالشـردر دالفـم ك ـا 

قـــنع م احلجـــأ القاطعـــة احتـــا وا ا   مـــد قـــوم امـــتحن اللــــه جـــم لهـــس الســـنة ال ت
 .م  ا عظ ت دكثرت دال يسل و  لل اهني الساطعة م  ا لمالت 

قوم خعارهم الكخج دالتلب ي داملغال ات ، دمن لدمـح اخدلـة علـى كـخجم 
دمغال اهتم ل م ال يقومو  مبن أ املواخ ات الخي يـدشعو  ل ـه هـو املـن أ العـدط يف  

ساهتم مد مـن خياطـ و م دحيـاربو م كتاباهتم دلخرطت م د  ب م ددرد  م د ل
 .ظل اً دعددا اً 

ـ قــد  ــقلناهم كــرات دمــرات عــن كتــ  اجلــرح مــا بااــا ختلــوا يف مالــات لد  5
 .ا يف الما م من هخي املواخ ات امل عومة 

فــــإ  كــــا  مــــن أ املواخ ــــات طــــح حاً فق  ــــة اس ــــالم ظل ــــة  و ــــة يف مــــول 
بـس اللــه   ه يف كتابه ديف  نة ر ـوله من جكم دا يعرفوا العدط الخي لمر اللـه ب

تعاىل دتنـ ي ع ـا تقولـو  علـواً كبـلاً ، الـخي ال يظلـم مثقـاط ذر  يكـو  ظاملـاً ح ـث 
ذم الكفــار داملشــركني يف مالــات ا يــات بــدد  مواخ ــات دهــو الــخي لد ــ  العــدط 
يف حــق الكــافر داملــؤمن دتنــ ي عــن ظلــم  لقــه لمجعــني ، ديكــو  ر ــوط اللـــه علــى 

م ظاملـــاً ، دا يف ـــم معـــة العـــدط الـــخي لمـــر اللــــه بـــه يف القـــرآ  ح ـــث ذم مـــن جك
 .لخواطاً كثر دا يواخ  بني حسناهتم د  الاهتم 
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داحلق قــة ل  اخمــر   ــل  ــداً ح ــث يوا ــه لهــس الســنة لقوامــاً يــدعو  ل ــم 
من لهس السنة ، دلكن م لخد الناس إيخالاً دظل اً خهس السنة دلخد النـاس دفاعـاً 

 .لهس البد  دالفم  عن
 :قاط عبدالرمحن 

أنده جعدل التمسدذ بسدقطات النداو وأخطدائهم ديندا وأة الندداو ال ـ  1"
يوزنددوة عنددده إال بهددذه األخطدداء والسددقطات فددالحكم علددى الندداو مددن خددالل 

 . (4)"زالتهم وأخطائهم وأة كل زلة وخطأ تهدم كل إحساة وبر 
 . بحا ك هخا جتا  عظ م : أ ول 

خا الكالم دال لعتقدي ، دالدل س على جت عبدالرمحن ل ه ا يـخكر فلم لقس ه
الكتــاج داملومــع الــخي قلــت ف ــه هــخا الكــالم ، فإثبــات احلســنات دإ ــقاط ا إ ــا 

 .هو ب د اللـه 
دالــخي كتبتــه دلديــن اللـــه بــه هــو  ــواخ بــس د ــوج  قــد لهــس البــد  دالتحــخير 

ت ـــو  بشـــ  ل ـــوا  الت ـــو  ، مـــن م دقـــد عـــدي ل  ـــة اس ـــالم   ـــاداً دلفضـــس مـــن ال
 .دلكثر كت  خ خ اس الم ابن ت   ة إ ا هي  قد خهس البد  دلباط ل م 

خ  يف ذلك محاية للدين دحفاظاً عل ـه دمحايـة لل سـل ني مـن إفسـاد ديـن م 
 .على ليدي لهس البد  

 : ـ قاط عبدالرمحن  1

                                                           

 ( .14: ) الرد الوجيز( 4)
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تفسدديه لقددد أخددرق مددنهج ربيددع فددي النقددد مجموعددات مددن أهددل التكفيددر وال"
 ددللوا سددلف األمددة وأئمتهددا وحر ددوا كتددب أهددل العلددم كفددت  البدداري البددن الــخين 

دد وشدرح العقيددة  اللددهدد وشدرح الندووي لصدحي  مسدلم د رحمده  اللددهحجر د رحمه 
الطحاوية د وميرها وهالالء هم تالميذ هذا المنهج الفاسد في النقد والحكدم علدى 

 . (4)"الرجال
 . م  بحا ك هخا جتا  عظ: أ ول 

فقما التكفل دالتفس ق فإمامك   د ق ـ  دمدر ـته الـ  ل ـت لحـد لفرادهـا  
ك ا كشف اللـه حق قتك ، دقد امتالت كتبه دكت  ل  ه دتالم خي بخلك د باط 
لفغا ستا  ددهادها ، داجل ا ر دم ر دفلس ني كل ا تش د بخلك داجل ير  مت د جم 

كثـــر مــن عبـــدالرمحن عبـــداخلالق ، ف ــن يـــدافع عــن  ـــ د ق ــ  دتالم ـــخي دلتباعــه ل
 .دهخا حاام 

 .دلو كنت صارج التكفل ملا ل  دت  فسك حب س هخا الع ل الثق س 
اخل إ  طــح . . . دلمــا الــخين تــدعي ل ــم لحرقــوا فــتح البــاري دخــرح النــودي 

ففــي حمامــن ا تربــوا علــى ال عــن يف العل ــال ، . ف ــم مــن لحــالس احل ب ــة : قولــك 
على عل ال السـنة يف كـس مكـا  ، دبـدؤا بـالفم قبـس ل  يعرفـوا  دتربوا على الشغ  

كتـاج مـن أ النقـد دطــاحبه بسـنني دهـخا خـ  يعرفــه لهـس املدينـة دغـلهم دحــارج 
احنراف م طاح  من أ النقد دإ وا ه ، دلقد فرح احل ب و  جـخي الفتنـة لخـد الفـرح 

نة دال ل ــتبعد ، دليــددها دطــاردا حيتجــو  بــققواط لهل ــا دذلــك لبغضــ م خهــس الســ
                                                           

 وط اهلل لقـد دعـا عبـدالرمحن عبـداخلالق إىل مجـع مـا طـح عـن ر ـ( . 14: ) الرد الوجيز( 4)
يف كتاج داحد   الق ام حبر  دإتاليف كس ما  وحل ذلك ، دهخي دعو  إىل حر  عشـرات 

خطدوط ل ظـر كتابـه . بس مالـنت الكتـ  الـ   ـدمت السـنة دف  ـا لحاديـث غـل طـح حة 
 (. 11)ص  رئيسية
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ل  عبدالرمحن كا  من لخد الفرحني جـا داملسـتغلني اـا، دال ل ـتبعد ل  عبـدالرمحن 
يعريف برالتنا من فتن م ؛ دلكنه يسـلك مسـالك اال ت ـاخيني يف إل ـاق م بنـا دهـخا 

 .فعس من ل ي له داخ  من دين يردعه دهم به دبالق ب ني لخبه دإل  م لقرج 
  لهــس املــن أ الســلفي دال عــن فــ  م بالكــخج فالقا ــم املشــمك ب ــن م بغــ

دإخاعته يف الد  ا ، دحنن داللـه الخين  دافع ب د  دإ الص عن عل ـال اس ـالم 
قــدميا دحــديثاً ، دلوكنــت تغــار علــ  م ملــا تول ــت  ــ د ق ــ  الــخي طعــن يف  ــاد  

دكفر بـ  لم ـة مـن م ، دكفـر اخمـة دعل الهـا مـن  العل ال لطحاج ر وط اللـه 
 ".، دلكنك تتحلى مبا ل ي من حل تك  قرد 

 
 : ـ قاط عبدالرمحن  1
هذا المنهج الفاسد لم يجعل لعدالم مدن علمداء اإلسدالم مكاندا  فدي األمدة ، "

ألندده يقددوم علددى تتبددع السددقطات والددزالت واألخطدداء وال يوجددد مددن لدده عصددمة مددن 
 !ذلذ؟

دوة هدمه  ولما  ام تالميذ الشيخ ربيع بالبحث عن أخطاء من يبدعونه ويري
كافأهم االخروة بالبحث عن أخطاء ربيع ومن يعظمهم من طالب العلدم وأصدب  

ومدن سدن  سدنة سديئة فعليده وزرهدا . . . هم الجميدع التفتدي  عدن أخطداء االخدرين 
 . (4)" ووزر من عمل بها

 : أ ول 
                                                           

 ( . 19ص ) الرد الوجيز  (4)
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لـــو كـــا  لـــك داخ  مـــن ديـــن مـــا لطلقـــت علـــى هـــخا املـــن أ ل ـــه فا ـــد :  أوال
ه مــــن أ الســــلف ، دا  العل ــــال املعاطــــرين دمــــن م ابــــن بــــاخ دلظــــن ل ــــك تعلــــم ل ــــ

 ــا رد  عل ــه دعل ــال اس ــالم قــبل م  ــا رد  عل ــه قبــس ل  يولــد رب ــع ، دلكــن ملــا 
ــــس دعجــــ ت عــــن مقارعــــة احلجــــة باحلجــــة جلــــقت إىل هــــخا اخ ــــلوج  لع تــــك احل 

 .امل قوت دهو  عس باطلك حقاً داحلق باطاًل دفا داً 
أ الســـلف درب ـــع ا يقـــم بواحـــد يف املا ـــة ىلـــا قـــام بـــه هـــخا يـــا عبـــدالرمحن مـــن 

 .عل اؤ هم قاد  اخمة د ادهتا من مالحقة لهس البد  دقاد  الفم 
إ  مــوقفي مــن العل ــال اخدلــني دا  ــرين هــو موقــف لهــس الســنة مــن :  ثانيددا  

 .إ الام داحمام م دالخج عن م 
العل ال املعاطـرين  دموقفي من لهس البد  دالفم هو موقف م ، دموقفك من

معرديف درب ع هو الخي ال حقك دلدقفك عند حدك ، دلما العل ـال القـدمال فقـد 
 طعنت يف كثل من لهس احلديث بس طعنت يف ثالثة من لطحاج ر ـوط اللــه 

، دلمــا لهــس البــد  فق ــت علــى العكــي مــن مواقــف العل ــال فقــد  نــدت  فســك 
 .، فقي الفريقني لهدحل  ب الً  للدفا  عن م بس ل ت حامس راية هخا الدفا 

دلمــا مـــن تل ــق م بنـــا فقــد  ـــبقت اس ابـــة عــن م ، دهـــم بــك لخـــبه خ ـــك 
ل ت دإياهم ال صتا و  إىل البحث عن السق ات بس تغرفـو  مـن حبـار الكـخج، 
فخلك يغن كم عن مشقة البحث دعنال التنق   ، دكق ك توهم الناس ل  هخا من  

ة احتشـــددا جل ـــع  ـــق اتك فلـــم لـــددا لـــك كراماتـــك إذ ت ـــورت ل  لهـــس املدينـــ
خ الاً فبعث اللـه لك هخا اجلند ، لد من كرامات   د ق ـ  ، دمـا لظـن اخمـر إال 

 .مدبراً 
 : ـ قاط عبدالرمحن  5
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هددذا المددنهج جددرأ صددغار طلبددة العلددم علددى التطدداول علددى أعددراض العلمدداء "
ب مددازالوا فددي والبحددث عددن أخطددائهم والحددال أة هددالالء الطددالاللـــه والدددعاة إلددى 

مبددددأ الطلدددب و دددد أدى هدددذا إلدددى انحدددراف كثيدددر مدددنهم ، وتدددركهم الددددين وفسددداد 
أخال هدددم وطدددويتهم والعجدددب أنهدددم لقندددوا أة هدددذا الثلدددب والشدددتم والتجندددي ديدددن 

 . (4)"اللـه يتقرب به إلى 
ـــا مؤدبـــو  دحيبـــو  العل ـــال ديشـــدد  : أ دددول  رمتـــ  بـــدا  ا دا ســـلت ف البن

  ، دلكــن ال ــالج دغــل ال ــالج الــخين رمــعوا لبــا  إلــ  م الرحــاط مــن كــس مكــا
بغ  العل ال داحتقارهم د ب م دإ قاط فتاداهم درم  م بالع الة داجلا و  ة دد 

رمــــعوا ذلــــك مــــن حمامــــن احل ب ــــة بق واع ــــا ، دمــــن حمامــــن مجاعــــة التبل ــــغ . . . 
 .داجل اعات ال  تدافع عن ا 

 ــــوا  الســــ  دالتحقــــل دمــــن كتابــــات عبــــدالرمحن الــــ  ا  ــــوت علــــى لقــــخ  ل
 .للعل ال 

داخمـــــور بده ـــــة ددامـــــحة مثـــــس الشـــــ ي ، فـــــال تظـــــن ل  هـــــخي املغال ـــــات 
دالتلب ســـات تغـــ  عنـــك خـــ الاً دتـــدفع عنـــك معـــر  مـــا  ن ـــت علـــى  فســـك دعلـــى 
اس ـــالم داملســـل ني ، دكـــس مـــا ذكرتـــه مـــن الع ـــوج فقهـــس الســـنة الـــخين تربـــوا علـــى 

 ، مــن لفضــس النــاس  لقــاً ددينــاً دل ســوا املــن أ الســلفي بــرلال منــه دهــم داحل ــدهلل
 .باملع ومني د سقط اللـه لنا دام الثبات 

 : ـ قاط عبدالرمحن  1
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لقد أدى منهج ربيع هذا المخترع في النقدد إلدى تشدويه مدنهج أهدل السدنة "
والجماعة عند من ال يفهم طريقة أهل السنة في العدل واإلحساة ،وظن الجاهل 

مددنهج أهددل السددنة هددو السددب والتشددهير والرمددي بالبدعددة  بمندداهج علمدداء السددنة أة
بال مبدع وتتبع سقطات الناو وزالتهدم فانصدرف كثيدر مدن النداو عدن مدنهج أهدل  

 .  (4)"السنة والجماعة
 :أ ول 

مســـكني مـــن أ املواخ ـــات لقـــد دلـــد لق  ـــاً منبـــوذا فتبنـــاي لخـــد النـــاس :  أوال   
درفعــوي خــعاراً ، ف ــا داللـــه ل شــقدا لــه  احتقــاراً لــه دخهــداً ف ــه ، دإ  دطــفوي بالعــدط

حمك ـــة دال   ـــبوا لـــه قامـــ اً ، ذلـــك خ  لدل ـــالي مـــن لخـــد النـــاس ظل ـــاً دلخـــدهم 
فتكا بقعرا  اخبريال ـ دال    ا العل ال دلهس احلـق ـ مـن الـخ اج لخـتد جـا اجلـو  

 .، فل ي من املعقوط دهخا حاام ل  ينشالوا له احملاكم دين بوا له القضا 
إ  هـــــــو صـــــــرك لدىن حركـــــــة ل  الـــــــ  حبقوقـــــــه مـــــــن االحـــــــمام دالت ب ـــــــق  بـــــــس

دمســـتل مات ذلـــك مـــن احملـــاكم دالقضـــا  داملـــوظفني داخلـــدم داحلشـــم لد ـــعوي ركـــاًل 
باخقــدام دمــرباً بالنعــاط ، دك ــف ال دهــم قــد تعــوددا الفومــى اجلاهل ــه دلكــس حلــوم 

لباليــا ينكــرد  حســناهتم دال البشــر يف الســرادي  داخلاليــا ل ن لــوا باخبريــال الرخايــا دا
حيتــا و  إىل البحــث عــن خالهتــم ، بــس يك لــو  اــم الــت م كــ ال مــن تــالط الكــخج 

 .داملني 
دلما الظل ة من لهس اخهوال دالبد  فال لـوخ التفكـل يف البحـث عـن خالهتـم 
دال اسخار  إىل ذكر موبقاهتم ف اديس من ي جي يف  فسه لدىن هـا ي فـإ  لقـدم 
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لـــك فســـويف تق ـــع منـــه اللحـــوم دتكســـر منـــه العظـــام قبـــس مت يـــق علـــى خـــ  مـــن ذ
 .املالبي 

أمدا الحسددنات فيجدب أة ت ددفى علدديهم بغيدر حسدداب ومدن خددالف فهددو 
 .من أهل الهالك والتباب 

لر و املعخر  من هخا السجع دإ  كـا  ميثـس حـاط هـؤالل القـوم الـخين افتعلـوا 
افلــة باملعضــالت مــن البــد  ال مــن أ املواخ ــات حل ايــة ق ــاداهتم الضــالة دكتــب م احل

سقامـــة العـــدط الـــخي  علـــوي خـــعاراً ، دهـــم ال دلـــن ي بقـــوي ال علـــى ق ـــاداهتم خ ـــا 
 ـــتظ ر  ـــوآهتم دخمـــاخي م د  ن ـــريف عـــن م كـــس طـــاح  ف ـــر  طـــح حة دعقـــس 
 ـــل م ، دال علــــى لهــــس الســــنة خ ــــم إ  ذكــــرت حســــناهتم دعقا ــــدهم ال ــــح حة 

فققبلوا عل  م دعلى ما عنـدهم مـن حـق ، دمناهج م الرخ د  عريف الناس قدرهم 
ف ــخي كتــ  لدع ــال هــخا املــن أ دهــخي منــابرهم دهــخي لخــرطت م ف ــس جتــد ف  ــا مــن 
مواخ ة لد جتد اا رك اً ال ملن حيبو ه دال ملن يعادد ه ، دال  ـخه  بع ـداً ف ـخي كتـ  
عبدالرمحن هس ف  ـا لي لثـر لل واخ ـات عنـدما يتحـدث عـن عل ـال املـن أ السـلفي 
لد طــــالج املــــن أ الســــلفي ؛ كــــال ال جتــــد إال ال عــــن دالتشــــويه اخلــــالص اجملــــرد ، 
ديال ــت هــخا التشــويه قــام علــى مثالــ  حق ق ــة فلــو كــا  كــخلك الحت ــس إىل حــد 
ما؛ دلكنه الكـخج احملـ  ، دبـالعكي مـا يسـ   م باجل اعـات اس ـالم ة ، فكـم 

 ـاً فـخكر بعـ  مسـاد  م فإ  غفـس لح ا. يك س اا من املدح ليضاً بدد  مواخ ات 
 ــدم دعــاد إىل إطــرا  م ليضــاً بــدد  مواخ ــات دلخــبع م مــن الت اديــس داملبالغــات ، 
دقــس مثــس ذلــك فــ  ن  ــار علــى   ــه دتر ــم   ــاي ، فــال جتــد عنــدهم لي لثــر 

 .لل واخ ات ؛ بس ال جتد عندهم إال الكخج داالفمال ، داللـه إ ا حملنة عظ  ة 
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مــن القــدح دالتشــويه دال مــن أ املواخ ــات الــخي فــال مــن أ لهــس الســنة  ــلم 
يدعو ه لقي لدىن حت من االحـمام دالت ب ـق ف ـو املسـكني يشـكوا ىلـا يلقـاي مـن م 
مــن الظلــم داالمــ  اد داسها ــة داالبعــاد ، دإ  رفعــوا خــعاري دلفقــوا لــه مــن الشــبه 
لمـــعف مـــن حجـــأ الـــرداف  داخلـــوارل دلدهـــى مـــن ب ـــوت العنكبـــوت ف ـــا هـــم لـــه 

 .ني دال له  مبنقادين ب ا ع
اجلواج ال من أ إال الفومى ال  ل ي اا حددد ! دإذ  ف ا هو من ج م و
 .دال  ددد دال تضبط بق ود 

 .فالل م ل فاً درمحة بدينك دعبادك دبالدك 
 : ـ قاط عبدالرمحن  6
لقدددد أو دددع هدددذا المدددنهج الباطدددل أتباعددده فدددي التندددا   والكيدددل بمكيدددالين "

 .الواحدة بقولين متنا  ين والحكم في المسألة 
ولذلذ أصب  كثير منهم مدن أهدل التقيدة والكدذب ، فلهدم أ دوال فدي السدر 

 . (4)" يبدعوة بها سادات الناو ال يستطيعوة  ولها في العلن
 : أ ول 
رمتــ  بــدا  ا دا ســلت ، فالتق ــة خــعار اخحــ اج الــ  تنــافح عن ــا : ًً  أوال

اخحــ اج ف ــم يلبســو  للنــاس ديظ ــرد  اــم دال  ــ  ا يف البلــدا  الــ  صظــر هــخي 
 ــــاليف مــــا يقولو ــــه ديفعلو ــــه يف اخقب ــــة دالســــرادي  ديظ ــــرد  بقلســــنت م للنــــاس 
 اليف ما يكنو ه يف قلوجم من العقا ـد داالجتاهـات ، دلعل ـم يسـلد  علـى هـخي 

 .احلاط يف مول تو   ات عبدالرمحن دلمثاله 
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ــــ  م هــــخي  اخع ــــاط داخدطــــايف الــــ  لمــــا لهــــس الســــنة فــــقبغ  اخع ــــاط إل
 .دطفت م جا ظل ا 

فل ــــاذا ا ت خهــــا لتعــــر  علــــى العل ــــال املن ــــفني الــــخين . لمــــا التناقضــــات 
يعل و  مـا هـي التناقضـات ، دالواقـع إ  هـخا الـدال مـن ل  ـر لددا ـك دقـد  قلـت 
منه لخ ال يف احلوار معك د قخيد القارو خ الاً من ا هنا دلوا يكن خ   من ذلـك 

اهرك بالسلف ة دحربـك خهل ـا ، دلـو ا يكـن إال ختب ـك يف توبتـك لكفـاك إال تظ
 .ذلك 

دقـــاط بعـــد ل  حكـــى مـــن أ الســـلف يف الت ســـك بالكتـــاج دالســـنة درد مـــا 
 .ا تلفوا ف ه إىل الكتاج دالسنة دل م ال يتع بو  خقواام 

دكــا  هــخا خــق  ل  ــة اس ــالم اخعــالم دفق ــال اس ــالم يف مج ـــع :   قــاط 
ق ار دمن هؤالل اخ  ة اخربعة دغـلهم يفتـو  دال يتع ـبو  ديـدعو  تالم ـخهم اخ

إىل  بـــخ التع ـــ  خقـــواام دل ـــخ احلجـــة لين ـــا د ـــدت دتـــرك آرا  ـــم دلقـــواام إذا 
 الفت الدل س دلخلك ا ت رت دحد  اخمـة التشـريع ة الفق  ـة خما ـاً طـوياًل دلكـن 

إىل الكتــاج دالســنة دحــرم ا ــتودام   شـق يف املســل ني مــن حــرم اال ت ــاد دالر ــو 
الــدل س خع ــاً ل  ف ــم الــدل س داحلجــة قــد دىل دحــرم علــى النــاس الع ــس إال بــققواط 
اخ  ـــة اخربعـــة دا تشـــرت هـــخي البدعـــة املق تـــة يف خمـــا  مـــعف اخمـــة بـــ داط ملـــك 
العبا  ني دغلبـة ملـوك مـن العجـم دامل ال ـك الـخين ال حيسـنو  العرب ـة دال يفق ـو  

ين فنشــق التقل ــد دالتع ــ  دالتــف املقلــدد  املتــقكلو  بالــدين حــوط لدلالــك يف الــد
السالطني اجل لة دلغردهم حبرج لهـس السـنة ددعـا  السـلف ة الـداعني إىل اال ت ـاد 
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دلـــه كـــالم طويـــس يف هـــخا املومـــع يف بعضـــه خـــ ط . . . د بـــخ التقل ـــد دالتع ـــ  
 .دلكثري حق 

رد بعــــ  الشــــب ات حــــوط بعــــد ل  (  شددددبهات وردود)دقــــاط صــــت عنــــوا  
فما هو ال ير مدن أة نتسدمى بالسدلفيين أي ": تس  ة السلف ني بالسلف ة باخدلـة 

 الدددذينيتبعدددوة مدددنهج السدددلف الصدددال  فدددي فهدددم الددددين والسدددلف الصدددال  الــخين 
نتبعهم هم الصحابة وتابعوهم بإحساة وهم خير القروة ، وهذه التسمية  درورية 

تركدددوا مدددنهج  الدددذينسدددائر طوائدددف ال دددالل  لتميدددز هدددذه الطائفدددة المهتديدددة عدددن
الصددحابة فددي فهددم الدددين واتبعددوا طريدده الخددوارق الغددالين المتشددددين أو المددأولين 

 . (4)"اخل  . . .المتنطعين أو المقلدين الجامدين 
هـــ يقفــ  قفــ    4141هـــ ديف  ــنة 4121قــاط هــخا الكــالم احلــق يف لدط  ــنة 
 : للناس   ا  ة ها لة إىل الضفة اخ رحل ل قوط 

 : دمن ل س ذلك  بني هنا ل  اجل اعات على لقسام "
ـ مجاعــة مــالة ا ت عــت علــى بدعــة مكفــر  دخــخت عــن إمجــا  اخمــة لد   4

كتــــاج اللـــــه د ــــنة ر ــــوله بشــــخدذ مكفــــر ف ــــم كفــــار مــــارقو  دإ  تســــ وا با ــــم 
 .اس الم 
ـ مجاعـــة مــن لهـــس اس ــالم ا ت عــت علـــى خــ خ لد إمـــام لد ع ــس مـــن  1

ال ــــاحلة ، دلكــــن م يف ا ت ــــاع م ل ــــخدا مــــن اس ــــالم دتركــــوا دقــــدموا اخع ــــاط 
ا ت اد إمام م دخ و م على ا ت اد غلي كاتبـا  املـخاه  املعردفـة لد كـا  مـن م 
تع ـــ  لـــرلي م دمـــن ج م لد بعـــ  لمـــور مبتدعـــة ال ختـــرل مـــن الـــدين لد  ل ـــوا 

احلــق حبســ  ع ــاًل طــاحلاً دآ ــر  ــ الاً فــال خــك ل  مجــاعت م مشــردعة دفــ  م مــن 
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ما الت موي، دمن الباطس حبس  ما ل خدي دال خك ل  مثس هخي اجل اعـة مشـردعة 
وتعددداونوا علدددى البدددر }: خ  لطـــل ا تعـــاد  علـــى الـــ  دالتقـــوحل دالـــدين داللــــه يقـــوط 

دهـــخي اجل اعــات علـــى مـــا ف  ـــا مـــن { والتقدددوى وال تعددداونوا علدددى اإلثدددم والعددددواة
 .(4)"دع ت ااالبتدا  ف ي يف حكم اجمل ع على مشر 

فــا ظر رعـــاك اللـــه مـــا بــني اخ ـــلوبني مــن الفـــوار  فالســلف ة امل تديـــة يقابل ـــا 
طوا ــف الضــالط ، دمــن م املتــقدلو  كاخخــاعر  داملاتريديــة دال ــوف ة علــى ا ــتاليف 
طرق ـــا ، دمـــن م املقلـــدد  اجلامـــدد  ـ ديعـــ  جـــم لطـــحاج املـــخاه  املعردفـــة ـ 

ا ــتودام الـــدل س دالتقل ــد بدعـــة مخمومـــة، ديف داملقلــدد  مـــخمومو  خ ــم حيرمـــو  
هـ لطبحت هخي اخمور على عجرها د رها لمور مشردعة خ  لطـل ا 4141عام 

تعـــاد  علـــى الـــ  دالتقـــوحل ديف حكـــم اجمل ـــع علـــى مشـــردع ت ا، دكـــم لـــه مـــن هـــخي 
التناقضــات دالتوب ــات الــ   ســقط اللـــه ل  حيفظنــا داملســل ني مج عــاً من ــا ، دمااــا 

 .ب  إال الس ا ة اجلاحمة من  
داحلاطس ل  املن أ الخي كا  ين لـق منـه عبـدالرمحن للحكـم علـى ال وا ـف 
داخخــواص داملــخاه ، دل ــه دإ  كــا  قــد يغلــو دخي ــ  يف ت ب قــه دلحكامــه لعــدم 

لطبح هخا املن أ حراماً دفا ـداً دمـن ي بقـه دلـو حبـق . متكنه منه د  له بقواعدي 
 . اماً ل  تل ق به الت م ظاملاً معتدياً دلطبح ل

فق ت ترحل ل ـه  عـس مـا عـدا السـلف ة امل تديـة مـن طوا ـف الضـالط مبـا فـ  م 
 .املقلدد  داملتقدلو  كاخخاعر  
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داس ـــوا  دالتبل ـــغ د ـــا ر احلـــ ب ني مقلـــدد  لد متـــقدلو  لد ل عـــو  ب ن  ـــا، 
لنـار إال دلعله ملـح يف هـخا حـديث  ـتفم  لمـ  إىل ثـالث د ـبعني فرقـة كل ـا يف ا

 .داحد  
 .قالوا من هي يا ر وط اللـه قاط من كا  على ما ل ا عل ه دلطحايب 

لكنــه ا   ال يقبــس مثــس هــخا الكــالم بــس دد ــه ، ديــرحل ل ــه مــن التبــديع بغــل 
 .مبد  

 : (4)دقاط يف حق قة االحتفاط باملولد النبوي
 إة الددددذين يحتفلددددوة بالمولددددد هددددم فددددي أحسددددن أحددددوالهم مبتدددددعوة ". . .

مفتئتوة على رسول اللده مستدركوة عليه مجهلوة لسدلف األمدة وأئمتهدا هدذا فدي 
أحسدن األحددوال إذا صددنعوا معروفدا  فددي األصددل كتددذكر نعمدة اللددده بإرسددال الرسددول 
و راءة سيرته وصالة وسالم عليه وإظهار الفرح والسدرور بمبعثده ونحدو ذلدذ ممدا 

المناسددبة ، ولكددن الحدده أة هددو مددن الدددين فددي الجملددة ولكندده لددم يشددرع فددي هددذه 
أهددل االحتفددال بمولددده هددم فددي العمددوم ليسددوا علددى شددئ مددن هددذا أصددال  فالمولددد 

 . . ". .عندهم بدعة أنشأت بدعا  منكرة بل شركا  وزند ة 
دحنن  شكري علـى هـخي الغـل  ، دلكننـا  سـقله عـن مجاعـة اس ـوا  املسـل ني 

باس رال داملعرال داالحتفاط بـخكرحل  الخين حيتفلو  باملولد النبوي دغلي كاالحتفاط
 !غ د  بدر داالحتفاط بااجر  هس ين بق عل  م هخا احلكم عند عبدالرمحن و

 :  ال محمود عبدالحليم 
وكنا نذهب جميعا  كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب فنالدي صالة العشاء "

( حسددن البنددا)ثددم نخددرق مددن المسددجد ونصددطف صددفوفا  يتقدددمنا األسددتاذ المرشددد 
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ينشد نشيدا  من أناشيد المولد النبوي ونحن ندردده مدن بعدده فدي صدوت جهدوري 
 :جماعي يلفت النظر ، وكانت الفاصلة التي نرددها هي هذا البيت 

 لنا بشهر ربيع األول اشتهرا صلى اإلله على النور الذي ظهرا 
وكدداة الندداو يجتمعددوة فعددال  علينددا ويسدديروة معنددا فددي الطريدده ونحددن ننشددد 

 .(4)"ة محبوبةبنغم
 : دمن هخي الق  د  اخب ات ا ت ة 

 هذاالحبيب مع األحباب  د ح را    وسام  الكل فيما  د م ى وجرى
 ِصرفا  يكاد سددناها يذهب البصرا لقد أدار على العشددددددداق خمرته 
 بلبلت أسددددماعنا يامطرب الفقرا يا سعد كرر لنا ذكر الحددبيب لقد

 ال شذ أة حبيب القوم  د ح را معاطددددفه ومالركب الحمى مالت
دهــخا الع ــس املــوك  ال ــويف يســت ر مــن لدط يــوم مــن رب ــع اخدط إىل الثــان 

 . (1)"عشر منه
يف  يف الب ت اخدط من هخي اخب ات  رافـة اعتقـاد حضـور النـ  :  أ ول

 ر وط هخي املنا بة البدع ة دالغلو الشن ع الكاذج على اهلل دعلى ر وله بق  ال
يســامح الكــس مــن كــس مــا  ــرحل دح ــس مــن ذ ــوج هــؤالل اخلــراف ني دهــخا اعتقــاد 

من لـة اهلل  من لة اهلل  س دعـال ، ديع ـي ر ـوط اهلل   ب ث ين ط ف ه الر وط 
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 اطــة مــن   ــا ص اهلل رج العــاملني الــخي ال   ــس دعــال ديع ــي ر ــوط اهلل 
 .{ ومن يغفر الذنوب إال ا }يغفر الخ وج  واي 

 :(4)( افلة اإلخواة المسلمين)و ال عباو السيسي في كتابه 
فقـد لقـام  اخ تاذ املرخد يف اس كندرية ، مبنا ـبة ذكـرحل مولـد الر ـوط "

اس ــوا  املســل و   ــرادقاً كبــلاً يف م ــدا  املنشــ ة يتســع خكثــر مــن  ســة آاليف 
ريبدا  أة نجددد لديس م: دىلـا قالـه حسـن البنـا يف كل تـه جـخي املنا ـبة . . . خـوص 

االسكندرية ممثلة في هذه الصدفوف الممتدازة وهدذه النخبدة المختدارة مدن رجالهدا 
األبرار وشبابها األخيار ، فهكذا عرفت االسدكندرية دائمدا  وفدي كدل الموا دف ثدم 
عدددرق علدددى المظددداهر الطيبدددة التدددي بدددرزت فدددي ح دددور بعددد  المدددواطنين مدددن ميدددر 

بهم يشددكروة عليددده إذ يسددهموة فدددي المسددلمين ممددا سدددماه شددعورا  طيبددا  مدددن جددان
الدذي دعدا إلدى اإليمداة بدا  وبأنبيائده وجعدل اإلسدالم  تكريم ذكرى رسول ا  

 .مير مقبول إال بهذا اإليماة الكامل با  ومالئكته وكتبه ورسله
ومدا فيهدا مدن معداة سدامية تنيدر للعدالم  ثم أشار إلى ذكرى مولد الرسدول 

 ".الدنيا وما يترتب عليها من ثواب في اآلخرةسبيل الحياة الطيبة في هذه 
ـ فـا ظر ك ـف لعـس مشـاركة غـل املسـل ني يف هـخي البدعـة دالضـاللة مـن  4

املظاهر ال  بة داملشاعر ال  بة دقد يكو  هؤالل من ال  ود  دالن ارحل دالشـ وع ني 
دمـا دعـا غـل املسـل ني  {ولن تر ى عنذ اليهود وال النصدارى حتدى تتبدع ملدتهم}
ىل املشــاركة يف هــخي البدعــة إال مت  ــع اس ــوا  املســل و  لإل ــالم دمن ــا متــابعت م إ

 .لل  ود دالن ارحل دالباطن ة يف هخي البدعة الس الة 
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معا   ام ة تنـل للعـاا )ـ ك ف يدعي البنا دمعه اس وا  إ  اخي البدعة  1
 (  ب س احل ا  ال  بة 

 .ة دغلها يف مثس هخي املنا بة ـ ال  دري مالخي حي س من البد  الشرك  1
ف س ين بق عل  م هخا احلكم الخي حكم بـه عبـدالرمحن عبـداخلالق بالبدعـة 

علــى لحســن لحــواام هــخا مــا   لبــه منــه دإ  كــا وا يســتحقو  مــا هــو لخــد منــه ! و
 ! حس  كالمه، فقد رليت ما يقولو  ديفعلو  يف املولد و
فة إىل ذلـــك بـــد  الت ـــويف هـــس ين بـــق علـــ  م هـــخا احلكـــم دعنـــدهم باسمـــا

دفــ  م الــرداف  داخلــوارل دمؤا ــا  الــرداف  دالــدعو  إىل مؤا ــا  الن ــارحل بــس عنــد 
 .بعض م الدعو  إىل دحد  اخديا  

لمـا يف م ـ ا  اس ـالم ديف من ـق العقـالل ف ـم لدىل دلدىل جـخا احلكـم ، دلمـا 
مـــن الظلـــم  يف من ـــق عبـــدالرمحن الـــخي ينســـى العق ـــد  دقواعـــد لطـــوط الفقـــه فـــلحل

داجلــور احلكــم حبكـــم اس ــالم احلــق علـــى لهــس البــد  دالباطـــس الــخين رمــي عـــن م 
عبدالرمحن دإ  ل و وا اللـه دخرعوا يف الدين ما ا يقذ  به اللـه د ـالفوا الكتـاج 
دالســـــنة دمـــــن أ الســـــلف ال ـــــا  عق ـــــد  دعبـــــاد  دخـــــريعة ، دإ  حـــــريف بعضـــــ م 

إ  العق ـــد  :  خبلـــق القـــرآ  دقـــاط  ـــوص طـــفات اللــــه دقـــرر دحـــد  الو ـــود دقـــاط 
اس الم ة ت وي من املس ح ة دالش وع ة معاً م لاً كاماًل يتض ن لهـداف  ا دي يـد 
عل  ا بالتنا ق داالعتداط ، دقاط بقخل ة الردح ، دحـريف دعـو  اخ ب ـال دفعـس دفعـس 

كس هخي دغلها دغلها ال لوخ يف من أ  عبدالرمحن احلكـم علـى مـن يفعـس . . .
 .ا بالبدعة هخ
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لمــا هــو فلــه احلــق ل  يبــد  بالبدعــة الواحــد  دإ  كــا  اــا لطــس يف الشــر  ، 
لكـــن خــــري ة ل  يكــــو  احملكـــوم علــــ  م مــــن غـــل اخ ــــوا  املســــل ني داجل اعــــات 
اس ــالم ة الــ   نــد  فســه للــدفا  عن ــا ، ف ــم صــت محايتــه دصــت رعايتــه ، فويــس 

 .م  ا فعلوا دم  ا ل اؤا إىل اس الم  ديس ملن يشل إل  م من قري  لد بع د 
دحنـن داحل ـدهلل مـا  قولـه يف السـر ك ـا تـدعي ـ دال ل ـرار عنـد ا ـ  قولـه يف  

العال  ــة دقــد لعلنــا مبــا ال تســت  ع ل ــت دال كثــل مــن لمثالــك ل  ي  ســوا بــه فــقي 
دموح مثس هخا دعلى كس حـاط عجـ ت عـن مقارعـة احلجـة باحلجـة علـى ال ريقـة 

قت إىل هخي اخ ال   الر   ـة مـن االهتامـات الباطلـة دالتعويـس علـى العل  ة فلج
 .النقوط الكاذبة دهخا خق  كس مب س 

لقدد أدى هدذا المدنهج الباطدل فدي النقدد والتجددري  " : ـ قـاط عبـدالرمحن  4
إلددى انطمدداو بصددائر كثيددر مددن طددالب العلددم حتددى أنهددم أصددبحوا يقفددوة فددي صددف 

 . (4)"مينأعداء اإلسالم  د إخوانهم المسل
كــ ت كل ــة ختــرل مــن لفــواه م ، دمــا لعتقــدك إال تريــد ال عــن يف : أ ددول 

العل ــال ك ــا هــو خــق ك دخــق  لمثالــك الــخين يســتودمو  يف عبــاراهتم دل ــال ب م 
 .اخ ال   الرم ية ال  فاقوا ف  ا احلداث ني 

                                                           

 ( .62ص )الرد الوجيز  (4)
املســل ني بــالوقويف يف طــف الشــ وع ني دالــرداف  دالباطن ــة مــد لقــد فضــح اهلل اس ــوا  : لقــوط 

الشع  اخفغان دمن درا  م رد  ا دااند دإيرا  ، دفضـح م يف ترك ـا حب ـس رايـة العل ا  ـة 
ـــــة املغت ـــــبة خر   ـــــة ال  ودي ـــــاط بالددل ـــــاتورك ، داالرتب ـــــادو م ـــــ فى لت ـــــة دمب دالدميقراط 

 .ل ني دالعرج من م  اطةفلس ني يف اتفاق ة الدفا  املشمك مد املس
ديف السـودا  دغلهــا بالــدعو  إىل دحــد  اخديـا  دغــل ذلــك مــن املوـاخي الــخي خيجــس مــن  

ف ن الـاً ملـن يـدافع عـن م مثـس عبـدالرمحن . . اسقدام عل  ا العل ـا  و  دالبعث ـو  دالن ـليو  
 . عبداخلالق دتالم خي دلخ اعه 
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بعـد مخاحبـه لل سـل ني اخكـراد يف  أطريتدهمن دقف مع طـدام الـخي :  ثانيا  
 !.لبجة دغلها دلباد ا اليف من م وح

مـــن هـــو الـــخي دقـــف مـــع طـــدام د  شـــه البعثـــي ح ن ـــا غـــ ا بـــالد التوح ـــد 
 !لهم الشباج السلفي و. دالسنة 

 !لم هم خباج اخح اج الخين تدافع عن م دخ و  م و
من الخي دقف مع غ د طـدام علـى مسـتوحل العـاا دخـ د لـه باس ـالم دل  

 !  ادي   اد إ المي و
 !ف ن هو امل  وس الب ل  و إذ 

 ! دما هو املن أ الباطس و
 .إ ه ذلك املن أ الفوموي الخي يسل عل ه عبدالرمحن دلخ اعه دلح ابه 

 : ـ قاط عبدالرمحن  9
لقددد أو ددع هددذا المددنهج مددن الفر ددة فددي أهددل اإلسددالم عامددة ، وأهددل السددنة "

ء والبددراء علددى مددنهم خاصددة مددالم يحدثدده أي مددنهج  خددر ، حيددث أندده يقدديم الددوال
بدل إنده جعدل السدلفي هدو مدن يقدول بكدذا . . . مسائل محدودة مدن فدروع الددين 

وكددذا ويخدددرق المسدددلم مدددن السدددنة واتبدداع مدددنهج السدددلف، إذا خدددالف فدددي مسدددألة 
واحدة من مسائل الراي واالجتهاد ، ويوجب البراء منه بذلذ ، و دد كداة تددميره 

 .(4)"ت وأحزابا  وأهواءاألشد في السلفيين خاصة فقد فر تهم جماعا

                                                           

 ( . 64ـ62ص ) الرد الوجيز( 4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يز على الرد الوجـــيزالنصر العز
  

 

  035  

مـن أ دول مسكني عبدالرمحن يقـخيف ب ـوت النـاس املن عـة ، دب تـه ال : أ ول 
 .خ ال ، بس هو من  سأ العنكبوت 

هس رب ع هو الخي ل ي مجاعـة التبل ـغ يف امل لكـة العرب ـة السـعودية :  فأوال  
 !دغلها من البلدا  و

ق ب ـــة مجاعـــة التكفـــل دهـــس هـــو الـــخي ل ـــي الفـــر  داخحـــ اج اس وا  ـــة دال
 !الوامح دمجاعات اجل اد ، دمجاعة محاس و

فريدد دكتـاج ( دعداة ال   داة)ا قط ق ادات اس وا  املسـل ني داقـرل كتـاج 
، دغــلهم لتعــريف منــابع  عبدددالخاله وكتابددات محمددد سددرور وكتابددات علددى جريشددة

 .التفريق دالت  يق دالتكفل داسرهاج 
د ـــا ر اخحـــ اج الـــ  تـــدعوا إل  ـــا دتنـــافح مـــن ل ـــي حـــ ج التحريـــر : ثانيدددا  

 .عن ا دتش د بفضا ل ا دفضل ا على اس الم داملسل ني 
لهـــو رب ـــع لم هـــم خـــ وخ دل  ـــة عبـــدالرمحن مـــن لهـــس الفـــم الـــخين تســـ   م 
بالعل ــال دبالــدعا  إىل اللـــه دبال ــاحلني ، دتتقــرج إىل اللـــه بالــدفا  عــن م د علــت 

 ! .للـه بهوالدفا  عن م دينك الخي تدين ا
مـن هـو الـخي  ـعى  ـاداً يف صـديث السـلف ة ددمـع اـا لطـواًل ـ ل ـرل جـا 

ار ـــع إىل خـــريط املدر ـــة الســـلف ة ! مـــن الســـلف ة لهل ـــا دلحـــس حمل ـــم اخدع ـــال و
، مشددروعية العمددل الجمدداعي ذلــك الســالح املــدمر دار ــع إىل كتــ  عبــدالرمحن 

دكتـــ  عبـــدالرمحن مددداعي أصدددول العمدددل الج، دابدددن تيميدددة والعمدددل الجمددداعي د
الـــخي لد ـــ  ف ـــه علـــى كـــس المسدددلموة والعمدددل السياسدددي الس ا ـــ ة دال  ـــ  ا 

مسلم ل  ينورط يف ع س   ا ي ، دهي دعو  طار ة إىل ق ـام لحـ اج دفـر  ال 
لدط اا دال آ ر دكا  من آثاري املدمر  ما ح س دحي س يف اجل ا ر ك ـا تـواتر عـن 

دمالـخي ل ـأ  ـلا  الفـم . بقفكـاري اجل ـاهل الثقات إذ كا  الكتاج يدرس دتثـار
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يف امل لكـــــة غـــــل لفكـــــار عبـــــدالرمحن دلفكـــــار خـــــ و ه دخمال ـــــه مـــــن الـــــدعا  الـــــخين 
 !يس   م بال احلني ديدافع عن مو

مــن الـــخي مـــ   الســلف ة يف الـــ  ن دغـــخحل هـــخي الفرقــة باملـــاط الـــوفل دالفكـــر 
 !اخل لو

بــس مــن هــو ! يف الســودا  و مــا هــي اخفكــار الس ا ــ ة الــ  دمــرت الســلف ة
 !الخي لد د الفرقة يف الكويت بس ا ته اخلرقال املت ور  و

إ  رب عــاً حيــارج الفرقــة دالتفــر  داحل ب ــة دالتحــ ج ديــدعوا مــن لدط ح اتــه يف 
الدعو  إىل ل  ميوت إ  خال اللـه إلىاالعت ام بالكتاج دالسنة دإىل من أ السـلف 

قيـدي النـاس دمـا مـن كتـاج إال عرمـه علىعل ـال ال ا  ، دهـخي كتاباتـه دلخـرطته ب
 .اس الم يف امل لكة العرب ة السعودية د ار  ا قبس ل  ينشر 

 .دهخي كتابات عبدالرمحن دلخرطته بني ليدي الناس دآثارها املدمر  دامحة 
 !ف س هو يفعس ما يفعله لهس العلم من عر  كتبه علىالعل ال و

 ! خدن و لد هو خيايف ديكاد املري  ل  يقوط
دالـــ  مـــا اط ق ـــت إل ـــه الـــنفي داال  مـــا حـــاك يف ال ـــدر دكرهـــت ل  ي لـــع 

 .عل ه الناس 
 ف و يكري ل  ي لع على كتبه العل ال ف عارمـو ه يف لفكـاري دين ـحو ه بعـدم

 . شرها لخا ف و ال يعرم ا عل  م
دمـا تظـاهر . دإذا اطلعوا على خ  بعد  شـرها د  ـحوي فـال يقبـس الن ـ حة 

 ( .حل  ة إىل عادهتا القدمية)بة منه ل لاً ، عادت ف ه بالتو 
 والء السلفــيين وبراؤهم
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دالؤ ـا دبراؤ ـا ـ إ  خـال اللــه ـ علـى اس ـالم كلـه علـى مـول   ـوص :  ثالثدا  
الكتـــاج دالســـنة دعلـــى مـــن أ الســـلف ال ـــا  ، دلـــ ي ك ـــا تـــ عم علـــى مســـا س 

م دلــ ي ف ــه قشــور، دال يعتــ  حمــددد  مــن فــرد  الــدين ، دإ  كــا  الــدين كلــه حمــم 
السـلف و  علـوم كبـار العل ـال علـى تعـددها قشـوراً ك ـا طـرح بـخلك عبـدالرمحن دال 
 ـــلف ة عل ــــال الســـنة  ــــلف ة تقل ديـــة ال تســــادي خـــ الاً ك ــــا قـــاط عبــــدالرمحن دمــــع 

، فإ  ما كتبناي  له إ  ا  قس كله إ ا  احمامنا العظ م لكس ما  ال به حم د 
د دكبـــار مســـا س اخطـــوط فناقشـــنا مـــن ي عـــن يف مقـــام النبـــو  ، دمـــن هـــو يف العقا ـــ

ي عن يف ال حابة ديكفر ب  لم ة من م ، دمـن يكفـر ددلـة بـ  لم ـة دبـ  العبـاس 
ديكفـــر النـــاس مـــن قـــرد  ديعتـــ  مســـا دهم معابـــد  اهل ـــة دلت عـــاهتم لت عـــات 

القـرآ ، دينكــر   اهل ـة ديعتـ هم مرتـدين ل ـول مـن الكفــار اخطـل ني، ديقـوط خبلـق
ديعتـــ  معج تـــه الوح ـــد  هـــي القـــرآ  دحـــدي ف وـــرل ا يف   معجـــ ات الر ـــوط

اخحاديث عـن مومـوع ا ال ـح ح ، دي عـن يف السـنة ديردهـا يف لبـواج االعتقـاد 
دالغ ب ـــــات صـــــت  ـــــتار ل بـــــار ا حـــــاد، دهـــــو يردهـــــا دإ  كا ـــــت متـــــواتر  ديقـــــوط 

اس ــالم ديقــوط بقخل ــة الــردح دهــو قــوط باالخــماك ة املاركســ ة ديســ   ا بالعدالــة يف 
املالحـــد  ، دقـــرر دحـــد  الو ـــود داحللـــوط دمـــدح لهل ـــا داعت هـــا ك ـــااًل ، دع ـــس 
طـفات اللـــه دل كـر د ــود العـرل ، دلــه تشـك كات دخــب ات كثـل  دباليــا عظ  ــة  
كل ـا يف العقا ـد داخطــوط دمـع هـخي الباليــا كل ـا فعبـدالرمحن حياربنــا هـو دتالم ــخي 

اخــد احلـــرج دماعــت  ـــلف ت م دخع ــوا ل  هــخي الضـــالالت كل ــا ال هتـــ   دلخــ اعه
عظ ة   د ق   ف اذا لبقوا لغال  املر الة الخين يقولو  ال يضر مع اسميا  ذ   
ف ؤالل هم دعا  اس الم ال وم دالخابو  عنه، دهخي  لف ت م الـ  ي ع و ـا دياديـس 

 .من السلف ة من يناقش م فإ  من يناقش م فإ ا يريد إ را  م 
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هــات مســقلة داحــد  مـن مســا س اال ت ــاد ل ر نـا جــا  ــلف اً داحــداً :  رابعدا  
 .يف مشار  اخر  دمغارجا دعلى امتداد تاريخ اس الم 

بس هات مسا س كثل  ا ت اديه دغل ا ت ادية ف  ا تس  ه بـالفرد  ل ر نـا 
 .جا  لف اً داحداً 

سـا س كثـل  دهـو عنـد ا مـن عظ ـال ف خا مالك  اقشه الشافعي دالل ـث يف م
ل  ة السنة ، دهخا الشافعي خيالف اسمام لمحد يف مسا س كثل  ال ـواج ف  ـا مـع 

 .لمحد دلمحد له مسا س مر وحة دهو عند ا إمام لهس السنة بعدي إىل ال وم 
دالبن ت   ـة دابـن القـ م دابـن عبـدالوهاج دابـن بـاخ داخلبـان مسـا س  ـالف م 

 .  ني دالفوخا  دهم عند ا من ل  ة اس الم ف  ا دابن عث
دل  عبدالرمحن ل ـلاً هـو الـخي ل ـرل السـلف ني يف العـاا مـن السـلف ة بـدد  
 ــب  بنــال علــى لطــوط دمــع ا هــو من ــا مــاهو حــق لراد بــه بــاطاًل دمن ــا مــا هــو 

 .باطس تق شد به إ را  م   حرجم دتقل   خباج اخمة مدهم 
يكتفى بإ رال السلف ني مـن السـلف ة بـدد  ذ ـ ؛ بـس  دل لاً فإ  تل  خي ال

هــو رمـــاهم يف حظـــل  الـــرف  داخلـــردل داالر ـــال داجلـــ  دادعـــى علـــ  م ظل ـــاً ل ـــم 
 .مجعوا خر ما يف الفر  

درمــاهم املســكني بال  دقــة دهــخا كلــه عنــد عبــدالرمحن مــن املعــرديف الــخي ال 
 .لوخ إ كاري 

 .بس رمت  بقعظم لددا  ا  (رمت  بدا  ا دا سلت)لال ي د  عل ك 
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لقدد أدى هدذا المدنهج إلدى انشدغال المسدلمين عدن : "ـ قاط عبدالرمحن  42
بالدددفاع عددن اللـــه والكددافرين والمنددافقين ، وشددغل الدددعاة إلددى اللـــه حددرب أعددداء 

أنفسددهم وبددالردود المسددتمرة علددى سدديل الشددبهات واألكاذيددب واالفتددراءات التددي 
 .باتت توجه إليه 

 الجددو ألعددداء المسددلمين مددن الكفددار والعلمددانيين والمنددافقين وبددذلذ خددال
 .(4)" وجميع خصوم اإلسالم

 : أ ول 
 . بحا ك هخا جتا  عظ م ، بس ل ت دلخ اعك لدىل جخي الباليا:  أوال  
ل  عبـــــدالرمحن  ـــــرحل يف كتابـــــه هـــــخا د ـــــا ر مؤلفاتـــــه علـــــى إطـــــال  :  ثانيدددددا  

 هــــو دلخــــ اعه  ــــ ال علــــى القاعــــد  المهــــات داخل ــــاالت الفا ــــد  ، خ ــــه قــــد ريب
، د  اــم ( دكــن كامل ــت بــني يــدي الغا ــس( ) ــلم دال تعــم  فتن ــرد )ال ــوف ة 

ذلك فعال، فح  كثـل مـن اخلـراف ني ال صت ـس عقـوام دف ـرهم ترهـات عبـدالرمحن 
د  االته ، لكنه يف غاية اخمن مـن ل  يقـف لخـ اعه دلتبـاع م مـد هـخي المهـات 

 .داخل االت 
يف غايــــة اخمــــن ل  ي ــــالبوي لد يفكــــردا يف امل البــــة بتوث ــــق دإثبــــات طــــدق ا د 

دلحق ت ـــــا دمـــــن هنـــــا فقـــــد مـــــرد علـــــي اجملاخفـــــات داال ماعـــــات دالت اديـــــس الباطلـــــة 
داخل ــاالت الفا ــد  خ ــه آمــن غايــة اخمــن مــن م البــة ال ــوف ة اجلــدد إيــاي باخدلــة 

 .دإقامة ال اهني على دحض ا  دال اهني دتوث ق دعواي  بإثباهتا بخكر م ادرها
من هم هـؤالل املسـل و  الـخين خـغل م هـخا املـن أ عـن حـرج لعـدال :  ثالثا  
 اللـه و 

                                                           

 ( .64ص " : )الوجيز  الرد" (4)



      النصر العزيز على الرد الوجـــيز                                                                                                 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــ
 

 

  041     

دالـــخي  عرفـــه عـــن عبـــدالرمحن ل ـــه يـــرحل ل   ـــواد النـــاس يف  ظـــري ال دين ـــو  
دالســلف و  عنــدي  ــوارل داخلــوارل عنــدي كفــار ، فلــم يبــق إال اجل اعــات داخحــ اج 

، دهم ا ينشغلوا بالرد عل نا ف ن م من ا ير كتابـاـ دال مسـع جـا  ال  يدافع عن ا
، دمن م من له عقس حيج ي عن إعال  املكـابر  دالعنـاد داملغال ـات ك ـا هـي عـاد  

 .عبدالرمحن عبداخلالق 
ــــداخلالق دتالم ــــخي الــــخين  ــــ  م هــــم عبــــدالرمحن عب إذ  فاملســــل و  املشــــار إل

 علــــى القــــوط باجملــــاخ فــــقدقفوا   وخــــ م عــــن ا شــــغلوا عــــن حــــرج اخعــــدال اجملــــاخيني
ال حــــف علــــى العــــدد اجملــــاخي   خحفــــوا علــــى العــــدد احلق قــــي الــــخين اعتــــددا علــــى 
اس ـالم امل ثـس يف  ـ د ق ـ  دلمثالـه دمجاعـة التبل ـغ الـخين اعتـدحل علـ  م الشـ خ 
محود التولري داس وا  املسل ني دالق ب ني الخين اعتدحل عل  م طاح  الق ب ـة 

الــه، دمــع ل  هــخا الفالــات ا جتــ ل   وخــ ا ل ــد هــخا االعتــدال امل عــوم، فــإ  دلمث
اجملاهــد العظــ م عبــدالرمحن الــخي ال يضــع  ــالحه عــن حــرج هــؤالل املعتــدين قريبــاً 
مــن ثالثــة عقــود علــى الــرغم مــن ل ــم ا يقــادموي دا يــرددا عددا ــه املتواطــس ط لــة 

ك ـــف ال دهــــو . دلكثــــف هـــخي العقـــود فــــال بـــد ل  يواطــــس خحفـــه بشــــكس لعنـــف 
ي امج م دا  اً بدد   ب  دال م ر فك ف دقد د دت املـ رات فـال بـد إذ  مـن 
ال حف باخ لحة املت ور  ال  ا خيم  يف عاا اال ماعات مثل ا ال  ذكر اها يف 
املقدمــة ، فحــرج عبــدالرمحن قدميــة دلطــ لة علــى هــخا املــن أ دلهلــه قبــس ل  يكتــ  

مــن ثالثــة عقــود ، دبــقي مــن أ إ ــه بــال مــن أ إال مــن أ الظلــم  ف ــه رب ــع مبــا يقــرج
 .دالعددا  الخي دطفناي  ابقاً 
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َمنم هم الدعا  الخين خغلوا عن حرج اخعـدال احملـاربني بالـدفا  عـن :  رابعا  
، إ ه عبدالرمحن الخي ظس هو دتالم خي يشنو  احلـرج ااجوم ـة علـى ! ل فس م و

 . ا ب نا ذلك السلف ني ال احلرج الدفاع ة ك
، ال خـ   مـن  ا ـ  السـلف ني إ ــم !دمـا هـو  ـ س الشـب ات داخكاذيـ  و

 .دهلل احل د يردد  اخباط س داخكاذي  باحلق دال د  
د ـــ س الشـــب ات داخكاذيـــ  إ ـــا هـــو مـــن  ا ـــ  عبـــدالرمحن دلخـــ اعه هنـــا 
ا دهنـــاك دحنـــن يف غايـــة مـــن ال ـــ  دالتح ـــس حـــ  دطـــلنا إىل احلـــاط الـــ  قـــاط ف  ـــ

 : الشاعر 
 .فما حيلة الم طر إال ركوبها    إذا لم يكن إال األسنة مركب

 . دار ع إىل املقدمة لتعريف احلق قة ك ا هي 
هددذه عشددر كاملددة مددن الفاسددد والشددرور التددي أفرزهددا ":  قــاط عبــدالرمحن 

أة كددل مددروق لدده يتحمددل مددا يتحمددل مددن . . . هددذا المددنهج الباطددل وال شددذ 
 . (4)!!" فيه إلى يوم القيامة وزره ووزر من يتبعه

 : أ ول 
قـــد تبـــني لـــك  ـــالل ل  مـــن أ لهـــس الســـنة داجل اعـــة حـــق د ـــل دبـــه :  أوال  

دبقهلـه حفــت اللـــه اس ـالم دم ــ  بــه بـني احلــق دالباطــس ، دااـدحل دالضــالط ، دبــني 
طــح ح احلــديث مــن  ــق  ه دبــني لهــس الســنة دلهــس البــد  ، دقامــت عل ــه كتــ  

 د ، دكتـ  اجلـرح دالتعـديس ، دمـا بـرخ لـه   ـم مثـس عبـدالرمحن السنة دكت  العقا
 .دلخ اعه ، فح  كثل من لهس البد  يدر و ه ديستف دد  منه 
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دادعى عبدالرمحن دلخ اعه ل  خهس السنة من جاً آ ر آملني يف هخا املن أ 
ل  حيقـــق اـــم لهـــدافاً من ـــا محايـــة كتـــ  تعلقـــوا جـــا مل الـــة بالبـــد  دمحايـــة لخـــواص 

 . وهم ، دقد وهم دغلوا ف  م قبس ل  يعرفوا احلق عظ
 عرفت هواها  بل أة أعرف الهوى         فصدادف  لدبا  خالدديا  فتمددكنا

فلما  ام أهل الحه يزنوة هذه الشخصيات وتلذ الكتدب بدالميزاة العدادل 
تلددذ األهددداف جحدداربوه أشددد الحددرب وتعلقددوا بددذلذ المددنهج الددذي اخترعددوه و

ذا المنهج المزعوم ال يمكدن أة يطبقدوه ، ألنده هدو أي دا  سديحطم ولكنهم حتى ه
شخصدددياتهم ويرفدددع مدددن شدددأة خصدددومهم ، ولددديس أمدددامهم إال الهدددوى الجدددام  ، 

وإة }: والفو ى الطامية ، فاختاروهما سبيال ، فلهم نصيب من  ول اللده تعالى 
و ددد { اليددروا سددبيل الرشددد ال يتخددذوه سددبيال ، وإة يددروا سددبيل الغددي يتخددذوه سددبي

 .ألمحنا سابقا  إلى هذا بشكل واسع 
إة هذه المفاسد العشر التي اخترعها عبدالرحمن ال يوجدد منهدا ذرة : ثانيا  

فددي هددذا المددنهج العظدديم ، وإنمدداهي نددزر  ليددل مددن مفاسددد سددبل الشدديطاة التددي 
يدرك  فيهدا أهدل الغددي والبغدي علدى اخدتالف سددبلهم نسدأل اللدده أة يعصدمنا منهددا 

 .ا على سبيل الهدى والرشدوأة يثبتن
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 الباب الثاني   
 

 تفنيد طعن عبدالرحمن في كتابي 
 (منهج األنبياء في الدعوة إلى اللده فيه الحكمة والعقل )

 وعده هذا المنهج من األصول الفاسدة  
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 الفصل األول 

�

 
 
 

  تفريغ منهج األنبياء من الدعوة والعمل لتحكيم شريعة اللده: " فقال 
تفريددغ مددنهج األنبيدداء علدديهم السددالم مددن الدددعوة إلددى تحكدديم شددريعة اللددده 
وإحالل ما أحل اللده وتحريم ما حدرم اللدده وحصدرها فقدط فدي توحيدد التقدرب بدأة 
تكدددوة العبدددادات والقربدددات   وحدددده ، وهدددذا هدددو التوحيدددد الدددذي اصدددطل  عليددده 

 .إليه الرسل  بتوحيد د األلوهية د وهو نوع واحد من التوحيد الذي دعت
 

و ددد كتددب الشدديخ ربيددع بددن هددادي كتابددا  لتأصدديل هددذا األصددل الباطددل سددماه 
أراد الشديخ ربيدع أة ينبده جماعدات الددعوة (  اللددهمنهج األنبياء في الدعوة إلى )

التي تهتم بتوحيد الحكم ، وتقدمده وحدده دوة سدائر أندواع التوحيدد ، وهدذا خطدأ 
، و لل من شأة جهادهم فدي الددعوة إليده منهم فقلل هو من شأة توحيد الحكم 

 زعمه بأة ربيعا  فرإل منهج األنبياء من الدعوة إلى تحكيم
 شريعة ا 
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والحال أة هذا التوحيد  رين لهذا التوحيد ، فإة التحاكم إلدى ميدر . . . وإ راره 
 . (4)" وعبادة األصنام واألوثاة سواء اللدهشرع 

هــخا تشــويه   ــل لكتــاج بــني دعــو  اخ ب ــال علــى حق قت ــا  :  أوال  : أ ددول 
دقــــرري عل ــــال التوح ــــد ، دمــــن م ابــــن ت   ــــة ك ــــا ب ن ــــا كتــــاج اللـــــه د ــــنة ر ــــوله 

 .دتالم خي دابن عبدالوهاج دتالم خي رمح م اهلل

                                                           

دهخا غلو خن ع ا يسبقه إل ه لحـد مـن لهـس السـنة ، بـس هـو ( . 41ص " : )الرد الوجيز " (4)
 .حي س را حة اخلوارل جخا اسطال  دالغلو

فـــاحلكم بغـــل مـــا ل ـــ ط اهلل يكفـــر بـــه املســـتحس دغـــل املســـتحس ال يكفـــر دكـــم مـــن حكـــام   
ع كثـلاً لد قلـ الً يف احلكـم بغـل مـا ل ـ ط اهلل مـن الع ـد اخمـوي إىل يومنـا هـخا، املسل ني دقـ

دا يكفرهم عل ال اس الم مبا ف  م ابن حنبس دابن ت   ة ، دهم علـى مـن أ معـرديف، ف ـه 
 . التف  س على  اليف من أ اخلوارل 

اً دلدثا ـاً يعبـدها مـن ف س ي َسوشحل من يقع يف احلكـم بغـل مـا ل ـ ط اهلل مبـن يتوـخ لـه لطـنام  
دد  اهلل ،  عــوذ بــاهلل مــن صريــف الــدين ، فــال  ود دالن ــارحل علــى مــا هــم عل ــه مــن الكفــر 
داحلكم بغل ما ل  ط اهلل داختاذهم ع يراً دع سى إاني مع اهلل ا يبلغ كفـرهم دخـرك م مبلـغ  

ا  بـــه كفـــر دخـــرك عبـــاد اخطـــنام ، فك ـــف حبـــاكم يوحـــد اهلل ديـــؤمن بكـــس مـــا لـــ  اسميـــ
ديعتقد ل  احلكم هلل دحدي ،   يغلبه هواي دخ وته ف حكم بغل ما ل  ط اهلل فال لعلـه هـو 
دعباد اخطنام داخدثا   وال إال غاط يف الدين ا حيكم عق د  التوح د ، ديقـوط علـى اهلل 

 .بغل علم 
  ا ماا يـقذ    هو ينسى ل  لهس البد  الخين يدافع عن م قد خرعوا يف الدين ال يف الد  

دينسـبو ه دمـا .  به اهلل دحيـاربو  مـن يـدعوهم إىل احلـق دإىل صكـ م كتـاج اهلل د ـنة ر ـوله
 !ف س لع اام هخي من احلكم مبا ل  ط اهلل و. معه من احلق إىل الضالط 

علــى مــن أ عبــدالرمحن هــم كفــار مشــركو  : دمــا حك  ــم يف  ظــر عبــدالرمحن و اجلــواج   
اخدثــا  إذا كــا وا مــن غــل اجل اعــات الــ  يــدافع عن ــا فــإذا كــا وا مــن مثــس عبــاد اخطــنام د 

تلك اجل اعات ف م لاهدد  دلع اام مشردعة ل ع علي مشردع ت ا ، دام فضس علـى 
اس ــــالم دلمــــة اس ــــالم ال يعرفــــه احملن ــــو  دال عل ــــال القشــــور ، عل ــــال احلــــ   دالنفــــاس 

 . دال ال  
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ـ قــاط اسمــام عبــدالرمحن بــن حســن ـ رمحــه اللـــه ـ يف كتابــه العظــ م فــتح  4
 :  رمحه اللـه (1)خرح كتاج التوح د لإلمام اجملدد حم د بن عبدالوهاج (4)اجمل د

 : دالتوح د  وعا  "
 .دهو توح د الربوب ة، داخمسال دال فات . املعرفة داسثباتل ـ توح د يف

 .دهو توح د اسا ة دالعباد  . ج ـ دتوح د يف ال ل  دالق د 
 : قاط العالمة ابن الق م رمحه اللـه : ـ   قاط  1
 : دلما التوح د الخي دعت إل ه الر س د  لت به الكت  ف و  وعا  "

   قـس عـن . . . توح د يف ال ل  دالق د ، توح د يف املعرفة داسثبات ، د 
اسمــام ابــن القــ م خــرح  ــوعي التوح ــد مســتداًل با يــات القرآ  ــة دمب نــا الســور الــ  

                                                           

 ( . 46ـ45)ص  (4)
إعلـم ( : "1ــ5)ص كشدف الشدبهاتخ خ اس الم حم د بن عبدالوهاج يف كتـاج بس قاط ( 1)

رمحك اهلل ل  التوح د هو إفراد اهلل  بحا ه بالعباد  ، دهو دين الر س الـخي لر ـل م اهلل بـه 
 .إىل عبادي 

فـــقدام  ـــوح عل ـــه الســـالم لر ـــله اهلل إىل قومـــه ملـــا غَلـــوا يف ال ـــاحلني ؛ دداً د ـــواعاً ديغـــوث  
 .د سراً  ديعو 

دهـو الـخي كسشـر طـور هـؤالل ال ـاحلني، لر ـله اهلل إىل قـوم يتعبـدد   دآ ر الر ـس حم ـد  
دحيجــو  ديت ــدقو  ديــخكرد  اهلل كثــلاً ، دلكــن م لعلــو  بعــ  املولوقــات د ــا ط ب ــن م 

 ريـــد مـــن م التقـــرج إىل اهلل ، د ريـــد خـــفاعت م عنـــدي؛ مثـــس املال كـــة ، : دبـــني اهلل؛ ديقولـــو  
 .سى ، دمرمي ، دل اس غلهم من ال احلني دع 

، لــدد اــم ديــن لبــ  م إبــراه م عل ــه الســالم، دخيــ هم ل  هــخا  فبعــث اهلل إلــ  م حم ــداً  
التقــرج داالعتقــاد حمــ  حــق اهلل ، ال ي ــلح منــه خــ  ؛ ال مللــك مقــرج دال لنــ  مر ــس ؛ 

 . اخل . . ." فضالً عن غلمها 
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تضــــ نت النــــوعني   لعــــاد مومــــوعات القــــرآ  كل ــــا إىل هــــخين النــــوعني ، دربــــط 
اخ بــار داخدامــر دالنــواهي دآيــات الثــواج دالعقــاج ج ــا فقــط ، دا يتعــر  هــخا  
اسماما  لتوح د احلاك  ة ، ف كو ا  على من ق عبدالرمحن قد فرغـا دعـو  اخ ب ـال 

 .من توح د احلكم 
ـ    قـس اسمـام عبـدالرمحن بـن حسـن ـ رمحـه اللــه عـن خـ خ اس ـالم ابـن  1

التوح د الـخي  ـالت بـه الر ـس إ ـا يتضـ ن إثبـات اسا ـة : "ت   ة رمحه اللـه قوله 
ـــاي دال يتوكـــس إال عل ـــه دال هلل دحـــدي بـــق  يشـــ د ل ــــه ال يعبـــد إال إي ـــه إال الل   ال إل

يــواىل إال لــه دال يعــادحل إال ف ــه ، دال يع ــس إال خ لــه ، دذلــك يتضــ ن إثبــات مــا 
   ـــا  خـــ خ اس ـــالم اخدلـــة علـــى . . . لثبتـــه لنفســـه مـــن اخمســـال دال ـــفات ، 

 .الربوب ة  ذلك   رد على املتكل ني الخين يرد  ل  التوح د هو توح د
ف ــــس يقــــاط إ  خــــ خ اس ــــالم فــــري مــــن أ اخ ب ــــال مــــن الــــدعو  إىل صكــــ م 
الشريعة ، دل  تقط س خ خ اس الم دتل  خي ابن الق م دل  ة الدعو  تقط س فا ـد 

 ! .و
 : ـ قاط عبدالرمحن عبداخلالق  1
دعددوة الرسددل جميعددا  تددتلخص فددي الدددعوة إلددى عبددادة اإللدده الحدده سددبحانه "
 .(4)" رك كل عبادة لغيرهوتعالى وت

دهخا على من قه تفريغ لـدعو  اخ ب ـال مـن الـدعو  إىل صكـ م اهلل يف احلـالط 
 .اخل .. . داحلرام 

دقــاط عبــدالرمحن عبــداخلالق بعــد ل  بــني ل  الس ا ــة مــن طــ  م الــدين دمــن 
تكـــال ف رج العـــاملني خمـــة  ـــل اخ ب ــــال داملر ـــلني ، دل  هـــخا اخمـــر معلـــوم مــــن 

                                                           

 .هـ 4121عام . ط( 11ص ) لتوحيدمنهج جديد لدراسة اكتاج   (4)
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لعله الرسول الوحيدد بدين الرسدل الدذي  ورسولنا محمد ": بالضردر  قاط  الدين
 . (4)" جمع في حياته بين مهمة الدعوة وواجبات الحكم والسيادة

كــا  هنــاك بعــ  اخ ب ــال ىلــن مجعــوا بــني ذلــك  : "  علــق يف احلاخــ ة بقولــه 
ة إال كــدادد د ــل  ا ، دلمــا الر ــس فلــم يــت كن ر ــوط يف احلكــم الكامــس دالر ــال

 : ،   خاد اخمر إيضاحاً فقاط   ب نا حم د 
فالر ــس طــلوات اهلل د ــالمه علــ  م لمجعــني داخ ب ــال كــا وا لحــد ر لــني إمــا 
ل ب ـــال در ـــس غـــل ىلكنـــني ف ـــم يقومـــو  بوا ـــ  الـــدعو  إىل اهلل تبـــارك دتعـــاىل ال 

 ف  عل ـم ميلكو  إال ااداية بالكل ة، دإمـا ر ـس دل ب ـال مجعـوا بـني الكل ـة دالسـ
 وح دهود دطا  دإبراه م كـا وا ال ميلكـو  إال الكل ـة : اهلل ىلكنني، ف ثاط اخدط 

دال ميلكـــو  إال املوعظـــة دالتـــخكل دبالتـــايل كـــا  الـــواخ  الوح ـــد الـــخي بقيـــدي م هـــو 
 .تخكل الناس خمافة اهلل دتقوحل اهلل دتره   الناس من عخاج اهلل

د د ــل  ا  طــلوات اهلل د ــالمه علــ  م بنــ  اهلل مو ــى دداد : دمثــس للثــان 
 . (1)ح ث ا ت ع ام الدعو  داحلكم

 .دظاهر ل م كا وا يدعو  للتوح د ، فل ا مكن م اللـه حك وا بالشر 
دالشــاهد ل  عبــدالرمحن ا يثبــت ل  اخ ب ــال كــا وا يــدعو  إىل صكــ م خــريعة 

الســالم مــن الــدعو  فك ــف يرمــي غــلي بتفريــغ مــن أ اخ ب ــال علــ  م ال ــال  د . اهلل
إىل صك م خريعة اللـه دإحالط ما لحله اللـه دصرمي ما حرم اللـه دح رها يف توح د 

                                                           

 .هـ4121ال بعة الثا  ة عام ( 6)ص  المسلموة والعمل السياسي(4)
 .هـ 4124اخدىل عام . ط ( 14ص ) الوصايا العشرا ظر كتاج ( 1)
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التقرج، دهو ا يقـم بـخلك يف ثالثـة كتـ ، بـس عباراتـه داهنـة يف ب ـا  دعـوهتم إىل 
التوح د دحماربة الشرك دقاطر  عن ب ا  ع وم دعـوهتم إىل اخلـل دالتحـخير مـن كـس 

 .خر 
 : ت يف لدا س الكتاج ـ عن الر س عل  م ال ال  دالسالم ـ فلقد قل

ما هي ر الة هخي ال فو  املوتـار  مـن البشـر طـلوات اللــه د ـالمه علـ  م "
 !دمالخي قدموي خىل م و

إ  ر االهتم تش س كس  ل دتبعـد عـن كـس خـر ، فقـدموا لإل سـا  ة كـس مـا 
 .يسعدها يف الد  ا دا  ر  
 .الناس عل ه ، دال خر إال حخردا الناس منهف ا من  ل إال دلوا 

إنه لم يكدن ): قاط  عن عبداللـه بن ع رد ـ رمي اللـه عن  ا عن الن   
نبي  بلي إال كاة حقا  عليه أة يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر 

هخي ر الة كس اخ ب ال تـدط علـى كـس : ،   قلت  ( احلديث. . . ما يعلمه لهم 
 !دصخر من كس خر ، لكن من لين تن لق دمباذا تبدل، دعلى لي خ  ترك  و ل 

إ  هنــاك دعــا م دقواعــد دلطــواًل تركــ  عل  ــا دعــواهتم دتكــو  لدط من لقــاهتم 
 : يف دعو  الناس إىل اللـه تلك اخ ي دالقواعد هي 

 ـ التوح د  4
 .ـ النبوات  1
 .ـ املعاد  1

م دلطـواا دقـد اهـتم جـا القـرآ  غايـة هـخي اخ ـي الثالثـة هـي ملتقـى دعـواهت
االهت ـام دب ن ــا غايــة الب ــا  دهـي لهــم مقاطــدي الــ  يـددر عل  ــا ديكررهــا ، ديــورد 
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 (4). . ."اخدلـة العقل ـة داحلسـ ة عل  ـا يف مج ـع  ـــوري ديف غـــــال  ق  ـه دلمثالـه 
. 

 : دقلت عن البشرية 
س لر ــس اللـــه إلــ  م ر ــال   ا يكل ــم اللـــه إىل مــا آتــاهم مــن عقــس دف ــر  بــ

مبشــرين دمنــخرين دل ــ ط مع ــم الكتــ  لتبــني اــم احلــق مــن الباطــس دلتكــو  مر عــاً 
اــم ف  ــا خيتلفــو  ف ــه حــ  ال يبقــى اــم عــخر دلتقــوم علــ  م احلجــة فــال يبقــى اــم 

 .حجة على اللـه بعد الر س 
د اــم دكلــف مج ــع اخمــم ب اعــة هــؤالل امل ــ فني اخ  ــار داتبــاع م داال ق ــا

دل ــــ ط لخــــد العقــــاج مبــــن كــــخجم دعا ــــدهم يف الــــد  ا د ــــويف ينــــ ط جــــم العــــخاج 
 .(1)"اخ كى داخخد العخاج السرمدي اخلالد يف دار اجل ال العادط 

فقد اتضح ل   ق ت بب ا  دعو  اخ ب ال دمن ج م يف مول ب ا  اللـه دب ا  
د حقاً ، دل  عبدالرمحن قرر ر وله  ل ق ام ، دل   ا ل الف ما قرري ل  ة التوح 

ما قررته يف كتاج من أ اخ ب ال يف ثالثـة كتـ  مـع الفـار  الكبـل بـني ب ـان دب ا ـه 
 .إذ ب ا ه ملن أ اخ ب ال ف ه ق ور ددهن دب ان لدمح دلك س دل س دهلل احل د 

دع مــت علـى طبعــه ( مددنهج األنبيداء) ـ ح ن ــا ا ت  ـت مــن تـقل ف كتـاج 5
ويـــت للا عـــه الشـــ خ عبـــدالرمحن عبـــداخلالق دل ت ـــريف ف ـــه هتـــخيباً لر ـــلته إىل الك

                                                           

 ( . 11ـ  14)ص  منهج األنبياء في الدعوة إلى ا  فيه الحكمة والعقل (4)
 . ال بعة اخدىل ( 14ـ12)ص  فيه الحكمة والعقلمنهج األنبياء في الدعوة إلى ا   (1)
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دحــخفاً   ل كتــ  لــه مقدمــة فوافــق عبــدالرمحن علــى ذلــك دكتــ  لــه مقدمــة لذكــر 
 .مقاطع من ا ل واا 

 : مقدمة بقلم عبدالرمحن عبداخلالق 
لطلعـت علــى مـا كتبــه ل ـي دخم لــي درف قــي لربـع  ــنوات علـى مقعــد داحــد "

ة باجلامعــة اس ـــالم ة فضــ لة الــدكتور رب ـــع بــن هــادي املـــد لي يف يف كل ــة الشــريع
 .هخا الكتاج املبارك ـ إ  خال اللـه ـ 

 : دلح  ل  لذكر إ وا نا القرال قبس الشرد  يف هخا الكتاج مبا يلي 
الكتـــــاج كلـــــه يـــــددر حـــــوط قضـــــ ة مرك يـــــة ل ا ـــــ ة دهـــــي با ت ـــــار :  أوال  

فــال دعــو  إىل اللـــه بغــل توح ــد ، دكــس ( ت ــا التوح ــد من لــق الــدعو  إىل اللـــه دغاي)
دعــو  ال جتعــس التوح ــد مرتك هــا دل ا ــ ا فل ســت بــدعو  إىل اللـــه م  ــا تســ ت 
با ـــم مـــن لمســـال اس ـــالم دا تســـبت إل ـــه ، دذلـــك ل  الر ـــس مج عـــاً دعلـــى رل ـــ م 

كا ــت دعــوهتم إىل توح ــد اللـــه بــدل دغايــة د ايــة دكــس   ــ دهم د ــامت م حم ــد 
 : اط لقومه لدط ما قاط ر وط ق
دكـا  هـخي القضـ ة هـي  ق ـة {  مدالكم مدن إلده ميدره يا  وم اعبدوا اللدده}

الف س بني من آمن به دمن فارقه ، داخلط الفاطس بني لهس اسميـا  دلهـس الكفـر،  
دكس من لذعـن للر ـس ل  اللــه هـو اسلـه الواحـد ، دل ـه ال عبـاد  حقـاً إال لـه ا ضـم 

 تس  إىل لهس اس ـالم ، دكـس مـن  ـالف ذلـك د ـم بـالكفر إىل رك  اسميا  دا
 .دالع  ا  دكا  من ح ج الش  ا  

دلــــخلك فكــــس دعــــو  تريــــد ل  تنســــ  إىل اللـــــه ف جــــ  عل  ــــا لداًل ت ــــح ح 
االعتقــــاد عنــــد لفرادهــــا داملنتســــبني إل  ــــا، دلي دعــــو  ت ســــوِّحل بــــني املوحــــد داملشــــرك 

ني مـن ي ـلي هلل دحـدي ، ديـدعو اللــه فل ست بدعو  إىل اللـه ، دكس دعو  جت ـع بـ
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دحــدي دبــني مــن يســجد لغــلي ديــدعو م تــاً فــال ميكــن ل  تكــو  هــخي دعــو  منســوبة 
 .( 1) (4)"إىل اللـه 

 : دىلا قاله يف هخي املقدمة 
ثالثـــًا ـ ال لـــوخ بتاتـــاً ل  تتحـــوط الـــدعو  إىل اللــــه إىل حـــ ج   ا ـــي مـــن " 

بعضــــ ا مــــن ل ــــس جت  ــــع النــــاس دإرمــــال لحـــ اج الــــد  ا فتتنــــاخط عــــن عق ــــدهتا لد 
املنحـــــرفني دالوطـــــوط إىل الســـــل ة داحلكـــــم ، دجـــــخا تفـــــري اس ـــــالم مـــــن مضـــــ و ه 

دت ــــبح ح بــــاً   ا ــــ اً يرفــــع خــــعار اس ــــالم مــــن ل ــــس  (1)دالــــدعو  مــــن حق قت ــــا
ا ــت وال النــاس دا ــتدرار عــاطفت م دالركــوج علــى ظ ــورهم إىل الســل ا ، داحلــاط 

 ـــالم مفـــري مـــن العق ـــد   ـــاد د ـــاط مـــن اسميـــا  دالتوح ـــد، ل  اس ـــالم امل عـــوم إ
إ الم يف خكس اس الم، دلكنه ال حي س ردحه دقلبه ، إ ه لخبه بالسـ ف اخلشـ  

 . (1)" حي س مس ى اس الم دال ميلك حدي د  له دحق قته
 : ثم ختم مقدمته بقوله 

                                                           

 .ال بعة اخدىل ( 41ـ44)ص ( 4)
لعله دهو الظاهر ل ه يريد جخا الكـالم النـل مجاعـة اس ـوا  املسـل ني دمجاعـة التبل ـغ   صـوط  (1)

 . إىل مدافع عن  ا فسبحا  مقل  القلوج داخب ار 
ه يقوط ال وم إ  رب عاً فري مـن أ اخ ب ـال مـن كـخا   هو  فس. هخا ما قاله ح نخاك دهو حق  (1)

 .دكخا 
دهـو كــالم باطــس ظــاا فســبحا  مــن يقلــ  القلـوج داخب ــار ، د عــوذ بــاهلل مــن احلــور بعــد  

 . الكور
 ( .41)ص ( 1)
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 .(4)"هذا وأسأل اللده أة ينفع المسلمين بهذه الرسالة الطيبة "
 .هخا بع  ما قاله عبدالرمحن يف كتاج من أ اخ ب ال من مدح دتقي د

ـ   بعد  نوات دبعد لخمة اخلل أ دظ ور فتنتـة الق ب ـة لطـدر ب ا ـاً با ـم  1
مج عة إح ال الـماث رفـ  لعضـال اجل ع ـة موافقتـه دالتوق ـع عل ـه فقطـر علـى  شـري 

د مو فندا مدن ف ديلة  4" :ف ـه  بـدد  توق ـع دمـع احن ـاخي ظل ـاً إىل لهـس الفتنـة قـاط
الشيخ ربيع بن هادي رئيس  سم السنة في الجامعة اإلسالمية أنه شديخ إمدام 
من أئمة الهدى وأعالم الدعوة ، نحبه لجهاده وذبه عدن السدنة وحرصده علدى 

 . (1)" الدعوة السلفية ودعاتها
ـــا  اً إ  يف كالمـــه هـــخا مبالغـــة ال لحب ـــا ، دلكنـــه قااـــا هـــو طوعـــ: أ دددول دل 

، ومدنهج أهدل السدنة  مدنهج األنبيداءدا ت اراً درمبا مدح  كثلاً دكثـلاً بعـد كتـاب  
دا لخط حب ــد اللـــه دفضـله علــى مـا ل ــا عل ــه  فدي نقددد الرجددال والكتددب والطوائدف

من الخج عن السنة داحلرص على الدعو  السلف ة ددعاهتا دا لتغل يف خـ  حبفـت 
يف الواقــع ! ا مــدح  بــه دا ل الفــه ، ف االــخي تغــل واللـــه درعايتــه دا لغــل خــ الا ىلــ

ل  الــخي تغــل هــو عبــدالرمحن فقطــبح عنــدي ماكــا  حقــاً بــاطاًل دفا ــداً ، دهــدماً 
لإل الم داملسل ني دال يسعنا إال ل   دعوا اللـه ل  يردي دلخـ اعه إىل احلـق داملـن أ 

 . السلفي رداً مج اًل 

                                                           

 .ال بعة اخدىل ( 41)ص ( 4)
 . من الب ا  املخكور ( 1)ص  (1)
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 الفصل الثاني 

 

 
 

القــارو ل  كتــايب مــن أ اخ ب ــال مــع ل  مومــوعه دعــو  اخ ب ــال هــخا دلــ علم 
 (4)فقــــد تعرمــــت ف ــــه للددلــــة اس ــــالم ة ، داسمامــــة عنــــد لمــــة اس ــــالم دعل ا  ــــا

دتعرمــت للحاك  ــة بقد ــع   ــا  دا لح ـــرها يف اجلا ــ  القــا ون مــن اس ـــالم  
  ال يت ـورها ك ا يفعس الس ا  و  ، بس صدثت عن ا يف  ول ة تل ق مبكا ت ـا الـ

 .الس ا  و  دال صت ل ا دعواهتم الض قة 
إ  الدعو  إىل احلاك  ة دت ب ق ا لمر م ـم دي ـم كـس مسـلم يف ـم : "فقلت 

 .م م دعظ م دكس ما  ال به ر وط اللـه ( إذا ردع ت خردط ا)اس الم 
هــــس الــــدعو  إىل احلاك  ــــة تســــتل م اسمهــــاط لد التق ــــل يف : لكننــــا  تســــالط 

 !طوط اس الم ولطس ل
 .ال : اجلواج 

                                                           

من من أ اخ ب ال ( 441ـ445)م دلدلت ا ص ا ظر الكالم على اسمامة عند عل ال اس ال( 4)
 .ك ا رددت على الغال  يف اسمامة  كالرداف  دمن  أ  ج م

  االهتمام بالدولة اإلسالمية والحاكمية في كتاب منهج األنبياء
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إ  حاك  ة اللـه ل  ل  تبدل مـن لعظـم خـ  يف اس ـالم لال دهـو االعتقـاد 
يف اللـه ديف لمسال  الله دطـفات ك الـه ك ـا تعـريف اللــه إل نـا جـا يف كتابـه العظـ م 

 .  لت تل  قلوبنا جا  وراً دإميا اً ديق ناً دإعظاماً دإ الالً  دك ا عل نا  ب نا الكرمي 
للـــوخ يف حاك  ـــة اللــــه ددينـــه ل  تع ـــس لمســـال  اللـــه دطـــفات ك الـــه دهـــي 

 !لمسى دل س دلعظم ما م ه كتاج اللـه د نة  ب ه و
ملاذا ال   ل  من عل ال املسـل ني بإحلـاح ل  حيك ـوا كتـاج اللــه د ـنة  ب ـه 

 !يف هخا اخمر اخل ل و
ل دكثــل مــن املســل ني للــوخ يف حاك  ــة اللـــه دخــرعه د ظامــه ل  خيــالف كثــ

مـــن أ اخ ب ـــال يف توح ـــد العبـــاد  دإ الطـــ ا هلل دحـــدي  ديتوـــخدا مـــع اللــــه ل ـــداداً 
يدعو م ديستغ ثو  جم دي تفو  جم يف الشـدا د دميعنـو  يف ذلـك حـ  يشـركوهم 

 !يف الربوب ة ف عتقدد  ف  م ل م يعل و  الغ   ديت رفو  يف الكو و
للــ ي هـخا هــو لظلـم الظلــم و ! م حقــو  اللــه وللـ ي هــخا عـددا اً علــى لعظـ
 !دلين هي العدالة و! فقين الدعو  إىل احلاك  ة إذ و

للــــوخ يف حكــــم اللـــــه دخــــرعه ل   غــــ  ال ــــريف عــــن ال ــــوف ة دهــــي تعبــــث 
بعقا د املسل ني دعقوام فتفسدها دتدمرها بعق د  احللـوط ددحـد  الو ـود ددحـد  

 !و اخديا  دبغل ذلك من مالالت الت ويف
للــوخ يف حاك  ــة اللـــه ددينــه ل  تشــاد اخلــويف مــن القبــور يف معظــم بلــدا  
اس ـالم ل  ــايف جـا ديعتكــف حواـا دتشــد إل  ــا الرحـاط دينــخر اـا بــالكثل الكثــل 
من اخمواط دتقام اـا االحتفـاالت ديفعـس املسـل و  حواـا دجـا مـا ينـدحل لـه  بـني 

م لعــــدالي مــــن الــــوثن ني دال  ــــود دمــــا يضــــحك مــــن املســــل ني داس ــــال. اس ــــالم 
 دالن ارحل دالش وع ني و 
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للوخ يف حاك  ة اللـه ل  متوت السنن دتقوم على ل قامـ ا البـد  داخلرافـات 
 داخ اطل و

إ  هـــخي الضـــالالت دالشـــرك ات دالبـــد  قـــد ط ســـت معـــاا التوح ـــد دمعـــاا 
 .اس الم ع وماً 

ـ بعـد مراقبـة اللــه ـ يف ل فسـ م إ ـ  لر ـو مـن عقـالل هـخا االجتـاي ل  حيـادلوا 
ديف اخمــة ل  يقــدردا مــن أ اخ ب ــال حــق قــدري دل  يع ــوا كــس  ا ــ  مــن اس ــالم 

س  : )  مـــا يســـتحقه مـــن اجل ـــد دل  يضـــعوا   ـــ  لع ـــن م قـــوط ر ـــوط اللــــه 
 . (4)(ي دي اللـه بك ر اًل داحداً  ل لك من محر النعم 

دقــد ي ــدي اهلل قــوم  ب ــاً مــن اخ ب ــال : "دقلــت يف ق ــام ددلــة لــبع  اخ ب ــال 
ف ســتج بو  لــه لد كثــل مــن م فتكــو  اــم ددلــة ، امــر  ط بــة ، سميــا م دت ــديق م 
دلع ـــــاام ال ـــــاحلة ، ف قومـــــو  بـــــوا ب م مـــــن اجل ـــــاد سعـــــالل كل ـــــة اهلل دت ب ـــــق 
التشريعات داحلددد دغلها من اخمور ال  خـرع ا اهلل اـم ك ـا ح ـس لنب نـا حم ـد 

  لطــحابه الكــرام تــول اهلل إميــا م دع ل ــم ال ــا  دطــ هم اجل  ــس علــى بغــي د
 .(1)"املشركني دت ادام بق    رهم ، دلظ ر دين م ، دمكن ام يف اخر 

 
 :    ت ت هخا الكتاج بقويل 

                                                           

 . اخدىل . ط( 414ـ412ص ) منهج األنبياء( 4)
 . اخدىل . ط( 44ص ) منهج األنبياء( 1)
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ديف اخلتام لقوط إ   لؤمن حباك  ة اهلل دل  احلكم هلل دحدي دلؤمن بش وط "
 .  ل  خيضع اا اخفراد داجل اعات داحلكام دالدعا هخي احلاك  ة ، دل ه ل

دل  مــن ا حيكــم مبــا ل ــ ط اهلل يف دعوتــه ديف عق دتــه ديف ددلتــه فقدلالــك هــم 
 .الظاملو  دهم الكافرد  ، دهم الفا قو  

ك ـــا قـــاط اهلل دك ـــا ف  ـــه الســـلف ال ـــا  ال علـــى مـــا ف  ـــه املفرطـــو  دال 
حي ـــرها يف  اح ـــة مـــن النـــواحي لد خيـــالف املفرِّطـــو  ، دلحنـــى بالال  ـــة علـــى مـــن 

مــــن أ اخ ب ــــال الوامــــح احلكــــ م ديبــــدل بــــالفرد  قبــــس اخطــــوط دبالو ــــا س د عل ــــا 
 .غايات ديؤ ر لد يق ر يف خق  الغايات احلق ق ة ال  تتابع عل  ا مج ع اخ ب ال

 دلمد يد الضراعة إىل اهلل ل  يوفق املسل ني مج عاً خـعوباً دحكامـاً ددعـا  إىل
صكـ م كتــاج اهلل د ــنة ر ـوله يف مج ــع خــؤد م العقا ديـة داخ الق ــة داالقت ــادية 
ـــــى احلـــــق دل   داال ت اع ـــــة دالس ا ـــــ ة دل  يوحـــــد كل ـــــت م ديوحـــــد طـــــفوف م عل
يعاف  م من كس اخهوال داخمرا  النفس ة الـ  م قـت طـفوف م دفرقـت كل ـت م ، 

د دعلـــى آلـــه دطـــحبه د ـــلم إ  ريب لســـ  ع الـــدعال ، دطـــلى اهلل علـــى  ب نـــا حم ـــ
"(4). 

ف ــس تــرحل بعــد كــس هــخي العنايــة داالهت ــام بتحكــ م خــريعة اهلل تفريــغ لــدعو  
 !.اخل و. . . اخ ب ال من الدعو  إىل صك م خريعة اهلل 

  
 

                                                           

 ( .414)ص  منهج األنبياء( 4)
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 الباب الثالث 
 

 دفع مطاعن عبدالرحمن عبدالخالق 
 في كتاب جماعة واحدة ال جماعات 

 نا  اتهوبياة حقيقة توبته وت
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 الفصل األول 
 

 
 

 : قاط عبدالرمحن 
لعله أول كتاب في اإلسالم بهدف النميمة ، كتاب الشيخ ربيع بدن هدادي "

لعلددده أول كتددداب ياللدددف فدددي اإلسدددالم يكدددوة مو دددوعه النميمدددة والسدددعي بعدددرض 
 .المسلم 

وهددذا الكتدداب ال يدددخل فددي كتددب الددردود العلميددة بددأي صددورة مددن الصددور ، 
ل   دية علميدة واحددة فددي معتقدد أو خدالف فدي حكدم شدرعي وإنمددا ألنده ال يحمد

عبدددالرحمن يمدددح أهددل . . عبدددالرحمن يسددبنا : الكتدداب كلدده وشدداية كاذبددة تقددول 
 . (4)" البدع
 :أ ول  

                                                           

ع الــ  ارتكب ــا، دمــن اخدلــة علــى دهــخا تلبــ ي دهتــوين مــن الفظــا ( . 11)ص الددرد الددوجيز  (4)
ا توفافه مبا ارتكبه يف حق عل ال السنة داملن أ السلفي يف عدد من كتبه دلخـرطته، دمـن 

ك ــف دهــو يــرحل ذلــك مــن فضــا له . اخدلــة علــى ل ــه ال يــرحل الــدفا  عــن لهــس البــد  ع بــاً 
 !.دمن دينه و

 
دفع مطاعن عبدالرحمن في كتاب جماعة واحدة ال 

 جماعات 
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ـ إ  عبــدالرمحن عبــداخلالق لدط ر ــس يف اس ــالم يســ ى النقــد العل ــي  4
 .ال اد     ة 

عل ي ي عـن يف خـ و ه دي عـن ف  ـا ـ إ  عبدالرمحن لدط ر س يف حددد  1
يدعي ل ـا عق دتـه دمن جـه ف سـ   ا قشـوراً دل ـا عق ـد  تقل ديـة ال تسـادي خـ الاً، 
ديس ى خ و ه باحملن ني دعلوم م قشوراً ، دال يست  عو  بس ال يسـت  ع لكـ هم 

 .دلغ رهم عل اً ل  يرددا لدىن خب ة 
 ال عـــن يف عل ـــال ـ دل  عبـــدالرمحن لدط ر ـــس للـــف مؤلفـــات عديـــد  يف 1

 .دطالج العق د  داملن أ الخي ي عم للناس ل ه ينت ي إل ه 
ـ دلدط ر ــــس للــــف كتبــــاً يــــدعو ف  ــــا إىل تفريــــق اخمــــة دمت يق ــــا با ــــم  1

اجل اعــــات اس ــــالم ة بــــس با ــــم اخحــــ اج الس ا ــــ ة م  ــــا ا تلفــــت يف العقا ــــد 
 .داملناهأ دم  ا امعنت يف ال را  دالت ار  ب ن ا 

  عبـــدالرمحن لدط ر ـــس يعتـــ  تفـــر  اخمـــة دمت ق ـــا ظـــاهر  طـــح ة ، ـ دل 5
ديدعوا املسـل ني مج عـاً إىل ل  ينوـرط كـس داحـد مـن م يف ع ـس   ا ـي ـ لي إىل 

 لح اج   ا  ة ـ دال يكتفي مبجرد الدعو  بس يعتقد د وج ذلك 
ـ دلدط داحــــد يقــــوط يف لهــــس التوح ــــد دالســــنة احملــــاربني للشــــرك دالبــــد   1
دهـؤالل لمأ ـف لع ـوا للحـاكم طـفات : "ة كا ت لد   ا  ة يقـوط فـ  م عقا دي

الرج  بحا ه دتعاىل فاحلق ما خـرعه دالباطـس مـا حرمـه ، دمـا  ـكت عنـه ف جـ  
 .السكوت عنه 
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دعنـدهم ل  مــا لمهلــه احلــاكم مــن لمـر الــدين دم ــا  املســل ني ف جــ  علــى 
 .(4)"ملؤمننيلهس اس الم إمهاله دالتغامي عنه ح  ال يغض  لمل ا

ـ دلدط داحــد دتبعــه تالم ــخي ي عــن يف مــن أ لهــس الســنة داجل اعــة الــخي  6
محى اللـه به دينه من خيغ ال ا غني دصريف الغالني دا تحاط املب لني ددس الكـخابني 
، ي عــن ف ــه لخــد ال عــن ديفتعــس لــه مــن املفا ــد الكثــل  الــ  ال ت ــدر مــن لفســد 

 .املناهأ 
ـــة ـ دهـــو لدط مـــد  لل 4 ســـلف ة ي ـــف الســـلف ني بـــاخلوارل يف حرقـــة عج ب

 !! .دا فعاالت غريبة دهو يكفر اخلوارل 
ـ دهـو لدط مـد  للسـلف ة خيـرل عـن مـن أ لهـس السـنة داجل اعـة يف احـمام  9

ال ــحابة ف فــمي علــى ثالثــة مــن عظ ــا  م ف ــ عم ل ــم هــدموا لمــر الشــورحل دهــي 
كتـــايب رددداً اـــخي املوالفـــات مـــن ل  ـــر املومـــوعات اس ـــالم ة دل ل ـــا ، دكـــا   

 .املن ج ة دالعقدية داخطول ة 
ـ داــوا  هــخي اخمــور العظــام اجلســام عل ــه يقــوط عــن كتــاج  ــافح عن ــا  42

بـــاحلجأ الدامغـــة إ ـــه كتـــاج    ـــة ، دل ـــه ال يـــد س يف كتـــ  الـــرددد العل  ـــة بـــقي 
 حكـم طور  من ال ور خ ه ال حي س قض ة عل  ة داحد  يف معتقد لد  ـاليف يف

عبـدالرمحن ميـدح . . خرعي دإ ا الكتاج كله دخاية كاذبة تقـوط عبـدالرمحن يسـبنا 
 .لهس البد  

لرليـــــت املغال ـــــات العج بـــــة الـــــ  ا يســـــبق إىل مثل ـــــا الشـــــ خ عبـــــدالرمحن ، 
دلكن ــا ال تن لــي علــى الر ــاط العقــالل ، دإ ــا تن لــي علــى مــن  ــحق عبــدالرمحن 

مثــس اا ــس دالرعــا  الــخين ينقــادد  لمأكاذيــ  ر ــولت م دخو ــ اهتم دحــوام إىل 
                                                           

 ( . 44)ص  أصول العمل الجماعي( 4)
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دالمهات ديستسل و  لل غال ات ف  بح احلق عنـدهم بـاطاًل ف حاربو ـه دحيـاربو  
لهله ، دالباطس داخكاذيـ  الوامـحة الفامـحة حقـاً فلكضـو  درالهـا ركـ  الـنعم 

 .{ صم بكم عمي فهم ال يعقلوة}درال من ينعق جا 
لر ــاط دال تســـتوف جــا إىل هـــخي الدر ـــة، إ  ليــا عبـــدالرمحن احــمم عقـــوط ا

ــــك الشــــ  ا  بســــب  ل ــــم ال  العل ــــال ا يقــــرلدا كتبــــك خاهــــدين ف  ــــا ، ف و ــــس ل
يعدد ك يف عل ال املسل ني ل ك لدد الع ر دباعث اخمة   اًل دغردراً منك   
ملــــا عجــــم داحــــد مــــن م عــــودك الر ــــو املــــر ال عــــا  دعــــريف العقــــالل هــــخي احلق قــــة 

ـــــ ت مـــــخعوراً لتـــــدافع عـــــن مكا تـــــك امل عومـــــة ، فلـــــم جتـــــد يف  ـــــ ا ن الشـــــوهال دثب
  االتـــك لي  ـــالح فعشـــاط فلجـــقت إىل قلـــ  احلقـــا ق داملغال ـــات ظا ـــاً ل  هـــخي 
اخ ــلحة الفا ــد   ــتدمر عــددك يف خع ــك دهــي بــالعكي ال ت يــدك إال  ــقوطاً 

ل ، فإ ـــك ددمـــاراً عنـــد اللــــه دعنـــد العقـــاللدال يغـــ  عنـــك خـــ الاً إ  تعلـــق جـــا الغثـــا
 ويف ص س دخرك دلدخارهم  ابقاً دالحقاً إذا ا تت  إىل اللـه ك ا قاط ر وط اللـه 

 "من  نش  نة   الة فعل ه دخرها ددخر من تبعه إىل يوم الق امة." 
، دلن ينقخك مـن هـخا الظلـم  {ظلموا أي منقلب ينقلبوة وسيعلم الذين}

املغال ات ، دلن ت يـد الـخين خيـدعو  دهخي اخدخار إال التوبة الن وح ال التالع  د 
 .بك ديتعلقو  مبن جك دل ال بك الباطلة إال دماراً 
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 الفصل الثاني
 

 
 
 

 : قاط 
. . وكتداب الشدديخ ربيدع نمددوذق صددارخ ل صدول التددي و دعها الشدديخ ربيددع "

وهدددذا الكتددداب ال يددددخل فدددي بددداب الناصددد    وكتابددده ورسدددوله وعامدددة المسدددلمين 
ورة مددن الصددور ، وذلددذ أندده تشددهير وتنفيددر واتهددام بباطددل وإلددزام وأئمددتهم بددأي صدد

وال يجددددوز تعييددددر مسددددلم وال . . . بددددأ وال أعلنددددت براءتددددي منهددددا ورجددددوعي عنهددددا 
 . (4)"التشهير به وال تذكيره بما رجع عنه وتبرأ منه

 : أ ول 
ـ هــس كتبــك الــ  للفت ــا لل عــن يف الســلف ة دالســلف ني ددافعــت ف  ــا عــن  4
الس ا ـ ة املنحرفـة دص جـا ددعـوت ف  ـا إىل التفـر  صـت رايـة الـدعو  إىل اخح اج 

                                                           

  ( .11)الرد الوجيز ( 4)

 دح  زعمه أة كتابي ال يدخل في باب النصيحة 
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تعــدد اجل اعــات ،  ددافعــت ف  ــا عــن لهــس البــد  دالضــالط دال تــ اط تعتــ  جــا إىل 
 .ا   تد س يف باج الن ح هلل دكتابه در وله دل  ة املسل ني دعامت م 

عــاا يعتــ  ـ دهــس  قــد كتــ  خــحنت بالباطــس   طبعــت دا تشــرت يف ال 1
تشــ لاً دتنفــلاً د   ــة ، إذ  علــى هــخا االطــ الح تعتــ  كتــ  لهــس الســنة يف الــرد 
علــى البــد  داخ  ــال كتــ     ــة دتشــ ل دتنفــل ، فــرد اسمــام الشــافعي علــى ليب 
حن فــة دتالم ــخي دعلــى خــ وه مالــك، درد الل ــث علــى خم لــه مالــك درد ال حــادي 

حن فــة درد الب  قـي علـى ال حـادي داخحنــايف  علـى املـخاه  املوالفـة ملـخه  ليب
، درددد ابـــن ت   ـــة علـــى الفق ـــال دعلـــى ال وا ـــف الضـــالة درددد ابـــن القـــ م علـــى 
ــــــن  ــــــد ااــــــادي علــــــى الســــــبكي ، درد اب الفق ــــــال دال وا ــــــف الضــــــالة، درد ابــــــن عب
عبـــــدالوهاج دتالم ـــــخي علـــــى الفق ـــــال دال وا ـــــف الضـــــالة ، درد الس ســـــوان علـــــى 

 .و ي على النب ان دحال  درد اخل
 .درد املعل ي على الكوثري 

 .درد الش خ التولري على كثل من املنحرفني داملو الني 
 .دردي على مجاعة التبل غ 

 .درد الش خ الفوخا  على القرمادي 
 . .  دردي على البوطي 

هخي الرددد لن ـر السـنة دب ا ـا دلق ـع الباطـس دالبـد  دلـرد ل  ـال اجملت ـدين 
كـــــس هـــــخا عنـــــد .  دلـــــالال ينســـــ  خـــــ  مـــــن ذلـــــك إىل اللــــــه دإىل دينـــــه   ـــــحاً هلل

 .اخل؛ دإ ا يد س يف باج الن   ة . . عبدالرمحن ال يد س يف باج الن  حة هلل 
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العلــة داحــد  دااــديف داحــد ف ــا تقولــه : ق ــس لــك . فــإ  قلــت ال لق ــد هــخا
ايب ين بـق يف كتايب دخو ي ين بق على هؤالل دإ  كنت دد م ، دما قلته يف كتـ

 .على ردددهم دمؤلفاهتم 
فــإ  كا ــت لــك م ــ   د  وطــ ة تو ــ  تقديســك داحمامــك دترفعــك فــو  

فب ن ــا  ــا قاً . مســتوحل مالــك دالشــافعي دال حــادي ؛ بــس فــو  مســتوحل ال ــحابة 
اخدلة دال اهـني علـى هـخي املرتبـة العظ  ـة ، دإ  طعنـت يف عل ـال السـنة دالتوح ـد 

؛ بــس دإ  غ ـ ت بعــ  ال ــحابة بالباطــس دالكــخج ،  دطالجـم بالباطــس دالكــخج
دهات لنا اخدلة دال اهني على  اط تك الثا  ة ، دهي ل  لك احلـق يف ل  ت عـن 
يف لهــس الســنة دالتوح ــد دتشــوي  ــلف ت م دتنتقــد مــن خــالت مــن النــاس دتشــوي مــا 
خــالت مــن اخطــوط دختــم  مــا تشــال مــن املنــاهأ لد تقلــد مــن خــالت بالباطــس دلــو  

ـــا دلمريكـــا دال يغـــ وو كـــس هـــخا مـــن كـــا   هـــخا املقلشـــد مـــن   ا ـــي   ـــارحل لدرب
ك ـف دال ا و فـإ  جتـرل متجـرؤ د اقشـك : مكا تك دال حيق خحد ل  يقـوط لـك 

 .حبق دعلم ف و كاذج مفم جات كس كالمه دحججه لباط س دلكاذي  دفرحل 
ل دلظن ل ك ترحل ل  لك احلـق ل  تقـوط فـ  ن يتعـر  لنقـدك بـاحلق مـا تشـا

مـن اخباط ـس داالهتامـات الكاذبـة بـدد  لي دل ـس ـ دلـخا  ـرحل كـس  ـبك دخــت ك 
للســلف ني عل ــال دطــالج قدمتــه للنــاس يف كتاباتــك دلخــرطتك بــدد  لدلــة، دل ــلاً 
ردددك علــى رب ــع كل ـــا افــمالات بـــدد  لدلــة ، دمـــا قدمتــه مـــن   ــوص الشـــكوحل 

شني الخي ي ور احلق يف طـور  للش خ ابن باخ ل ع بني التلب ي داخل ا ة دالبم امل
الباطس دلعس كس هخا من من لق هـاتني اخلاطـتني دغلهـا ىلـا ا  عرفـه ، فـإ  كنـت 
ال تــدعي ذلــك مقــااًل فقــد   لــت  فســك هــخي املنــاخط حــااًل د  لــك مقلــددك حــااًل 

 .دفعااًل 
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ف ـس هـخي هـي السـلف ة الـ   ـع ت يف صـديث ا دع ـر ت ا درب ـت عل  ـا مــن 
 !ث جم اخمة دتع د اا جم لدها وتريد ل  تبع
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 الفصل الثالث 

 

 
 

 
 : (4)قاط عبدالرمحن عبداخلالق

هددددذه دعددددوة عبدددددالرحمن إل ددددرار الباطددددل والبدددددع والتصددددوف : ويقددددول "
 ".(1)(145ص )وصفاته  اللـه والتعطيل ألسماء 

يف التفــر  " أصددول العمددل الجمدداعي عــم قلــت هــخا خ ــك قلــت يف كتــاج 
مجاعة من لهس اس الم ا ت عت على خـ خ لد إمـام "شرد  يف  ظرك دالتح ج امل

لد ع ــس مــن اخع ــاط ال ــاحلة دلكــن م يف ا ت ــاع م ل ــخدا مــن اس ــالم دتركــوا 
علـى ا ت ـاد غـلي كاتبـا  املـخاه  املعردفـة لد  (1)دقدموا ا ت اد إمـام م دخـ و م

                                                           

 ( . 1)ص الرد الوجيز  (4)
جماعدددة لبق نـــا علـــى اخرقـــام الـــ  لحـــاط جـــا عبـــدالرمحن عبـــداخلالق إىل موامـــع ا مـــن كتـــاج ( 1)

 .لل ع القارو إىل تلك املوامع ل تقكد من بمي دتلب سه  واحدة
 !ف ا هخي املغال ة و. بس هم يقدمو  لقواط خ و  م على الكتاج دالسنة  (1)

دح  شكاوى عبدالرحمن عبدالخاله التي  امت 
 على الخطف والبتر
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ال ختــرل مــن  دمــن ج م لد بعــ  لمــور مبتدعــة (4)كــا  مــن م  ــو  تع ــ  لــرلي م
الــدين لد  ل ــوا ع ــاًل طــاحلاً دآ ــر  ــ الاً فــال خــك ل  مجــاعت م مشــردعة دفــ  م 

دمـــن الباطـــس حبســـ  مـــا ل ـــخدي دال خـــك ل  مثـــس هـــخي  (1)مـــن احلـــق مـــا الت مـــوي
: اجل اعــــة مشــــردعة خ  لطــــل ا التعــــاد  علــــى الــــ  دالتقــــوحل دالــــدين داللـــــه يقــــوط 

دهــخي اجل اعــات  {علددى اإلثدم والعدددواة وتعداونوا علددى البددر والتقددوى وال تعدداونوا}
 . (1)"على ما ف  ا من االبتدا  ف ي يف حكم اجمل ع على مشردع ت ا

إىل آ ــر هــخا الف ــس الــخي ل ــاخ ف ــه التج عــات البدع ــة دال ــوف ة د ســي 
عبـدالرمحن ل  لهــس الســنة حيـاربو  هــخي التج عــات الباطلـة منــخ ذر قر ــا إىل يومنــا 

محد دابن ت   ة الخي يكثر الت سـح بـه عبـدالرمحن ، فك ـف هخا دال    ا اسمام ل
يدعي عبـدالرمحن االمجـا  علـى  ـواخ هـخا اللـو  مـن التج ـع مبـا ف ـه التج ـع علـى 
الت ويف دتع  س اخمسال دال فات ،   ا   ال يـ اط يتبـاكى مـن  قـدي لـه بـاحلق 

النقــد  مــا لخــد امــ رابك دمــا ل  عــك مــن! ، فــقين هــو ترا عــك يــا عبــدالرمحن و 
 . (1)دمن ال د  باحلق فللا ع من خال كتايب حوار مع عبدالرمحن عبداخلالق

                                                           

م دمن ج م دبع  لمورهم املبتدعة ال  تفـر  اخمـة ،   هـو تعـاد  علـى اس  تع ب م لرلي  (4)
 .دالعددا  

للـ ي ! عند اخلوارل داملعت لة داملر الة حق دباطس فل اذا ا تقس ف  م إ  مجـاعت م مشـردعة و (1)
 .هخا من الك س مبك الني 

 ( .11ـ19)لعبدالرمحن عبداخلالق ص  أصول العمل الجماعيا ظر  (1)
 ( .452ـ416)ص  جماعة واحدة( 1)
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 : (4)ـ قاط عبدالرمحن عبداخلالق 1
نسي عبدالرحمن أنه بهذا األسلوب يددافع عدن نفسده وعدن أهدل : ويقول " 

 (".14)البدع والباطل بأسلوب دحالة والكوثري وأمثالهما من أهل الباطل ص
اخمر كخلك ، بس قد يكو  ف  ن يدافع عن م الر ال  مـن  إ   عم: أ ول 

هـــو  ـــل مـــن كثـــل ىلـــن تـــدافع عـــن م د ـــم لنـــا ر الـــك الـــخين ينتقـــدهم الســـلف و  
ددمح يف لي خ  ينتقدد م دهس هم ىلن لوخ  قدهم لد حيرم يف خرعة اس ـالم 

 .دعند ل  ة اس الم 
 

علــى ل ــك تــدافع عــن لمـا التع   ــات دالغ غ ــات ف ــي مــن اخدلــة الوامــحة 
الباطــس دلهلــه ، دلعــس لخــد مــا  ــالك هــو  قــد  ــ د ق ــ  فــإذا كــا  اخمــر كــخلك 

  دافــع عنــه باحلجــة دال هــا  ل ظ ــر للنــاس هتــادي دعــادي مــن  (1)فاطــد  بــخلك
ينتقدي ، دل ظ ر ل  رب عاً دالسـلف ني يظل ـو  لمثـاط هـخا العالمـة العظـ م يف  ظـرك 

 ـــ  دلمثالــه ، دال يســـتنكر ال عـــن يف لطـــحاج د ظــر مـــن يســـتنكر ا تقــاد  ـــ د ق
دال احلـــط مـــن مكا ـــة بعـــ  اخ ب ـــال علـــى صريـــف يف العقا ـــد دال  ر ـــوط اللــــه 

دال ، ىلا تض نه كت    د ق   دح نالـخ  ـ ظ ر احملـق . . القوط باالخماك ة دال 
 .من املب س دالخاج عن دين اللـه احلق دمحلته دالخاج عن الباطس دلهله 

 :  (1)عبدالرمحنـ قاط  1
                                                           

 ( .1)ص الرد الوجيز  (4)
هخا قبس ل  لطلع على ت ـرحيه بـبع  اخمسـال دمـن م  ـ د ق ـ  دمـع هـخا الت ـريح : قلت  (1)

 .فلم يدافع عن م باحلجة دال ها  خق  كس من تعوخهم احلجأ 
 ( . 1)ص الرد الوجيز  (1)
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إة عبدددالرحمن يحتددرم رلوو أهددل البدددع المعاصددرين ورلوو : ويقددول "
 (".491)ص  أهل الفتن الحزبيين

الخالصة أة عبدالرحمن عبدالخاله شديد الحنده علدى علمداء : و ال "ـ  1
المنهج السلفي وطالبه ، ومدن هدذا المنطلده كثدر طعنده فديهم ظلمدا  واسدتمر علدى 

 .(4)("491)ص  والتشوي  ما يقارب ثالثين عاما   هذا الطعن والتهوي 
لددم يقتصددر عبدددالرحمن علددى السددلفيين وتشددويهه لهددم بددل تجدداوز : و ددال "

 .(1)( "491)ص  ذلذ إلى تشويه السلفية نفسها
 عم كـس هـخا الـخي  سـبه إيل عبـدالرمحن قـد قلتـه دهـو حـق ا يظلـم : أ ول 

الرمحن عبــــداخلالق ، ف ــــه ، دلكــــي يب ــــس عجــــ  دا ــــتغراج مــــن قــــد ي ــــد  عبــــد
فلل ــع إىل ال ــفحات الــ  لحــاط عل  ــا الشــ خ عبــدالرمحن مــن كتــايب دير ــع إىل 
املوامع ال  لحلـت عل  ـا مـن كتـ  عبـدالرمحن لـلحل فداحـة مـا ارتكبـه عبـدالرمحن 
يف حـــق الســـلف ة دالســـلف ني دل عـــريف  ـــلف ة عبـــدالرمحن دالـــدفا  بالباطـــس دلحـــ اج 

 .الباطس دالفرقة 
لقــارو الشــريف الن يــه حق قــة اخمــر ، لع  ــه مــثاًل ح ــاً مــن ت ــريف دلــ علم ا

عبــدالرمحن باسمــافة إىل مــا  ــبق، لقــد بــم هــخا الــنص الــخي لمــام القــارو ح ــث 
لددم يقتصددر عبدددالرحمن علددى السددلفيين وتشددويهه لهددم ، بددل تجدداوز : و ددال : "قــاط

 ". ذلذ إلى تشويه السلفية نفسها

                                                           

 ( . 1)ص الرد الوجيز  (4)
 ( . 6)ص الرد الوجيز  (1)
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فقـاط يف : "علـى هـخا التشـويه ح ـث قلـت دحخيف اخدلة ال  ا تدللت جا 
خــريط املدر ـــة الســـلف ة بعــد ل  طعـــن يف عل ـــال املـــن أ الســلفي طعنـــاً مبن ـــاً علـــى 

دعـــد عل  ـــم مـــن ( دهـــخي  ـــلف ة تقل ديـــة ال تســـادي خـــ الاً : )لطـــوط لطـــل ا هـــو 
مشددددروعية العمددددل ، دقــــاط يف ( 64ـــــ61)القشــــور يف كتــــاج   ــــوط ر  ســــ ة ص 

وهدددذا مدددن  صدددر نظدددرهم ": د يف العل ـــال الســـلف ني بعـــد طعنـــه الشـــديالجمددداعي 
و عف بصيرتهم وجهلهم بأحوال المسلمين وانغال هدم فدي الزوايدا التدي يعيشدوة 
فيها وعدم ممارستهم لدعوة حقيقيدة ترجدع المسدلمين إلدى ديدنهم وتأخدذ بأيدديهم 

. هكخا ي ور دعو  عل ـال املـن أ السـلفي  (4)"إلى أسباب العز والنصر والتمكين
 .ظر ك ف بم هخا النص عن لطله دف له عن لدلته ا 

فــقي لما ــة يت تــع جــا هــخا الر ــس دمــا هــي الســلف ة الــ  يتشــبث جــا إذا كــا  
يعامس السلف ني دالسلف ة هـخي املعاملـة الـ  بث ـا يف كتبـه دلخـرطته الـ   اقشـت ا يف 

 .حواري مع عبدالرمحن 
دخــكواي الددرد الددوجيز كتابــه     ي يــد الســلف ة تشــوي اً إىل تشــويه مبــا تضــ نه

ال  د   ا للش خ ابن باخ من افمالات د  ا ات عل  ة ال يرتكب ا إال من ها ت 
 .عل ه  فسه 
 :ـ قاط عبدالرمحن عبداخلالق  5
فمنذ تسع وعشرين سنة يسدد  درباته وطعونده إلدى أتبداع المدنهج : و ال " 

هم مددا هددم بددرءاء مندده فددي السددلفي علمدداء كبددارا  وطالبددا  ، ويشددهر بهددم وينسددب إلددي
 . (1)( "444)ص  عدد من كتبه وأشرطته

                                                           

 ( .15)ص  مشروعية العمل الجماعي( 4)
 ( . 6)ص الرد الوجيز  (1)
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دهخا من طـوام عبـدالرمحن فقـد بـم هـخا الـنص دحـخيف  ـباقه د ـ اقه دلدلتـه 
( 412)إىل ( 444)فـــار ع إىل كتــــايب الـــخي ا ت ــــف منــــه هـــخي الفقــــر  مــــن ص 

د ـــمحل مـــا ي ولـــك مـــن ال عـــو  يف عل ـــال الشـــريعة دخـــ و ه الـــ  ال ت ـــدر مـــن 
 .رايف يف خ و ه فضاًل عن من يدعي السلف ة  اهس  

مــن كتــايب الــخي  اقشــته ( 46ـــ41)دا ظــر إىل التسلســس التــارخيي ل عنــه ص 
 .ف ه 

 ( : 6)ـ قاط عبدالرمحن عبداخلالق يف جتن ه علي ص  1
فواحسرتاه على عبدالرحمن عبدالخاله وعلى من ينخدع بتصرفاته الباطلة "

ي أهله وتخدم البدع وأهلها ، وتشيدها ، وتلمدع التي تهز المنهج السلفي ، وتالذ
 ( ".151)أهلهاص ص 

فهو يطعدن ويسدخر بعلمداء أهدل السدنة وأتبداعهم والمدنهج السدلفي : و ال "
 . (4)" منذ تخرق من الجامعة إلى يومنا هذا

إل ـــك حبـــق دلما ـــة دطـــد  بقدلـــة دامـــحة مـــن لقوالـــك الـــ  ف ـــت جـــا دالـــ  
، فتح ــس مســؤل اتك دال تلــومن إال  فســك ، دإ    ــ رهتا ب ــدك يف كتبــك الظاملــة

العاقـــس ل تعجـــ  ىلـــن يرتكـــ  هـــخي اخفاع ـــس دال  ـــ  ا يف طعـــن خـــ و ه   يرفـــع 
 ( . . إذا لم تست  فاصنع ما شئت). عقلته بالشكادحل دالتباكي 

 :  (1)ـ قاط عبدالرمحن 6

                                                           

 ( . 6)ص الرد الوجيز  (4)
 (  . 6)ص الرد الوجيز  (1)
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علمداء ونرى أنه إلى اآلة في مخاطبدة الشديخ ابدن بداز وهيئدة كبدار ال:  ال " 
 (".41)ال يعترف بخطئه ص 

والظداهر مدن موا فده أنده ال يدزال مصدرا  علدى رأيده وإال : ويقدول : "و ال  ـ 4
 ( ".102)ألعلن تراجعه وبراءته منه ص 

ال عالقـــة اـــخي الفقـــر  باملســـا س الـــ  يـــ عم ل ـــه ترا ـــع عن ـــا للشـــ خ : أ دددول 
الشـورحل الـخي  عـس ف ـه عبدالع ي  بن باخ ، بس هخي مسقلة مستقلة تتعلـق بكتابـه 

دهـم ع ـرد ابــن  الشـورحل دميقراط ـة ، دغ ـ  يف ثالثـة مـن لطـحاج ر ـوط اللــه 
العاص داملغل  بن خعبة دمعادية بن ليب  ف ا  رمي اللـه عـن م، ح ـث خعـم ل ـم 
لق ــوا الشــورحل عــن  ظــام احلكــم اس ــالمي دهــي ركــن مــن لركــا   ظــام احلكــم يف 

الشــورحل إىل يــوم الق امــة ، دعــ ا ذلــك إىل احلســن اس ــالم ، دلــوال ع ل ــم لبق ــت 
 : الب ري دحاخاي 

فبـم عبـدالرمحن هـخي الفقـر  ل ـوهم النـاس ل ــ  لع بـه بشـ  يـ عم ل ـه قـد تــاج 
 (. مجاعة داحد )من كتاج ( 441ـ444)دا ظر ص . منه 

ويددل علدى أة تراجعده للشديخ ابدن : "ديعـود ف قـوط : ـ قـاط عبـدالرمحن  9
 .(4)" راءهباز وراءه ما و 

ال يمكدددن أة يقبددل عا دددل اسدددتوعب : "ويشدددكذ فيقددول ": قــاط عبــدالرمحن 
هذه الحقيقة التي عدا  عليهدا عبددالرحمن هدذا الدزمن المديدد والددهر الطويدل ال 

ص  يمكدددددن أة يقبدددددل مثدددددل هدددددذا العدددددذر السياسدددددي وال يمكدددددن أة ينطلدددددي عليددددده
(411")(1) 

                                                           

 ( . 4)ص الرد الوجيز  (4)
 ( .4)ص الرد الوجيز  (1)
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مددن شددريط المدرسددة  ويقددول ثددم إة اعتددذارك عمددا ذكددره لددذ الشدديخ": قــاط 
السلفية ال يكفي ،فإة الطعن واسع وعميه و ام على أصول لو ر هدا الشديخ ابدن 
 بددددداز وميدددددره ورأوا طعوندددددذ األخدددددرى فدددددي كتبدددددذ لمدددددا  بلدددددوا عدددددذرك السياسدددددي

  (4)("11)ص
و د أعلن عبدالرحمن تراجعه وندمه بسدبب : ويقول د أي ا  د : " ـ قاط  42

مددن حولدده ، وإدراكدده أة تصددميمه علددى رأيدده  ددغط الشدديخ ابددن بدداز و ددغط الوا ددع 
 (".134)في هذه المسألة وميرها سيدمره ففي تراجعه نظر ص

 . (1)( من الوعود التي يخادع بها)وذكر في الحاشية أة هذا التراجع 
ويقدول د أي دا  د اآلة تتوا دع وتتندازل لهيئدة كبدار العلمداء : "قـاط عبـدالرمحن 

 .(1)"(41)أو ال تقبل نص  الناصحين صبعد أة كنت شامخ األنف رافع الر 
 : أ ول 
هـــخي اخقـــواط لـــ ي ب ن ـــا تنـــاق  خ ـــا عبـــار  عـــن قـــوط داحـــد تكـــرر :  أوال  

 .حبس  املنا بات الداع ة إىل ذلك دهي حق دعدط إ  خال اهلل 
 ــويف ال يف ــدك بــمك اــا دا ت افــك إياهــا ظا ــاً ل  ف ــلك اــا عــن :  ثانيددا  

رت منك دح ث اهتا ال  بن ـت عل  ـا هـخي اخحكـام حبـق لطواا دمسبباهتا ال  طد
دعــــدط  ــــ ود  القــــارو د ــــ جعله ينظــــر إل ــــك  ظــــر  املظلــــوم املســــتحق للع ــــف 

 .دالرمحة داس  ايف 
                                                           

 ( . 4)ص الرد الوجيز  (4)
 ( . 4)ص الرد الوجيز  (1)
 ( . 9)ص الرد الوجيز  (1)
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ده  ات ه  ات مـا خت لـت دمـا متن ـت فـإ  القـارو املن ـف ال بـد ل  ير ـع 
حـة مـا فعلتـه إىل موامع هخا البم داخل ـف دعنـدها  ـلحل مـا ارتكبتـه مـن إ  دفدا

مــن الف ــس املشــني بــني هــخي اخحكــام العادلــة دبــني مــا بن ــت عل ــه مــن مو بــات 
دل ـــباج دعنـــد ذلـــك  ـــ قتنع القـــارو الشـــريف الن يـــه بعدالـــة هـــخي اخحكـــام الـــ  

وال يحيددده المكدددر السددديئ إال }: تتبـــاكى من ـــا دهتلـــع دجتـــ   من ـــا ، داللــــه يقـــوط 
 .وامع اسحاالت لمحل العج  العجاجفار ع لي ا القارو اللب   إىل م {بأهله

ـ قاط عبدالرمحن عبداخلالق متباك ـاً مـن إدا تـه بـاحلق بعـد تباك ـه السـابق  44
يقدول ": مستدراً ع ف الناس عل ـه مت ربـاً مـن ص ـس مسـؤل ة مـا  نتـه يـداي فقـاط 

فأخطدداء عبدددالرحمن كثيددرة وخطيددرة وليسددت ماللفاتدده كلهددا وال جلهددا فددي إطددار 
 . (4)"(7)ص  المنهج السلفي

 :  عم قلت هخا الكالم تعل قاً على كالم ق س يف مدحك دهو هخا 
عبددددالرحمن عبددددالخاله المثدددل الرائدددع فدددي / كمدددا  دددرب شددديخنا الفا دددل "

الرجوع إلى الحه واالعتراف بف ل العلماء واآلباء والمربين برمم مكانته العلمية 
يده فخدرا  أة يسدتدرك وف له على شباب األمة عامة وشباب الكويت خاصدة ويكف

عليه سماحة والددنا الكبيدر الشديخ عبددالعزيز هدذه المسدائل السدتة وهدو الدذي لده 
من اإلصددارات والمحا درات والددروو اآلالف والكتدب العشدرات والتدي تنداول 
فيها خالل ثالثين عاما  الددعوة إلدى مدنهج السدلف شدرحا  وتحلديال  ، و عدد أصدوال  

اسددة الشددرعية وفده الكتدداب والسددنة ولدده السددبه فددي و واعدد فددي فقدده الدددعوة والسي
 ".ذلذ من بين ائمة وعلماء الدعوة السلفية من المعاصرين

                                                           

 ( . 9)ص جيز الرد الو  (4)
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دهخا الكـالم ف ـه مبالغـة خـديد  يف املـدح : "فعلقت على هخا الكالم بقويل 
 .ق م جا فال  ظ ر خ وه مع خمالفته للواقع 

ال  ل ــا يف إطــار فق  ــال عبــدالرمحن كثــل  د  ــل  دل ســت مؤلفاتــه كل ــا د 
 ".املن أ السلفي

ف س يرحل عبدالرمحن ل  كس ما قاله مادحوي حـق دل ـه بلـغ هـخا املسـتوحل دل   
مشددددروعية ، دخطددددوط رئيسدددديةكتبــــه كل ــــا يف إطــــار املــــن أ الســــلفي ، دال  ــــ  ا 

 .ابن تيمية والعمل الجماعي ، دأصول العمل الجماعي ، دالعمل الجماعي 
يف إطــار كشددف الشددبهات ملدر ــة الســلف ة ددل  لخــرطته دال  ــ  ا خــريط ا

املــــن أ الســــلفي دل  لــــه الســــبق يف ذلــــك مــــن بــــني ل  ــــة اس ــــالم دعل ــــال الــــدعو  
السلف ة من املعاطرين ف قـ قبس الش خ ابن باخ دالشـ خ اخلبـان دالشـ خ حم ـد بـن 
عث  ني دالفوخا  دغلهم ، فإ  كا  يرحل  فسه دكس كتبه داخرطته ك ا ذكـر فل قـس 

اخمــر كــخلك دإ  كــا  ال يــرحل اخمــر كــخلك فل ــاذا يت ل ــس مــن كالمــي دهــو   عــم
 .لقس دل ف ما ميكن ل  يقاط يف موا  ة هخا الغلو

دهـــخا مـــن اخدلــــة الوامـــحة ل  عبــــدالرمحن إىل ا   ال يعـــميف بق  ا ــــه دال 
 .يستنكر كتبه ال  تض نت هخي اخ  ال الكبل  

لدو أة شخصدا  واحددا  تفدرإل  م باللددهوأ سد: ويقدول ": ـ قـاط عبـدالرمحن  41
 . (4)"(9)يومين فقط لقراءة بع  كتبذ لوجد فيها ما يدينذ أشد اإلدانة ص
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 عم قلت هخا دهو حق ، ف ـن السـ ولة مبكـا  ل  يقـف القـارو : الجواب 
علـى طعنـك يف خــ وك اسمـام حم ــد اخمـني الشـنق  ي د ــوريتك بـه د ــوريتك 

ت ــرج مــن اجل ــاد دبتقويلــك اــم مــاا يقولــوا دال بالعل ــال ددطــفك اــم بــاجل  دال
 .خي ر ام بباط ددطفك ام مبا هم منه لبريال 

ــــك  دال ــــوم لمأ ــــف  لــــك خــــ و اً يف  ــــو  قشــــور اس ــــالم علــــى : "كقول
 . . .مستوحل ع ور قدمية تغل بعدها  ظام ح ا  الناس دطرا ق معامالهتم 

اد وحمدددل السدددالح ومدددا  يمدددة عدددالم بالشدددريعة لدددو دعدددي إلدددى ندددداء الجهددد
لددديس هدددذا مدددن شدددأة رجدددال الشدددريعة إنندددا نسدددتطيع فقدددط الفتدددوى فدددي : يقدددول

 !! الحالل والحرام والحي  والنفاو والطالق
 

إننا نريد علماء على مستوى العصر علمدا  وثقافدة  وأدبدا  وخلقدا  وشدجاعة  
وإ داما  وفهما  ألسداليب الكيدد والددو علدى اإلسدالم ، وال نريدد هدذا الطدابور 

يعيشوة بأجسادهم في عصرنا، ولكنهم يعيشوة الـخين من العلماء المحنطين 
 . (4)"بعقولهم وفتاواهم في مير عصورنا 

د ـــ جد  ـــوريتك بإمـــام مـــن ل  ـــة اس ـــالم دل ـــه ال يســـت  ع ل  حيـــس لدىن 
 .خب ة دل ه مكتبة متنقلة دلكنه طبعة قدمية صتال إىل تنق ح دت ح ح 

ر الــخي تعل ــه عبــدالرمحن مــن لعــدال اس ــالم لال تــرحل هــخا اخ ــلوج الســا 
 .العل ا  ني ؛ بس قد ل  كثل من العل ا  ني عن مثس هخا الب تا  دالظلم 

هــــس جتــــد  ــــلف اً طــــادقاً يقــــوط مثــــس هــــخا يف عل ــــال الســــنة دالتوح ــــد ، دإذا 
فسـ جد ف ـه يف  ـويعات مـا مشدروعية العمدل الجمداعي ا تعر  القارو كتابـك 

                                                           

 ( . 66ـ61)ص  خطوط رئيسية (4)
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 ــــة يــــا عبــــدالرمحن د ــــ جدك  ــــاداً يف ال عــــن يف عل ــــال الســــنة يــــدينك لخــــد اسدا
د اداً يف الدفا  عن لهس البـد  ، د ـاداً يف الـدعو  إىل ق ـام اجل اعـات لي الفـر  

ابدددن تيميدددة والعمدددل الـــ  تفـــر  الـــدين داخمـــة ، دقـــس خـــ الاً مـــن ذلـــك يف كتابـــك 
 .العمل الجماعي  وأصول، الجماعي 

الكتـ  دت ك ـة لـك جـا دبنثارهـا اخل ـل  يف كثـل ف س تريد مدحاً دت ك ة اـخي 
 .من خباج املسل ني 

إذا كنت تستج   مرج لهس احلق دعل ال الشريعة دالسنة دالتوح د بالباطس 
 .، فاط د لضربات احلق الدامغة لعددا ك دظل ك دد  التباكي بالباطس 

 : ـ قاط عبدالرمحن  41
مدن تجنيده علدى السدلفيين  فرأيت وسمعت ما تشديب لده النواصدي: ويقول "

 . (4)("5)ص  وتشويه السلفية نفسها ودفاع عن أهل الباطل
 عم الخي قلته حق دهخي كتبك املنوي عن ا  ـابقاً دغلهـا دخـري ك املدر ـة 

دغلمهـــا طـــار ة بـــخلك ، فـــال تت ـــرج دلـــن تنفعـــك كشدددف الشدددبهات الســـلف ة د
 .املغال ات دال التباكي 
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 الفصل الرابع 
 

 
 

 لما عن توبة عبدالرمحن فإ  تعج  فعج  ادعاؤي :  أوال  
 .ـ فقد   حته مرات كتابة دمشاف ة فلم ير ع عن لي   ق  4
 .ـ د  حه الش خ اخلبان دا تقدي كثلاً ف اخاد إال متادياً  1
 .ـ د  حه الش خ  عد احل ني فب ل به  1
ا مسع  قدهم له ـ دذمه دعخمه ثالثة من كبار ه الة العل ال يف امل لكة فل  1

ــــس خــــر  يف ت ــــع د اخمــــور  ــــ  دا يرعــــو ديعــــا  اخمــــور بعقــــس دحك ــــة ؛ ب ا يعت
دإخــعاط  ــلا  الفــم تكــخيباً داهتامــاً دطعنــاً دتشــوي اً ال ملــن  ــقط عــن مســقلتني لد 
ثــالث مــن ل  ا ــه بــس د ــع دا ــر  فتنتــه فشــ س كــس مــن يــخج عــن الســنة ديــدافع 

ل إ قــــاذي د  ـــــحه بـــــالما ع فتظـــــاهر مضـــــ راً عن ــــا ،   لراد مـــــن لراد مـــــن العقـــــال
للما ع لمـام الشـ خ ابـن بـاخ ، دبشـرن هـو هاتف ـاً بما عـه ففرحـت بـخلك دلثن ـت 

 .عل ه ثنال ط باً 

 لخاله  حقيقة توبة عبدالرحمن عبدا
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ـ فل ا رليـت هـخا الما ـع امل عـوم قـد حفتـه قـرا ن قويـة مـن السـ  دالشـتم  5
 طعنــــه دالتكــــخي  ملــــن لظ ــــر مســــقلتني لد ثــــالث مــــن ل  ا ــــه دد ــــع الــــدا ر  يف

 .دتشوي ه فش لت كس الخابني عن السنة دالقامعني للبد  
 .ـ درليت افمالات دا عة عل  م دطعناً يف من أ السلف يف النقد  1
ـ درليــت إطــراري علــى ال عــن يف طا فــة العل ــال بــق   ــلف ت م تقل ديــة ال  6

 تســـادي خـــ الاً ، دل ـــم يف ع ايـــة تامـــة د  ـــس تـــام عـــن املشـــكالت اجلديـــد  يعـــ 
 .د ود لهس اسحلاد دالش وع ة دالبعث ة يف بالدهم دهم يف ع اية عن ا 

دلطـــر علــــى دطــــف م جــــخي ال ــــفات دغلهـــا ىلــــا طعــــن بــــه فــــ  م يف خــــريط 
 .كشف الشبهات املدر ة السلف ة فقاط يف خريط 

ما ذكرناه كاة حقا  وهو أمدر ظداهر ال يكدابر فيده إال مكدابر ومدن : أ ول و" 
الحدده فليفددت  اآلة مددثال عددن أي كتدداب واحددد ألددف فددي الددرد أراد مددثال  أة يعددرف 

علددى المددذاهب اإللحاديددة المعاصددرة لرجددل مددن أتبدداع المدرسددة السددلفية فددي هددذه 
 " .الحقبة التي ألقينا فيها المحا رة 

قــاط هــخا الكــالم بعــد ل  ا تقــدي ثالثــة مــن كبــار ه الــة كبــار العل ــال ، دطبعــه 
 . بعد ترا عه يف كتاج كل ة حق د شري

ـ دإي ـــام النـــاس ل  كتبـــه دلخـــرطته علـــى كثرهتـــا ا يو ـــد ف  ـــا إال بضـــعة  4
ل  ال بعد ل  بخط ل وعات كثل    وداً عظ  ة  الط  بع  نوات فلم يو د 
إال تلـك اخ  ـال ال سـل  ـ لي ل  كـس مـا يف كتبـه طـح ح دحـق ـ مـع ل ـه ا خيـس  

وخ  شـري خ ـه ل ـي علـى كتاج من كتبه من اخ  ال الكبل  ، دبع  كتبه ال لـ
مشدددددروعية العمدددددل ل ـــــي باطلـــــة ددار كالمـــــه ف  ـــــا علـــــى تلـــــك اخ ـــــي ، مثـــــس 
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دهـو مـن المسدلموة والعمدل السياسدي دما تالي يف هخا اجملاط ، دمثـس الجماعي 
الـخي  ـ  ف ـه لهـس العلـم دالتوح ـد دعلـوم م  خطوط رئيسيةلك  الفم ، دمثـس 

دهـــخي . ط ـــس الـــ  مـــ ن ا هـــخا الكتـــاج  ـــباً ا يســـبق إىل مثلـــه إىل  ا ـــ  اخبا
 . للت ث س ال للح ر 

دهـــخا دغـــلي ىلـــا احتـــف بتوبتـــه املريبـــة  علـــ  دغـــلي مـــن العقـــالل  ـــدرك ل ـــا 
 .ل ست بتوبة   وح 

 .ما بعد التظاهر بتوبته :  ثانيا  
لقـــد ملـــي الســـلف و  يف الكويـــت ملســـاً دامـــحاً ل  عبـــدالرمحن عبـــداخلالق ا 

 .عه يكن طادقاً يف ترا 
 ـــقله  ـــا س عـــن فتـــادحل الشـــ خ عبـــدالع ي  بـــن عبداللــــه بـــن بـــاخ الـــ   شـــرهتا 

م درددد القرمــــــادي عل ــــــه فق ابــــــه إ ابــــــة 11/41/4995 ريــــــد  املســــــل و  يف 
ددبل ا ـــ ة تشـــي بق ـــه غـــل را  عـــن هـــخي الفتـــادحل دكـــا  هـــخا بعـــد ترا عـــه مبـــد  

 هـــــــــــ املوافــــــــــق4145مــــــــــن رب ــــــــــع ا  ــــــــــر  41طويلــــــــــة ح ــــــــــث كــــــــــا  ترا عــــــــــه يف 
 .م 12/9/4991

 :    قله السا س قا اًل 
خــــ خ بالنســــبة لتعــــدد اجل اعــــات اس ــــالم ة يف العــــاا اس ــــالمي /   ــــؤاط 
اس ـوا  املسـل ني دالتبل ــغ دحـ ج التحريـر دغـلهم ،  سـ ع تــو  ني : دكثرهتـا مثـس

: إ  هخا خـ  ط ـ  خ  حما ـنه لكثـر مـن مسـاد ه ، دتو ـه يقـوط: تو ه يقوط : 
 ال لوخ خ  مساد ه لكثر من حما نه وإ  هخا تفر  
إة هذا شئ طيب مطلقا  وليس لده سدلبيات للفر دة مدو صدحي   : واج 

، وإندده تفددرق مددا يجددوز يعنددي إة أصددل هددذه الجماعددات مددا تجددوز كددذلذ مددو 
 !صحي  ؟
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 ط   يقاط إ  هخا التعدد مساد ه لكثر من حما نه و :  ؤاط 
 . نعم مو صحي  المحاسن أكثر من المساوئ:  واج 
هنــاك تو ــه يــرحل ل  تعــدد اجل اعــات يف العــاا اس ــالمي مســاد ه :  ــؤاط 

 لكثر من حما نه ، ما رليك يف هخا و 
 (4)"هذا هدم ، هدم هدم هذا ، هذا عملية هدم : واج 

هكخا يفعس عبدالرمحن ا يباط بما عه لمام مساحة الش خ ابـن بـاخ دال بغـلي 
يف لد ـاط م ترا عـه ددافعـه داللــه لعلـم ل ـه يـرحل  من العل ال دالعقـالل الـخين لعلـن

النـــاس دعل ـــالهم كل ـــم طـــوابل مـــن احملن ـــني ، فـــقين احـــمام عبـــدالرمحن البـــن بـــاخ 
 .ده الة كبار العل ال الخي ي ع ه ، إذا كا  ال حيمم العل ال دالناس اال رين 

  كتــ  خــكوحل إىل الشــ خ ابــن بــاخ مــ  دمــن كتــايب الــخي كــا  مــن مــ ن 
عاته مؤا ــــخات عبــــدالرمحن يف دعوتــــه إىل تعـــدد اجل اعــــات داخحــــ اج مــــع مومـــو 

ب ـان لـبع  ل  ا  ـا ، اخمـر الـخي يـدعوي ـ لـو كـا  داع ـا من ـفًا ـ إىل ت ـح ح 
ترا عـــه دتقك ـــد توبتـــه لـــو كا ـــت هنـــاك توبـــة ، لكـــن  ـــالت اخمـــور علىق ـــول مـــا 

 : فلقد  ال يف هخي الشكوحل قوله. يت وري عاقس 
م  كتابه كذبا  وافتراء علي وتقويال  لي مدالم أ دل واتهامدا   ول سف فقد"

هدذا عددا التبدديع والتكفيدر واالخدراق مدن . . . في نيتي وتأليبدا  للجميدع علدي 
 (1)" السلفية بل اتهامي بحرب السنة والسلفية

                                                           

 .هخا الكالم من خريط مسجس ب وته دهخا يكفي  (4)
 .من الشكوحل ( 1)ص  (1)
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دملــا عجــ  عــن تقــدمي لي دل ــس علــى هــخي الــدعادحل العريضــة جلــق إىل اخل ا ــة 
 ــوص ل ــوهم الشــ خ ابــن بــاخ دالقــرال بــق   ظل تــه دافميــت عل ــه دالتلبــ ي دبــم الن

د ـ قـ ب ـا  هــخا يف مومـعه لــ علم مـدحل  ـرل  هــخا الر ـس علــى الكـخج دالت ويــه 
 .اللخين خحن ج ا خكواي 

 .متباك اً يف هخي الشكوحل : دقاط 
إنددي ألرثددي للمدد ل الددذي وصددل إليدده الشدديخ ربيددع والتبعددات التددي  اللدددهبددل و"

، وانطددالق مجموعددات مددن الشددباب  (4)ن أعددراض المسددلمين ودمددائهمتحملهددا مدد
يطبقدددوة األصدددول التدددي أصدددلها لهدددم فيكفدددروة خيدددار المسدددلمين  دددديما  وحدددديثا  

 (1)"دين يدينوة به اللدهويبدعونهم ويعتقدوة أة بغ هم في 
 

 وصفه ألهل البدع بعلماء األمة 
 : لفي بعد افمالات عريضة علي دعلى من أ النقد الس: قاط 
وكدداة مددن ثمددرات هددذا المددنهج الحكددم علددى طائفددة كبيددرة مددن علمدداء األمددة "

 دددددديما  وحدددددديثا  بدددددأنهم مبتددددددعوة  دددددالل ال يجدددددوز  دددددراءة كتدددددبهم وال االنتفددددداع 
 (1)"بعلمهم

 !.فقين قلت هخا لو كنت طادقاً و.  بحا ك هخا جتا  عظ م 
ق ــا مجاعــات دكــخلك احلكــم علــى مج ــع مجاعــات الــدعو  القا  ــة ب:   قــاط 

بدعة دمالط دل ـا خمالفـة للسـنة دل ـا امتـداد للفـر  الضـالة مـن اخلـوارل دالـرداف  
                                                           

 عوذ بـاهلل ل  ! فقين لدلته و. ردد هخا دحنوي مرات ، دهخا من  رلته على االهتامات العظ  ة( 4)
 . ظلم ح وا  فضالً عن مسلم   سعى يف

 ( . 5)ص  الشكوى (1)
 ( . 1)ص  الشكوى (1)
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داجل   ـة داملر الـة ، دمـن ل ـس ذلـك لطلـق علـ  م كل ـات الكفـر درمـاهم بال  دقــة 
 (4)"داسحلاد داخلردل

ل ـــ  قلـــت هـــخي املقـــاالت داخحكـــام يف !! هكـــخا يقـــوط هـــخا الداع ـــة الكبـــل
 .الدعو  القا  ة  مج ع مجاعات

فقين قلته دملاذا ا تنص على املومع لد املوامع ال  هتورت ف  ا هخا الت ور 
دلطــدرت علــى مج ــع اجل اعــات هــخي اخحكــام الــ  لعلــي ال لمجع ــا حــ  لل  ــود 

، لقـــد حك ـــت لخـــد مـــا دقـــع ف ـــه اس ـــوا  املســـل و  مبـــا فـــ  م  ـــ د ! دالن ـــارحلو
دالــــمايب الــــخي طــــرح بالــــدعو  إىل دحــــد  ق ــــ  الــــخي مجــــع فــــقدعى مــــن البــــد  ، 

اخديــا  ، دمــا عل ــه دعــوهتم مــن مجــع بــني الــرداف  داخلــوارل دال ــوف ة دا لحكــم 
عل  م جخي اخحكام، بس دال حكم من هخي اخحكام على كس حاط ال ميكن ل  
يقاط عن هخا الر س إال ل  محا ه الشديد لتعدد اجل اعـات داخحـ اج هـو الـخي 

ا الب ـــت ، دل  غلـــوي الشـــديد يف إميا ـــه جـــخا التعـــدد هـــو الـــخي دفعـــه دفعـــه إىل هـــخ
ليضــاً إىل هــخا الظلــم الــخي ال ميكــن ل  ي ــدر مــن إ ســا   ــوي  حيــمم ال ــد  

 41،41،41،46)ص الدرد الدوجيز ديتحراي دخيشـى الكـخج ديتحاخـاي ، دا ظـر 
دغلهــا الــ  يــدافع ف  ــا عــن ( 19،12،11،54،15،، 16،14، 44،12،11،
يعندديهم ربيددع بددن هددادي الــخين وأهددل البدددع "( : 41) اعــات دىلــا قالــه يف ص اجل
والدددعاة إليدده  اللدددهاتهمنددي أننددي أدافددع عددنهم هددم جماعددات الدددعوة إلددى الــخين و

 .المصلحوة من هذه األمة 
                                                           

 (  1)ص  الشكوى (4)
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 دفاعه عن الترابي وسيد قطب وأضرابهما 
سددالم أة يجددزيهم عددن اإل اللدددهسددماهم الشدديخ ربيددع أسددأل  الددذينوهددالالء "

، وأة يتجددداوز عمدددا  اللددددهوالمسدددلمين بمدددا  ددددموا مدددن إحسددداة وبدددر، ودعدددوة إلدددى 
 .   اللدهأخطئوا فيه ، وليس أحد بمعصوم بعد رسول 

وهذه التهمدة التدي جعلهدا ربيدع أساسدا  لكتابده ال أنفيهدا عدن نفسدي ، بدل أندا 
 بهددا ، فأنددا أدافددع وأذب عددن عددرض كددل مسددلم يثلددب بباطددل ، اللدددهأتقددرب إلددى 

فدي شدرق  اللددهوأ ف مع كل مسلم في محنته بما أستطيع ، وأحدب كدل داع إلدى 
 .(4)"األرض أو مربها

هكـــخا يـــدافع عـــن مجاعـــات الباطـــس ديتقـــرج بالـــدفا  عـــن بـــاطل م ديســـ ي 
 . قدهم حبق ثلباً بالباطس 

ـــاً  ـــه إال محا ـــاً ، دال يـــ داد ف ـــه إال حب فـــقين هـــي التوبـــة عـــن خـــ  ال يـــ داد ل
 .دهتالكاً 

 !خا تقف مع كس مسلم ودهك
لين هخي الردح الرق قة الرح  ة جتاي السلف ني دعل ا  م الخين لد عت م  ـباً 
دخت اً داحتقاراً د ورية بقلـ  ال يعـريف إال القسـو  دالشـد  دالعنـف دتسـ ى مـن 

 .يدافع عن السنة دلهل ا باخلوارل الخين تكفرهم 
عـن الـرداف  الـخين تـوالهم جخي الردح الناع ة الل  فة كا  ينبغي ل  تـدافع 

خ و ك البنا د  د ق   دالمايب داملـودددي دخاد مـن عـدا البنـا إىل ردح التعـاطف 
                                                           

 ( . 11)ص  (4)
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ـــــه  بــــس بعضــــ م ال عــــن يف بعــــ  اخ ب ــــال إىل  ال عــــن يف لطــــحاج ر ــــوط الل
 ا   عقا دهم الفا د  دخاد   د ق   بتكفـل بـ  لم ـة    ـا ر اخمـة ،   إذا  

قـــة دالل ـــف فل ـــاذا ترمـــي  ـــواد املســـل ني دمثقفـــ  م كـــا  هـــخا هـــو حالـــك مـــن الر 
دمعظم   وخ م دمعظم  امعاهتم بالالدين ة ، دتكفر ال ـوف ة دتبـد  لهـس املوالـد 

 .ببدعة داحد  دال تقبس التبديع بعشرات من البد  لك  من ا 
 .دتقخيف من يسل على من أ السلف باخلردل 

الفــر  مــن  ــردل درفــ  دقــخيف تل  ــخك الســلف ني بــق م مجعــوا خــر مــا يف 
، ديــرم  م بال  دقـــة   خطوطدده العري دددةد ــ  دإر ــال ، ك ــا يف اخطـــس اخدط مــن 

 .ك ا يف لطله الثالث 
دا م  للسلف ني ثالثني لطاًل من ا الباطس دمن ا مـا هـو حـق ف جعلـه بـاطاًل 

 .،   يدعي ل ه لدطل ا إىل  سني 
ح هــخا ف ــخا دل ــس ديقــاط إ  خــ وه عبــدالرمحن هــو مؤلــف اخطــوط فــإ  طــ

 .عظ م على عدط عبدالرمحن درقته على لهس احلق 
دإ  ا ي ح فل اذا ال يدفع هخا الظلم عن السلف ني دهـو قـد   ـ   فسـه 

 .حمام اً عن لهس الباطس دالبد  
 !لال يدط هخا على ل  عبدالرمحن يل ع  فسه ديتشبع مبا ا يعطو

 ن باز بما يشبه المدحلساءته الكبير  للى سماحة الشيخ عبدالعزيز ب
هــخا هــو ديــ  : "بعــد ل  اعــميف داعتــ  بدفاعــه عــن اجل اعــات قــاط :  ثالثددا  

الخي لدين اللـه به دهخا ما ع لت به حب د اللـه ط لة ح اـ دموقفي هخا مـا عل ـه 
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ل  ـــة الـــدعو  در ـــاط ااـــدحل دهـــخي  ـــاذل مـــن مـــواقف م ،    ـــا  ثـــالث فتـــادحل 
 : اخلبان ، طدشر فتادحل مساحة ابن باخ بقوله  للش خ ابن باخ دفتويني للش خ

ورعداه معركدة طويلدة اللــه لقد خاض والدنا الشيخ عبددالعزيز بدن بداز حفظده "
 ددارية مددع أهددل التبددديع بالباطددل الددذين تكددالبوا علددى جماعددة التبليددغ وأرادوا  طددع 

 . . . نشاطها من الوجود وإخراجها بصورة إجمالية من أهل السنة والجماعة
أرادوا ذلدذ وكتدب عددة  الدذينقد خاض الشيخ ابن بداز معركدة  دارية مدع ل

فتاوى وأجاب على عشرات األسئلة ، وروجع في هدذا األمدر مدرات ومدرات وهدو 
بده وسدنة تبدع  اللددهال يتزحزح عدن مو فده وال ينثندي عنده معلندا  أة ذلدذ ديدن يددين 
عدة وعلدى علدم بمدا فيها سلفه الشيخ محمد بن إبراهيم وأنده مسدتوثه بهدذه الجما

هددم عليدده وأة يشددرع التعامددل معهددم فددي الخيددر وينصدد  لهددم فددي مددا   عندددهم مددن 
 (4). . ."مخالفة السنة 

 .    ا  ثالث فتادحل 
 : أ ول د
إ  اخلــــاليف الواقــــع بــــني عبــــدالرمحن دبــــني عل ــــال املــــن أ الســــلفي دعلــــى  ــــ4

ــــاخ دالشــــ خ اخلبــــان إ ــــا هــــو يف صــــرمي التفــــ ر  لد  ــــواخي ، رل ــــ م الشــــ خ ابــــن ب
فالكتــاج دالســنة داسمجــا  دمــا عل ــه لهــس املــن أ الســلفي دمــن م ابــن بــاخ داخلبــان 
صــرمي التفــر  دالتحــ ج يف هــخي اخمــة ديف غلهــا مــن لتبــا  اخ ب ــال دحــ  كثــل مــن 

 .اخلراف ني حيرمو  هخا التفر  دالتح ج 

                                                           

 (.15ـ11)ص الرد الوجيز ( 4)
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  معركـة مـارية إ ه  ـا"ـ إ  ت وير الش خ ابن باخ جخي ال ور  العج بة  1
لـــ ي هنـــاك مبـــد  جل اعـــة التبل ـــغ بالباطـــس دإ ـــا "د " مـــد لهـــس التبـــديع بالباطـــس 

 .ملن لك  اس الات إىل هخا الر س السلفي " باحلق
لخيــو  معركــة طويلــة مــارية مــد لهــس احلــق مــدافعاً عــن لهــس الباطــس حماربــاً 

بـاخ دحاخـا كـس  حاخـا الشـ خ ابـن! خهس السنة ك ا يفعس عبدالرمحن عبـداخلالق و
 . لفي خملص لسلف ته 

ـ إ  الشــ خ ابــن بــاخ  ــلفي دإمــام يف الســلف ة دموقفــه مــن البــد  دلهل ــا  1
 .موقف  لفي دموقفه من تفر  اخمة دص جا  لفي

 دفع المالمة عن الشيخ ابن باز 
فإ  ح س منه لني موقف من مجاعة التبل غ فإ  لـخلك ل ـبابه مـن ذلـك مـا 

 " .دالناس ف  م بني قادح دمادح: "فظه اللـه بقوله لخار إل ه الش خ ح
دمعرديف مكر لهس البد  دمن م مجاعة التبل غ فقـد  نـددا مـن خيـدم م عنـد 
الشــ خ ابــن بــاخ ىلــن يلــبي لبــاس الســلف ة ف  نــ  يف مــدح م ديســ س جل اعــاهتم 
ددفــــودهم الــــد وط علــــى الشــــ خ ابــــن بــــاخ فتتظــــاهر هــــخي اجل اعــــات دالوفــــود مــــن 

  دمغارجـــا بالســـلف ة ف  ـــورد  لـــه لع ـــاام يف طـــور  لع ـــاط  ـــلف ة مشـــار  اخر 
عظ  ة، ديبالغو  ف  ا دينفوو  ف  ا بكس ما لدتوا من   االت كاذبة ، كس ذلك 
با ــــم اس ــــالم ف ــــخكرد  لعــــداداً عظ  ــــة مــــن الكفــــار قــــد ل ــــل وا علــــى ليــــدي م، 

ال يتكل ـــو   ب ــفة دا  ـــة، دالســلف و . .د . . د. .دفســا  تــابوا علـــى ليــدي م د
ف  م عند الش خ إال ملاما، دال عت  على الش خ إذا تعاطف مع م بع  تعاطف 

إ ــا : )يقــوط  بسـب  مــا قــدموي لــه علــى الو ــه الــخي خــرحناي ف ــخا ر ــوط اللـــه 
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ل ــا بشــر إ ــه يــقت   اخل ــم ، فلعــس بعضــكم ل  يكــو  لبلــغ مــن بعــ  ، فقحســ  
مسلم فإ ا هي ق عـة مـن النـار  ل ه طد  فققضي له بخلك ، ف ن قض ت له حبق

 [ .متفق عل ه ( ]فاقضي له على حنو ىلا لمسع )ديف لفت ( فل ق خها لد فل مك ا
 !فك ف بغلي و فإذا كا  هخا حاط ر وط اللـه 

فـــإذا كـــا  الشـــ خ ابـــن بـــاخ قـــد قضـــى يف مجاعـــة التبل ـــغ علـــى حنـــو ىلـــا يســـ ع 
ن مــن  ــال  م دعــريف دطــد  مــن خكــاهم بنــال علــى ظــاهر حــاام ف عــخر ، دلكــ

حق قــت م عــن كثــ  لد درس مؤلفــات خــ و  م فعــريف مــا ف  ــا مــن مــالالهتم ال 
مــن   لــوخ لــه الســكوت عــن م بــس عل ــه ل  حيــخر مــن م ك ــا حــخر ر ــوط اللـــه 

 .لهس البد  دحخر من م السلف ال ا  
 

 ميزة أهل المنهج السلفي 
بــاخ بالقولــة الخهب ــة ـ ل  لهــس املــن أ الســلفي ميتــاخد  دمــن م الشــ خ ابــن  1

 ( .كس يؤ خ من قوله ديرد )
فـإذا كــا  ابــن بــاخ قــد  ــا  معركــة مــارية ـ دحاخــاي ـ مــد   ــوم مجاعــة 
التبل ـــغ فـــال لـــوخ خي  ـــلفي عـــريف حق قـــت م ل  خيـــو  هـــخي املعركـــة حمام ـــاً عـــن 
لهس البد  خماط اً لهس السنة ، بس لـ  علـ  م رد رلي الشـ خ دالسـل علـى  ـنة 

ه دمن أ السلف لال دهو التحخير مـن لهـس البـد ، دهـخا لمـر ل ـع عل ـه  ر وط اللـ
ك ا حكاي ابن ت   ة دغـلي ال خيالفـه الشـ خ ابـن بـاخ لبـداً دال يلـ م لحـداً مبوالفتـه 

 .دال طاعة ملولو  يف مع  ة اخلالق 
ـ قــد لفــ  الشــ خ ابــن بــاخ ف  ــا لعلــم مــع اللجنــة الدا  ــة بتبــديع مجاعــة  5

رليـك يف اجل اعـة لحـ  : ا هـو احلـق فـإ  غـل رليـه فنقـوط لسـ احته التبل غ ، دهـخ
 .إل نا من رليك يف الفرقة ك ا قااا عب د  بن ع رد السل ان لعلي رمي اهلل عنه
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ـ إذا كا  للش خ ابـن بـاخ قـوال  فـال لـوخ لعبـدالرمحن عبـداخلالق ل  يق ـخ  1
ف ـــا  نة ر ـــوط اللــــه مـــا يوافـــق هـــواي بـــس عل ـــه ل  يـــ   القـــولني بكتـــاج اللــــه د ـــ
 .دافق ا لد لحدمها ل خ به دما  الفه د   عل ه ل  يردي 

دال هـخا اخمـر ف  ـا لعـريف مـن . كـال ! ف س قام عبدالرمحن بش  من هـخا و
 . بابته

دإذا كـــا  عبـــدالرمحن ال يســـلك هـــخا ال ريـــق فإ ـــه قـــد  ـــالف عل ـــال اخمـــة 
 .خمالفة خن عة 

 
 دع علماء أدانوا جماعة التبليغ بالب

ـ هنــاك عل ـال در ــوا مجاعــة التبل ـغ درا ــة دق قــة دللفـوا فــ  م كتبــاً موثقــة  6
دلدا وهم بالبدعة يف مول الكتاج دالسنة من م الش خ تقـي الـدين ااـاليل دالشـ خ 
محــود التــولري دالشــ خ حم ــد ل ــلم دالشــ خ  ــعد احل ــني دالشــ خ  ــ ف الــرمحن 

 .ن  افع احلريبدالش خ لمحد بن حي  النج ي دالش خ فا  ب
ف  بق عل  م دعلى ما كتبـوي دحك ـوا بـه دعلـى فتـوحل الشـ خ ابـن بـاخ دغـلي 

والرسدول إة كندتم تالمندوة اللــه فإة تنازعتم في شئ فدردوه إلدى }: قوط اللـه تعاىل 
 . {واليوم اآلخر ذلذ خير وأحسن تأويال   للدهبا

فســـه ك ـــف يفعـــس هـــخا دقـــد  نـــد  . كـــال ! ف ـــس فعـــس ذلـــك عبـــدالرمحن و
 .للدفا  عن لهس اخهوال داس الات إىل لهس السنة 
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دجــخا اخ ــلوج دالســلوك الباطــس يفســد خــباج اخمــة ديســلك جــم مســالك 
الر ـــاط إىل كتـــاج اللــــه د ـــنة  لهـــس اخهـــوال يف التبع ـــة الع  ـــال دد  حماك ـــة لقـــواط

 .دمن أ السلف ال ا    ر وله 
علـى مـا  ـبق ذكـري ، مـن ل ـال ب م ـ ل  الش خ ابن باخ مع رفقه جم بنـال  4

والددذي "تــراي ال ميــدح عق ــدهتم بــس تــراي يلفــت النظــر إىل بــدع م بل ــف مثــس قولــه 
 لندداه فيمددا تقدددم نقولدده اآلة ليسددوا بكدداملين ، عندددهم نقددص وعندددهم ملددط ، 

 .(4)"وعند رلسائهم القدامي بع  األمالط وبع  البدع 
ال يف ل ال ب م من الشـد  ال دالخي ل كري الش خ على بع  السلف ني ما  

 .ال عن يف عق دهتم 
 

آخــر فتــوى للشــيخ ابــن بــاز فــي جماعــة التبليــا فيهــا لدانــتهم بالبــدع       
 والشر 
هـ يف حق مجاعـة التبل ـغ 4141ـ ل  الش خ قد لطدر فتوحل يف هخا العام  9

تبــني مــا عنــدهم مــن بــد  د رافــات دخــرك بعــد ل  تبــني لــه خــ   مــن حــاام دهــي 
 .ريط مسجلة يف خ

فـــإ  كـــا  عبـــدالرمحن طـــادقاً يف دعـــاداي متابعـــة الشـــ خ فلـــ علن يف النـــاس مـــا 
 .لعلنه الش خ ابن باخ عن مجاعة التبل غ 

 س ع يامساحة الش خ عن مجاعة التبل غ دما تقوم به مـن دعـو  " : ال السائل 
اللــــه لر ـــوا   ـــحي دتـــو   ي لعظـــم . ، ف ـــس تن ـــح  بـــاال راط يف هـــخي اجل اعـــة  

 .و  بتكممثو 
                                                           

 ( .14)ص الرد الوجيز الفتوحل الثا  ة يف ( 4)
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. كل من دعا إلى اللده فهو مبلغ ، فمن دعا إلى اللده فهدو مبلدغ/  الجواب
لكدن جماعدة التبليدغ د المعروفدة د الهنديده عنددهم خرافدات ( بلغدوا عندي ولدو  يدة)

عندهم بع  البدع والشركيات ، فال يجوز الخروق معهم ، إال إنساة عنده علدم 
ألة عنددهم خرافدات . ال . . يتدابعهم يخرق لينكر عليهم ويعلمهم أما إذا خدرق 

لكددن إذا كدداة جماعددة التبليددغ . . وعندددهم ملددط ، عندددهم نقددص فددي العلددم . . 
أو إنساة عنده علدم .ميرهم أهل بصيرة وأهل علم يخرق معهم للدعوة إلى اللده 

وبصيرة يخرق معهم للتبصير واإلنكار والتوعيه إلدى الخيدر وتعلديمهم حتدى يتركدوا 
 (1)" نعم.  (4)ل ، ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعةالمذهب الباط

دالــخين ينتقــدد م ىلــن يــ عم عبــدالرمحن عبــداخلالق ل  الشــ خ  ــا  مــدهم 
 .معركة مارية ما يقولو  لكثر من هخا عندهم بد  د رافات دخرك ات دباطس 

 !ف س ين ي عبدالرمحن معاركه الضارية مد السلف ني و
 

 يخ األلباني بما يشبه المدح لساء  عبدالرحمن للى الش
 .أما الشيخ األلباني فمن العجائب حشره في المدافعين عن أهل البدع 

ل  للشــــ خ عشــــرات اخخــــرطة يف  قــــد التحــــ ج دالتفــــر  د قــــد هــــخي :  أوال  
فل اذا ا يلتفت إل  ا دا يقبـه جـا دهـي احلـق دالنابعـة مـن مـن أ لهـس . اجل اعات 

 .السنة داجل اعة 

                                                           

 .دمعة هخا ل م ل سوا من لهس السنة داجل اعة دل م من لهس الباطس( 4)
 ( .الدعال)  مساحة العالمة عبدالع ي  بن باخ على  دد  تعق )من خريط  (1)
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شـ خ اخلبـان ال  مع ـم مــر  داحـد  يف ح اتـه فقـاط مـا ميكــن ل  ف ـ  ل  ال
 .يتعلق به لهس اخهوال 

لف ل ق مبسلم يدعي السـلف ة ل  يـخه  باحثـاً يف عشـرات اخخـرطة ل ح ـس 
علـــى ق ـــر  مـــن حبـــر يوافـــق رغبتـــه ف وـــرل علـــى النـــاس بتلب ســـه ل قـــنع م ل  الشـــ خ 

لبـد  دالباطـس دمـع ذلـك لعلـه يكـو  اخلبان معه ديدين بدينه يف الدفا  عـن لهـس ا
 .قد بم كالم الش خ إمعا اً يف التلب ي ك ا فعس ذلك مع غلي 

  هـــس هكـــخا يفعـــس الناطـــحو  لإل ـــالم ! فـــقين قـــاط الشـــ خ هـــخا الكـــالم و
داملسل ني مثس هخا الفعس يـمك مـا عرفـه اخلـاص دالعـام مـن مـن أ عـاا مـا دقامـت 

  إ  كا ـت هفـو  ل قــوط للنـاس هـخا ديــن عل ـه ح اتـه ،   يــخه  يبحـث عـن هفــو 
 .هخا العاا دهخا موقفه 

  مــع كــس هــخا لال تــرحل ل  الشــ خ اخلبــان قــد طــرح بشــرط داحــد لــ  ل  
تقـــوم بـــه هـــخي اجل اعـــات ، دهـــو ل  يكو ـــوا مج عـــاً يف دا ـــر  داحـــد  متفقـــو  علـــى 

 !واخ ي دالقواعد ال  ينبغي ل  ين لقوا من ا ل تفامهوا لد يتقاربوا 
 !إ ا دا ر  السنة دالعق د  ال ح حة و! ف ا هي هخي الدا ر  و

دمـا هـي اخ ــي دالقواعـد إ ــا اخ ـي دالقواعـد ال ــح حة السـل  ة الــ  ال 
 .ختالف من أ اللـه احلق بس تربط الناس بكتاج رجم د نة  ب  م ف  اً دع اًل 

 !فقي متعلق لعبدالرمحن بعد هخا و
 ر من كالم الش خ ل ا كا ت يف ظريف حرل يوا  ه دلما الفتوحل الثا  ة ف ظ

: املســل و  لعلــه يف حالــة حــرج قا  ــة يف بلــد مــا دخمــا  مــا ال م لقــاً، ا ظــر قولــه
ففــي هــخا الومــع ينبغــي للر ــس الغ ــور " ا   احلــرج بــني اس ــالم دبــني العل ا  ــة"

الــ   علـى اس ــالم ل  يتـقىن يف  ــب س ب ــا  موقفـه مــن بعــ  اجل اعـات اس ــالم ة
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مـا دام هـخي اجل اعـات اس ـالم ة . . . عندها احنرايف قل س لد كثل عـن اس ـالم 
 ".هخا ل ي لاله ا  . . . كل ا مد ااج ة الشر ة العل ا  ة 

 .ف بددا ل  احلالة كا ت حالة حرج 
ف وقـف الشــ خ هـخا يشــبه موقــف خـ خ  اس ــالم ابــن ت   ـة يف ق امــه دحربــه 

إلى وا  ـة العـدد الكـافر   بعـد ل  يفـري مـن املعركـة يو ـه  مد التتار يدعوا النـاس
 .  امه إىل لهس البد  ديست ر على ذلك إىل آ ر رمق من ح اته 

فل ــاذا يســتغس عبــدالرمحن عبــداخلالق مثــس هــخا املوقــف الــخي ال خيالفــه ف ـــه 
 . لفي ك ا ال خيالفه  لفي يف  قدي الدا م خهس البد  دخهس التح ج دالتفر 

جماعددة واحدددة ال جماعددات  وصددراط واحددد ال دقــد  قلــت يف كتــايب هــخا 
لربع فتادحل خربعة عل ال كبار يف صرمي تعـدد اجل اعـات دتعـدد احل ب ـات  عشرات

ال  يـدعوا إل  ـا عبـدالرمحن   تظـاهر بـالما ع عن ـا دهـم مساحـة الشـ خ عبـدالع ي  
دفضــ لة الشــ خ طــا   بــن بــاخ دفضــ لة الشــ خ اخلبــان دفضــ لة الشــ خ ابــن عث  ــني

 .الفوخا  
فل ــــاذا ا يســــتفد مــــن فتــــاداهم امل ابقــــة للكتــــاج دالســــنة دمــــن أ الســـــلف 

 !ال ا  و
 !دملاذا هخا التباكي الكثل الخي قام به عبدالرمحن و

ملــاذا يثــل املعــارك احلام ــة الــوط ي بالباطــس بعــد توبتــه امل عومــة ديعــود ك ــا يف 
 ( .يمةعادت حليمة لعادتها القد)املثس 

 تصريحه بما يدينه بأنه ما كان في توبته لال ملبسًا
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ت ـــرحيه الوامـــح املكشـــويف مبـــا يدينـــه بـــق  توبتـــه مـــا هـــي إال ح لـــة :  رابعدددا  
دتلب ي دمن ذر الرماد يف الع و  ك ا يقـاط، دل ـه غـل طـاد  ف  ـا خع ـه مـن توبـة 

الـــخي  (4)الطريددده إلدددى وحددددة األمدددة اإلسدددالميةيف كتابـــه الـــخي مســـاي : فقـــد قـــاط 
لطــدري مبنا ـــبة ا عقــاد املوـــ م الرب عــي العاخـــر لي بعــد توبتـــه امل عومــة مبـــد  طويلـــة  

 : كاف ة لكشف حق قة هخي التوبة 
دملــا كا ــت هــخا الفــرا   اليغــ  ف  ــا   ــاد اخفــراد دال لــدي ف  ــا : "قــاط 

فإ ــه  شــق بســب  ذلــك الــدعو  . . . بــخط الواحــد داسثنــني دع ــس النــاس متفــرقني 
اجل ـــاد اجل ــــاعي ، فق شـــقت اجل ع ــــات داجل اعـــات اس ــــالم ة  ـــرية دعلن ــــة  إىل

رمس ة دغل رمس ة مـن ل ـس الق ـام جـخي امل  ـات ، دالت ـدي اـخي املشـكالت الـ  
ــــات داجل اعــــات  ــــه كــــا  اــــخي اجل ع  لمــــاعت ا احلكومــــات دال يشــــك من ــــف ل 

ح ـا  الـدين،  دماخاط فضس عظـ م يف  شـر اس ـالم د ضـة املسـل ني دالـخدد عـن
الــخي  ــراي ال ــوم هنــا دهنــاك مــا هــو إال امــر  جل ــاد  (1)دال خـك ل  التــدين ال ــح ح

. . هـــخي اجل اعـــات داجل ع ـــات ، دلثـــر مـــن آثـــار هـــخا اجل ـــد املـــنظم الـــخي لـــوالي 
لكا ت حالنا ال وم غل مـا حنـن ف ـه مـن بعـ  ح ـا  ، دبق ـة حشاخـة ، دال يشـك 

ت داجل ع ــات بعــ  ا ثــار الســلب ة دي  نــا من ــف كــخلك ل ــه كــا  اــخي اجل اعــا
مـــــن هـــــخي ا ثـــــار يف هـــــخا ال ـــــدد إلـــــاد  ـــــو  الفرقـــــة داخل ـــــام دالتنـــــافي املـــــخموم 

 .دالتع   للج اعة الخي ل  م إ  اماً ما يف  فرقة اخمة اس الم ة 

                                                           

 (.16ـ11)ص  (4)
ك ــف يكــو  هــخا التــدين طــح حاً دكثــل مــن م يــوايل الــرداف  دغــال  ال ــوف ة دحيــارج لهــس   (1)

 .املن أ السلفي إىل آ ر املوالفات املعردفة عند هخي اجل اعات 
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دلمأ ـــف إ  بعـــ  مـــن يـــرحل هـــخي الســـلب ات ديع ـــى عـــن احلـــق الـــخي مـــن 
 بــق  التج ــع خمــر الــدعو  داال ت ــا  صــت ل لــه قامــت هــخي اجل اعــات قــد لفــ 

ا يفعــس   مســ ى مــن هــخي املســ  ات غــل مشــرد  ظنــاً يف خع ــه ل  الر ــوط 
فقما كو  هخا الع س غـل مشـرد  فقـد . . هخا دل  هخا يؤدي إىل الفرقة داخل ام 

، دلمـا ل ـا تســب  ( حكدم الجهداد الجمداعي)ردد ـا عل ـه بر ـالة مسـتقلة لمس ت ـا 
. . . اخل ام فإ  هخا ل ي  ببا ملنع املباح فك ف بالوا   احلت ـي الـالخمالفرقة د 

دلـو منعنـا كـس مـا . . لع  ل ي كس ما يسب  الفرقة داخل ام ل  ل  حيـرم دمينـع 
يســــب  الفرقــــة داخل ــــام حلرمنــــا النــــاس مــــن الســــعي ل لــــ  الكســــ  داملشــــاركات 

الت  ــ  فــال ل  ــار دال  دالتجــارات دكــس ل ــوا  اال ت ــا ، دحلرمنــا كــخلك كــس ل ــوا 
 ".م ا رين، دال قبا س دال خعوج 

لال يعـد هـخا الكـالم ـ بعـد توبـة عبـدالرمحن امل عومـة ـ دلـ اًل دامـحاً  : أ دول 
كالشــ ي علــى عــدم ر وعــه ، ددلــ ال طــار اً علــى إطــراري علــى الباطــس دل ــه ال 

التحــ ج يبــايل مبوالفــة الكتــاج دالســنة دمــن أ الســلف ال ــا  مــن صــرمي التفــر  د 
د  وص الص ى دل ه يثبت  اخي اجل اعات مـن الفضـا س مـد مـا  ـص الكتـاج 

 .عل ه من الخم ددقو  الفشس دذهاج الريح 
دخيالف ما عرفه دحكاي هو من ل  يف مدينة داحد  لكثر مـن لربعـني مجاعـة  
كــس مجاعــة تــدعوا إىل إ ــالم غــل إ ــالم اجل اعــة اخ ــرحل حكــى ذلــك يف كتابــه 

 . (4)الشورحل
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 !.  قاط عبدالرمحن  فسه عق  هخا الكالم ف ن يقوط  واخ هخا التعددو
 
 عم ال يقـوط مسـلم عاقـس  اطـح رخـ د  ـواخ هـخا التعـدد ، دلكـن : أ ول د

مع ل  عبدالرمحن هو الخي يقوط  واخ هخا التعدد بس بو وبـه دحيـارج مـن خيالفـه 
ملـــا قـــرري رج العـــاملني ديفـــمي اـــخا التعـــدد مـــن احلســـنات مـــاال يو ـــد ف  ـــا خمالفـــة 

 .در وله   د املر لني دعل ال السنة لمجعني 
ولكدن ":   يقوط عبدالرمحن يف ال فحة  فس ا تقك ـداً ملـا  ـبق مـن كالمـه 

ما يحز في القلب أة يرى المسلم د في أيامنا هذه د أة هم جماعات الدعوة إلدى 
دم بع ددهم الددبع  ، ددد  ددد انصددرف إلددى هدد اللدددهتبددارك وتعددالى د إال مددن رحددم اللـــه 

 وأنهدم ينفقددوة مدن أو دداتهم وأعمددالهم فدي هددذا الهددم أكثددر ممددا ينفقدوة فددي البندداء
"(4) . 

إ  اخمـر ك ـا ذكـرت دلخـد بـس مـا تـراي بنـال هـو بنـال فا ـد يقـوم يف : أ ول 
اخغلــ  علــى التحــ ج الباطــس دالتع ــ  املق ــت داخكاذيــ  دالشــا عات دمناطــر   

بعــد ذلــك تــرحل ل  هــخا التعــدد لمــر دا ــ  دحت ــي كــس حــ ج دمجاعــة لباطل ــا   
 .الخم

 : (1)(ف وط من الس ا ة الشرع ة)دقاط عبدالرمحن يف كتابه 
 : اسعالم اخلب ث دموقف اس الم منه "
 عـــ  بـــاسعالم اخلب ـــث ا تحـــاط الكـــخج دتلف ـــق اخقاديـــس د شـــر اسخـــاعة "

دهــخا النــو  مــن  دذلــك اــدم العــدد دطــريف النــاس عــن دعوتــه دختــخيال ختباعــه ،
                                                           

 ( . 11)ص  (4)
 ( .65ـ61)ص  (1)
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:   قـــاط . . . ل ـــال   اسعـــالم هـــو مـــن لخـــدها فتكـــا دلعظ  ـــا تـــدملا دهـــدماً 
دلمأ ـف لقــد دقعــت طوا ـف كثــل  يف هــخا ىلــن ينتحلـو  الــدعو  إىل اللـــه  ــبحا ه  
فكـق  اهلل قـد لبـاح اـم لعـرا  لعــدا  م فرمـوهم بكـس مـا ا ـت اعوا ل  يرمـوهم بــه 

دالــرد  داجملــو  داخلالعــة دقــد يكو ــو  يف كــس ذلــك مــن الع الــة لمأ نــ  ، دالكفــر 
 .متحاملني  اهلني 

دل ت اخمر اقت ر ىف هخا النو  مـن ل ـوا  اسعـالم اخلب ـث علـى رمـي بعـ  
املسل ني خعدا  م بالكفر يف غـل حملـه دبالع الـة لمأ نـ  بغـل دل ـس ، بـس تعـدحل 

فـال يكـاد حيـدث  (4)هخا إىل رمي بعضـ م بعضـاً مبثـس هـخي اخدطـايف دلبشـع من ـا
ــــدل حــــرج االهتامــــات دالتشــــويه  ــــافي حــــ  تب ــــبع   ــــاليف لد تن بــــني بعضــــ م ال

( للســــل ات)دا تحــــاط الكــــخج داالفــــمال دالرمــــي بالع الــــة لمأ نــــ ، داال ــــتودام 
دالقــــب  مــــن احلكومــــات   يتعــــدحل هــــخا إىل التشــــك ك يف النوايــــا داحلكــــم علــــى 

كــو  الــدافع إىل كــس هــخا الكــخج ذدات ال ــددر دمكنو ــات اخفالــد ، دكثــلا مــا ي
داالفـــمال لـــ ي هـــو اخلـــاليف دالتنـــافي بـــس هـــو البـــدايات للـــدعو  داجل ـــاد ، دكـــق  
الــــدعو  إىل اللـــــه ال تبــــدل إال مــــن تشــــويه العــــاملني يف طــــفوف ا دا تحــــاط الكــــخج 

  ".دالباطس على من  بق ف  ا
 لصرار عبدالرحمن على مشروعية التحزب والتمزق في األمة 

                                                           

ف ــا هــو لبشــع منــهو ،   مــع ذلــك يــقـ بعــد توبتــه ف قــوط . الكفــر : مــن هــخي اخدطــايف د  (4)
بو ـوج هـخا التفــر  الـخي عرفــه دعـريف مفا ـدي فــقي   ـ حة لإلم ــالم داملسـل ني حي ل ــا 

 .هخا الر س الغري  اخطوار
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ك هــــو مــــا يقولــــه عبــــدالرمحن يف اجل اعــــات داخحــــ اج الــــ  يؤلــــف هــــخا دذا
الكتـــ  لب ـــا  مشـــردع ت ا دب ـــا  فضـــا ل ا دحما ـــن ا ديـــدعو إل  ـــا  ـــابقاً دالحقـــاً 
دي ر إطـراراً عج بـاً علـى مشـردع ت ا دد وجـا مـع عل ـه لكثـر مـن غـلي بق  ارهـا 

 .دلمراراها على اس الم داملسل ني 
العج ــ  الغريــ  ،   إ  كــس مـا دطــف م بــه مــن  ف ـاذا يقــاط يف هــخا الر ـس

 اسعالم اخلب ث دقع ف ه هو دمن  ار على  جه ، دمد من و
 .مد احلق دلهله دمد املن أ السلفي دلطوله 
مدافال  عمدا اللــه والتحسدبن }فقي بالل بلي به اس الم لخـد مـن هـخا الـبالل 

 ـل  حق قـة توبـة دعلى كس حاط ظ ر لكس ذي ع نني دعقس دب {يعمل الظالموة
 .عبدالرمحن عبداخلالق 

 التوبة الثانية التي تاه بها عبدالرحمن 
دله اعتخار عج   آ ر لد توبة ل رحل يدط على ل ـه إ سـا  مـن طـراخ عـدمي 

 . النظل 
دهخي التوبة تعت  خاملة لكس خالتـه مـا تظـاهر بـالر و  عنـه دمـا ظ ـر للنـاس 

 .ذلك من فضا له خ ه من الن ح  بعدي، مبا يف ذلك ال عن يف خ و ه، دل 
 : فا ظر إل ه يقوط 

ولدم أدافدع بحمدد ا  د فيمدا أعلمده د عدن بدعدة  دط وال مبتددع  دط إال أة "
يتهم مسلم بباطل ويحمل كالمه ما ال يحتمل ، ويخرق من السدنة واإلسدالم زورا  

ذي هذا هو ديني ال. . . وباطال  فأدافع وأذب عن عرض المسلمين بما أستطيع 
 .(4)"أدين ا  به وهذا ما عملت به بحمد ا  طيلة حياتي
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هـــخا هـــو من ـــق  ـــلف ة عبـــدالرمحن ف عنـــه يف الســـلف ة دالســـلف ني :  ونقدددول
دذبه عن لهـس ( من الن ح لكس مسلم دمن لطوط الدين)دعل ا  م عخري ف ه ل ه 

 . الباطس دلهس البد  ليضاً على من قه من الن ح لكس مسلم دمن لطوط الدين
إذ  قد لهس البد  الك حل خدر داهتام بالباطس دلو كا ـت مبـايعت م علـى لربـع 
طــــر  طــــوف ة ف  ــــا الشــــرك داحللــــوط ددحــــد  الو ــــود، د قــــدهم بــــاحلق خدر داهتــــام 
بالباطــس دلــو كــا   ــباً لل ــحابة دتع ــ اًل ل ــفات اهلل ددعــو  لالخــماك ة دتكفــل 

 .إخل . . لمأمة دمت  عاً لإل الم د د 
بـــــاحلق خدر داهتـــــام بالباطـــــس دلـــــو دعـــــوا إىل دحـــــد  اخديـــــا  دل ـــــو   د قـــــدهم

الن ارحل دل  على من ق عبدالرمحن إب اط مـن أ النقـد خ ـه خيـالف هـخا املـن أ 
الــخي يســل عل ــه عبــدالرمحن خ  مــن أ لهــس الســنة يف النقــد يق ــدي دال يســ ح لــه 

لهـس البـد  م  ـا  بال عن يف لهس السنة دال يس ح له بالـدفا  عـن لهـس البـد  خ 
 !!.عظ ت بدع م فإ م من لهس السنة رغم ل ف السنة دلهل ا

لي ل  طعنــه يف  "النصدد  لكددل مسددلم مددن أصددول الدددين : ثانيددا  : "ديقــوط 
عل ـــال املـــن أ الســـلفي دتشـــوي  م بوطـــف م بـــاحملن ني ، دتشـــويه الـــدعو  الســـلف ة 

ال الــــخين يســــ   م بق ــــا ال تســــادي خــــ الاً ، ددطــــف ا بالقشــــور دإل ــــاق ا بالعل ــــ
بالع  ا  درم ـه للسـلف ني بـاخلوارل ددطـف مـن أ لهـس السـنة يف النقـد بق ـه باطـس، 
هخي ال وام كل ا عندي من الن ح لل سل ني ، هخا هـو اعتـخاري عـن هـخي ال عـو  

 .دغلها ، دهخي توبته الثا  ة 
 :   قاط صت هخا العنوا  
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واأل وال لبع  من ينتسدبوة هي نقدي لبع  الموا ف : والجريمة الثانية "
إلى المنهج السلفي وكلماتي في نقد هالالء أ دل كثيدرا  ممدا يدالثر عدن مشدايخ أهدل 

اللـــه العلددم وعلمدداء الدددعوة السددلفية مددن أمثددال الشدديخ عبدددالعزيز بددن بدداز حفظدده 
بددن  اللدددهوالشدديخ محمددد ناصددر الدددين األلبدداني والشدديخ ابددن جبددرين والشدديخ عبددد

 . (4)"زيد وميرهم وميرهم عود والشيخ بكر أبو 
هخي هي توبة عبدالرمحن الثا  ة د دمه على مـا فـرط منـه مـن  ـورية بشـ وه 
حم ـــد اخمـــني الشـــنق  ي دغـــلي مـــن العل ـــال ددطـــف علـــوم م الشـــرع ة مـــن قـــرآ  
دتفســــل دتوح ــــد دحــــديث دفقــــه بالقشــــور ، ددطــــف م بــــق م طــــابور مــــن العل ــــال 

 .احملن ني ال يريدهم 
عل ـال السـلف ني يف كتـاج قـام علـى الكـخج دال عـن بالباطـس دقوله يف كبـار 

 :دخحنه بخلك 
دلكــن مــاذا   ــنع إذا ابتل ــت اخمــة مبج وعــة مــن الع  ــا  قــد   ــبوا ". . .

ا لابـــه بـــاطال دال لقـــدم   ل فســ م يف لـــاط الق ـــاد  دلدمهـــوا النـــاس ل  الر ـــوط 
ترت   ددعا النـاس لال على   ر ، دال ل ي لمة دال مجاعة دل ه حرم كس تنظ م د 

يتـدبردا لمـراً ، دل  ال ينظـردا يف عواقـ  فعـس بـس علـ  م ل  يفعلـوا الفعـس دد   ظـر 
يف العواق  ، دل  كـال مـن م لـ  ل  يكـو  لمـة دحـدي ال يلتـ م   اعـة دال ي  ـع 
رليــــا لغــــلي ، دل  يعــــ ل مــــع ل  ــــة الفســــق داجلــــور علــــى مــــا يشــــاؤد  دي ــــ ع م يف 

ال خيرل عل  م بقوط يكدر  اطرهم دينكـر منكـرهم ديـخكرهم ال اعة داملع  ة ، د 
مبعاطـ  م دل ــم إ  للفــوا مجاعـة س كــار منكــر لد دفـع عــدد لد مســاعد  حمتــال لد 

 !!تنظ م خكا  لد بنال مسجد فقد لاموا د ر وا عن هديه د نته و
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مــاذا  فعــس إذا ابتل نــا مبــن يفــ  بكــس ذلــك دهــو معــددد عنــد النــاس مــن لهــس 
 . (4)!!"التقوحل داسحسا  دالدينوالعلم د 

دقولـه يف السـلف ني عل ـال دطـالج ـ تالم ـخ حم ـد بـن عبـدالوهاج ـ دا يقـس 
 : مثل ا يف تالم خ اخل    

وهدددالالء ل سدددف أعطدددوا للحددداكم صدددفات الدددرب سدددبحانه وتعدددالى فدددالحه مدددا "
شرعه والباطل ماحرمه وما سكت عنه فيجب السكوت عنه ، وعندهم أة ما 

لحداكم مدن أمدر الددين ومصدال  المسدلمين فيجدب علدى أهدل اإلسدالم أهمله ا
 (1)"إهماله والتغا ي عنه حتى ال يغ ب أمير المالمنين

 : دقوله 
 .  (1)ف ل الجمعيات والجماعات على العالم اإلسالمي"

لــــو ل  الــــخين لفتــــوا حبرمــــة التج ــــع داجل اعــــة علــــى لدال فريضــــة مــــن فــــرد  
عن منكر لد إقامة جل عة د مجاعة لد لدال لل كـا   لمر مبعرديف لد  ي: الكفايات 

علـــى د ـــه لفضـــس لد حـــأ ب ـــور  مجاع ـــة ، موافقـــة للســـنة لد مقاتلـــة خعـــدال اللــــه 
ددفــع الظــاملني لد ق ــام يف د ــه  ــل ا  كــافر ظــاا حمــارج هلل در ــوله لد ا ــتنقاذ 

ىلـــــا ي ـــــوط خـــــرحه مـــــن فـــــرد  . . . لد  لد . . . لل ستضـــــعفني مـــــن املســـــل ني 
 .كفايات املع لة ال

                                                           

 ( .15ـ11) ص مشروعية العمل الجماعي (4)
 ( .44ـ42)مشردع ة الع س اجل اعي ص  (1)
 .لي دبالل دخر عل ال املن أ السلفي د كدهم دخؤم فتاداهم على العاا اس المي  (1)
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لــو ل  الــخين لفتــوا حبرمــة اجل اعــة دالتج ــع يف كــس ذلــك د ظــردا إىل :أ ددول 
املنـــافع العظ  ـــة دا ثـــار اجلل ـــة الـــ  ا ـــدهتا اجل اعـــات داجل ع ـــات اس ـــالم ة إىل 

دكا وا متجردين من ااـوحل دالع ـب ة دلخالـوا . . . املسل ني يف خر  اخر  دغرجا 
س بالعــاا الوا ــع، د ظــردا إىل لبعــد مــن ل ــوف م ملــا لقــدموا عــن لع ــن م غشــاد  اجل ــ

 (1).(4)"على ما لقدموا عل ه من الفتوحل الباطلة دالقوط اجل ايف
ف خا الكالم دغلي ىلا  اقشه ف ه رب ع   اد د  ح لكـس مسـلم دمـن لطـوط 
الـــدين يف  ظـــر عبـــدالرمحن دهـــو ل ظـــف ل ـــلوباً دلرقـــى من قـــاً مـــن الشـــ خ ابـــن بـــاخ 

 .ن دمن ذكر مع  ا دغلهم دغلهم داخلبا
خ  كل ــات عبــدالرمحن يف هــؤالل املنتســبني إىل املــن أ الســلفي لقــس كثــلاً ىلــا 
يـــــؤثر عـــــن مشـــــايخ العلـــــم دعل ـــــال الـــــدعو  ، دكنـــــا  ت نـــــا ل  يضـــــرج لنـــــا الشـــــ خ 
عبـــدالرمحن لمثلـــة دامـــحة مـــن كـــالم ابـــن بـــاخ داخلبـــان دغلمهـــا مـــن املنتســـبني إىل 

تفــو  مـــا قالــه بكثـــل حــ   عـــريف فضــله علـــى هــؤالل دغـــلهم مـــن  املــن أ الســـلفي
 .مشايخ العلم دتفوقه عل  م يف الل ف داخدج داحللم 

ياحسـر  علـى خـباج يمبـو  علـى ل ـال بك هـخي، طعـن : د قوط لعبـدالرمحن 
خـن ع د ــ  فظ ــع دظلــم مريــع للعل ــال عل ـال الســنة داحلــق دالتوح ــد بــدد   ــب  

عـــددا اً دتـــرم  م بـــالفواقر دتشـــوي مـــا هـــم عل ـــه مـــن علــــوم ، دال مـــ ر ؛ بـــس بغ ـــاً د 
دت ــري مجاعــات البــد  دمجاعــات التحــ ج الباطــس جت ــع بــني هــخا دذاك مــن بــاج 
دبضــدها تتبــني اخخــ ال ،   تــدعي ل  لع الــك هــخي العدميــة النظــل يف اس ــالات 

تك إىل العل ال دلهس احلق من الن ح لكس مسلم دمن لطوط الدين دجتعـس مناقشـ
                                                           

 .لي خ م حمن و  دعل  م قشور  (4)
 ( . 16)ص  مشروعية العمل الجماعي (1)
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إىل آ ــــر مــــا رم ــــت بــــه مــــن  اقشــــك دتــــدعي ل   . . . ف  ــــا    ــــة دكــــخباً دافــــمال 
 .كل اتك هخي لقس بكثل ىلا يؤثر عن ابن باخ دغلي 

احلــق لن لعــميف ل ــ  عــا   عــن دطــف مثــس هــخا التالعــ  بعقــوط خــباج 
 .اخمة دمب ور بقل  احلقا ق إىل هخي الدر ه اخل ل  

 . التالع  بالعواطف داملشاعردمن هخي ال اعة النادر  يف
عدذر أ دب  )ما رليت هخي العبار  تفي مبا ارتكبـه عبـدالرمحن : أ ول دل لاً  
 . (من فعل

مــا لرهــف مشــاعرهم ح ــث  درمــي اللـــه عــن لطــحاج حم ــد ر ــوط اللـــه 
إة المددالمن يدرى ذنوبده كأندده  اعدد تحددت ": يقـوط لحـد فق ـا  م دهــو ابـن مسـعود 

، وأة الفاجر يرى ذنوبده كدذباب مدر علدى أنفده فقدال بده  جبل يخاف أة يقع عليه
 .(4)" هكذا  ال أبو شهاب بيده فوق أنفه

لدردت هــــخا ل ــــدرك عبــــدالرمحن دغــــلي ل ــــه لــــ  ل  يكــــو  املــــؤمن مرهــــف  
املشـــــاعر مـــــدركاً خ  ا ـــــه دذ وبـــــه حيســـــ  اـــــا للـــــف حســـــاج ديراهـــــا ك ـــــا يراهـــــا 

دقــاط ال ــحايب اجلل ــس . ا  ــر  دال ينظــر إل  ــا باملنظــار لطــحاج ر ــوط اللـــه 
 :حاك اً حاله دحاط ال حابة رموا  اللـه عل  م   ادم ر وط 

إ كم لتع لو  لع ااًل هـي لد  يف لع ـنكم مـن الشـعر إ  كنـا لنعـدها علـى "
 . (1)"من املوبقات   ع د ر وط اللـه 

                                                           

 ( .1124)الدعوات حديث  صحي  البخاري(4)
 (.1191)قا  حديث الر  صحي  البخاري( 1)
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فــــإذا كا ــــت هــــخي  ظــــرهتم إىل حمقــــرات الــــخ وج فك ــــف كا ــــت  ظــــرهتم إىل 
امل لكــات الــ  يراهــا عبــدالرمحن ل ــا مــن الن ــح لل ســل ني دال يراهــا ذ بــاً  الكبــا ر

 .فنعوذ باللـه من ع ى القلوج 
 دحض دعوى عبدالرحمن أن ربيعًا متناقض ويكيل بكيلين 

ذكـــر عبـــدالرمحن  قـــداً مـــ  جل اعـــات الـــدعو  د ـــاقه مســـا  املتبـــاكي فلـــم  
 :   لر ع عنه   قاطيناقش  باخدلة الشرع ه ال  تبني يل   قي ح

دلكنــــه بــــاخمي كــــا  يقــــوط غــــل ذلــــك متامــــاً فقــــد كــــا  ين ــــح اــــم ديؤيــــد "
مايقولو ه من اخلل دحيخر ع ا يفعلو ه ىلا يـراي بـدعاً دخـراً خـق  الناطـحني خمـت م 
  مـرج مـثاًل بـنص  قلتــه عـن  ـ د ق ـ  يف مــن أ اخ ب ـال   ذكـر تعل قـي علــى 

يل من الثنال على   د ق   دكالمه،   قـاط دبعـد هخا الكالم الخي  قلته ف ه خ
هخا  قـوط للشـ خ رب ـع بـن هـادي إذا كنـت قـد غـلت موقفـك دمن جـك دا قلبـت 
مــن النقــ   إىل النقــ   دمــن الضــد إىل الضــد فبعــد ثالثــة عشــر عامــاً كنــت ف  ــا 
عضــواً عــاماًل يف مجاعــة اس ــوا  املســل ني دذلــك بعــد ختر ــك مــن اجلامعــه دل ــت 

اد  خــ خ إىل عــدد يــرحل بغضــ م دينــا دحيــارجم حــرج الكفــار بــس ديقــدم ص ــس خــ 
حـرجم علــى حــرج ال  ــود دالن ــارحل ديقـوط فــ  م ديف غــلهم ما قلنــاي آ فــا ، دمــن 

قـــد هـــدحل إىل مـــن أ اخ ب ـــال يف  -رمحـــه اللــــه  -ر ـــس كـــا  يـــرحل ل   ـــ د ق ـــ  
دالسـبعني فرقـه دل ـه  الدعو  إىل اللـه إىل ل  دطفته بق ه قـد ا ت ـع ف ـه بـد  اسثنـني

ل  ر لهس البد  بـاطال  دل ـت يف هـخا دهـخا ختـالف مايـقمر بـه الـدين مـن العـدط 
داسحسا  دختالف يف مواقفك هخي عامة عل ال السنة الخين يعتقـدد  ديقفـو  يف 

 (4)"دملاذا تك س ملن ختالف م مبك النيو.هخي اخمور غل ماتعتقد دتقف
                                                           

 ( .11ـ12)ص الرد الوجيز ا ظر ( 4)
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 :لقوط
  وا  املسل ني هخي املد  لد دد ا لتدري ملاذاو  عم كنت مع اس  - أوال  
إ ه خ س إطالح م دترب ت م على املن أ السلفي ال خ س غر  د  وي    

. 
 :فقد د لت مع م بشرطني   

 
ل  يكــو  املــن أ الــخي يســلد  عل ــه ديربــو  عل ــه حركــاهتم :  أحدددهما

 2يف العاا هو املن أ السلفي 
طفوف م مبتـد  ال ـ  ا ذا البدعـة الغل ظـة، ل  اليبقى يف : وثانيهما  

فقبلوا مااخمطت دكا  الخين عرموا عليش الد وط دقبلـوا خـرطي ىلـن لعتقـد 
 .ف  م ل م  لف و  د  كو و  عو اً يل يف تنف خ مااخمطت

دظللت ل تظر تنف خ هخين الشرطني دلطال   د بت ب ق  ـا دطـ ت  
فـ  م اجتـاي طـويف قـوي علـى يـدي  دطابرت داخمور التـ داد إال  ـوًلا دظ ـر

ـــار ال ـــوف ه دمؤلفـــاهتم الـــ  ظ ـــر بســـبب ا يف ذلـــك الوقـــت اقبـــاام  بعـــ  كب
الشـديد علــى هـخي املؤلفــات ال ــوف ه دابتعـادهم عــن مـن أ الســلف دظ ــرت 
حــــرجم للســــلف ه دالســــلف ني ب ــــور  دامــــحة فل ــــا دطــــلت مع ــــم إىل طريــــق 

داف  رليـت ل ـه اللـوخ يل مسددد ك ا يقاط دظ رت بوادر التعاطف مع الـر 
البقـال فـ  م فـإذ  لكـو  قـد د لــت فـ  م هلل د ر ـت هلل دل ـتغفر اللــه مــن 
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ذ ــويب دتق ــلي يف املــد  الــ  قضــ ت ا فــ  م دالــ  حالــت ب ــ  دبــني  دمــة 
 2املن أ السلفي  دمة كاملة

لما احلرج فاس وا  املسل و  هم الخين بدؤا جخي احلرج  راً   - ثانيا  
 :ه دعال  
فقــــد طعــــن الغــــ ايل الســــلف ني يف عــــدد مــــن كتبــــه دحــــارجم لخــــد   -4

احلـــــرج دحـــــارج الســـــنه دلهل ـــــا دمســـــى فق  ـــــم بالفقـــــه البـــــددي ك ـــــا مســـــاي 
 2عبدالرمحن قشورا 

 2دحارجم التل سان يف عدد من كتبه  -1
 2د ع د حوحل يف كتبه -1
 2دالبوطي  -1
دحـرج علـ  م دلبوغد  ديف كس ذلك طد عن احلق دإها ة خهلـه  -5

2 
دح  من د س ف  م ىلن يدعي ل ه  ـلفي كـا  حيـارجم دتسـل وا  -1

على اجلامعات السلف ه دلفسددا كثلاً من لبنـال املـن أ السـلفي دحولـوا مـن م 
  ـــوماً خهـــس الســـنه دعل ـــا  م يرمـــو م بـــالفواقر مـــن اجلا و ـــ ه دالع الـــه 

إ  ـة البـد  دالضـالط داجل س دعدم فقه الواقـع يف الوقـت الـخي يقد ـو  ف ـه 
دخع ــال الت ــويف دالباطــس فلــم لر بــداً مــن الــخج عــن الســنة دلهل ــا دالــخياد 

ف ن الظاا ياعبد الرمحن ا  بقى ف ك رمـق مـن  2عن املن أ السلفي دلهله 
إ ــه الينكــر دفــع الظلــم د  ــر احلــق إال طــاح  هــوحل دإال  احمام احلق و

راً إال ما اخـرج مـن هـواي ك ـا من ا تكي قلبه فاليعريف معردفاً دالينكر منك
، دا ل قلــــ  داحل ــــد هلل مــــن النقــــ   إىل النقــــ   فق ــــا طــــح عــــن النــــ  

د لـــت فـــ  م خلدمـــة املـــن أ الســـلفي دسطـــالح م مـــن الـــدا س فل ـــا تعـــخر 
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ذلك  ر ت من م خ س هخا املـن أ ديسـر اللــه يل ل  لقـوم بـبع  مالـ  
فـــإذا كـــا  ب ـــا  احلـــق ددحـــ  علـــيش هلل دلدينـــه دل ـــا يف احلق قـــة ال لحـــارجم 

 الباطس حرج لقوم فقي قوم هؤاللو  
! دملــــاذا ال تســــ ى  قــــد ل  ــــة الســــلف دابــــن ت   ــــه دابــــن القــــ م حربــــاًو

دمؤلفـــات ابـــن ت   ـــه يف  قـــد اخخـــعريه دال ـــوف ه لكثـــر مـــن مؤلفاتـــه يف  قـــد 
ــــد  ل ــــم ل  ــــر علــــى  ــــو  يف لهــــس الب ــــل يقول ال  ــــود دالن ــــارحل دعل ــــال كث

ســل ني مــن ال  ــود دالن ــارحل دبعضــ م يبــني د ــه هــخا دبعضــ م اس ــالم دامل
مثــــس هــــخا الكــــالم إال دلبــــني بــــق  املســــل ني يف الغالــــ   اليبــــني دل ــــا اللقــــوط

حيــخرد  ال  ــود دالن ــارحل فــال ي ــدقو م يف خــيل بعكــي لهــس البــد  فــإ  
املســل ني خيــدعو  جــم ف قبلــو  ماعنــدهم مــن البــد  دمــن هنــا كــا  اس ــوا  

 ســـوراً لنشـــر الـــرف  ، دياعبـــد الـــرمحن ملـــاذا تتبـــاكي كثـــلاً دكثـــلاً املســـل و  
لإل وا  املسل ني دل ت تدعي السلف ه ف م يع شو  معي دمـا مسعـت احـداً 
من م حيا ب  على هخا الكالم ديع دي ديبديه مثلك دمثس تالم ـخك لل سـت 

 هخي إ وا  ه غال ه و
ت عـن مثـس اس ـوا  دهس  بقك  لفي يف التاريخ إىل الدفا  املست  

إ   قد لهـس البـد  دب ـا  ماعنـدهم   ـحاً ! املسل ني ديس ي  قدهم حرباًو
هلل دلدينـه داملسـل ني لمـر مشــرد  دمـن لعظـم لبــواج اخمـر بـاملعرديف دالن ــي 

دإ كـــار ذلـــك ك ـــا تفعـــس داعتبـــاري  2عـــن املنكـــر دمـــن لعظـــم ابـــواج اجل ـــاد 
عن املعرديف دهخا دالع اذ باللـه  حرباً على املسل ني من اخمر باملنكر دالن ي

 2من طفات املنافقني 
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 ..بيان سبب النقل عن سيد قطب أواًل ثم نقده آخرًا 
دلما   د ق   فقد كا ت له دعاية عريضـة بق ـه قـد ر ـع إىل  - ثالثا

املن أ السلفي دكا ت معرف  بق  ا ه دبدعه حمددد  ففي هخي املـد   قلـت 
هت ـام بالعق ـد  ال ـح حه دعـدم إمـاعة الوقـت عنه كالمـاً يـدعو ف ـه إىل اس

يف اخحداث الس ا  ة خ ه يتنا   مـع مومـو  كتـايب مـن أ اخ ب ـال الـخي 
هو المك   علـى العق ـد  ف ـن ل ـس ماق ـس ل ـه ر ـع إىل املـن أ السـلفي دمـن 
ل س منا بته ملومو  كتايب  قلت عنه فل ا اتسعت دا ر  معرف  به ، دمن ا 

يف ال ـــحابة دتكفـــلي لبـــ  لم ـــة دتقكـــدت مـــن قولـــه خبلـــق  تو ـــعه يف ال عـــن
ـــه قـــرر دحـــد  الو ـــود داحللـــوط دعرفـــت موقفـــه مـــن  ـــاً بق  القـــرآ  داخددت يق ن
السنة النبوية دتفسلي لكل ة  التوح د بغل معناها يف عدد من كتبـه دتكفـلي 
لمأمـــة مـــن قـــرد  دد د تـــه حـــوط دحـــد  اخديـــا  إىل لخـــ ال كثـــل  د  ـــل    

غلو الناس ف ه دتقديس م لكتبـه بسـب  الـدعايات العريضـة لـه دلكتبـه  رليت
درليـــت ل  لتباعـــه قـــد تق ـــددا  شـــر كتبـــه دفكـــري يف التج عـــات الســـلف ة يف 
العــــاا د اطــــة بــــالد التوح ــــد رليــــت ل  مــــن لد ــــ  الوا بــــات علــــيش حنـــــو 
اس ــالم دحنــو املســل ني ل  لبــني للنــاس مــايف كتــ   ــ د ق ــ  دفكــري مــن 

لــخي ينســ  إىل اس ــالم ديغــ حل بــه جت عــات التوح ــد دالســنه دل  الضــالط ا
من الغل داخل ا ـة لإل ـالم داملسـل ني السـكوت علـى خـر مسـت ل اجتـه إىل 
جت عــات التوح ــد دغلهــا فـــإ  كــا  هــخا تغــلاً إىل النقـــ   فــنعم هــخا التغـــل 
خ ــه تغــل مــن خــر إىل  ــل دهــردج مــن الغــل داخل ا ــة إىل الن ــح دال ــد  

 2ق باحل
ف س هخا يف من ق عبدالرمحن تغـل مـخموم خ ـه تغـل مـن النقـ   إىل  
 2!النق  و
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 ..من تناقضات عبدالرحمن عبدالخالق 
إ  املواقـــــف املخمومـــــة داخث  ـــــة هـــــي مواقـــــف عبـــــدالرمحن دالتناقضـــــات 
الشن عة هي عند عبدالرمحن ، فادعاؤي ل ه على من أ السـلف دمتسـحه بـابن 

يقتضــي منــه  قــد لهــس البــد  دذم ــم دالتحــخير مــن م  ت   ــه دابــن عبــدالوهاج
دمـــدح الســـنة دلهل ـــا دالـــخج عن ـــا هـــخا هـــو من ـــق  العقـــس دالشـــر  دالف ـــر  
د الفــه  بـــاط دختــبط دتنـــاق  خـــن ع دخمالفــة دامـــحة ملواقــف عل ـــال اخمـــة 

 2فعاًل دموافقة دامحة خهس البد   
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 رمي ربيع بأنه يكيل بمكيالين 
 :الق قاط عبدالرمحن عبد اخل

ملاذا ياخ خ رب ع كا  عبدالرمحن عبداخلالق دحدي هو املدافع عن مـن "
تســ   م لهــس البــد  و دملــاذا تك ــس مبك ــالني دجتعــس التق ــة دينــاً دالصكــم يف 
لمثـــاط خـــ ونا عبـــدالع ي  بـــن بـــاخ دخـــ ونا اخلبـــان دعبداللــــه بـــن قعـــود دابـــن 

ن بـن عبـداخلالق و   ين دغلهم دغلهم باحلكم الـخي صك ـه يف عبـدالرمح
ًَ و  ملاذا التق ة دالَتلو  

دهــس مــن مــن أ لهــس الســنة داجل اعــة يف احلكــم علــى الر ــاط دالفــر  
م ــــ ا  للضـــــعفال : دال وا ــــف ل  يكــــاط النـــــاس مبك ــــالني ، ديوخ ــــو  مب ـــــ ا ني

يف العلــنو هــس هــخا هــو مــن أ أ ددوال دم ــ ا  لمأقويــال  دلقــواط يف الســر و د
 .(4) " عوم ولهس السنة داجل اعة امل

 : أ ول 
هــخا  يــدح  دعــواك ل ــ   علــت الت ســك بســق ات النــاس :  أوال  

دل  ــا  م دينــا دل  النــاس اليوخ ــو  إال جــخي اخ  ــال دالســق ات فــاحلكم 
علــــى النــــاس مــــن  ــــالط خالهتــــم دل  ــــا  م دل  كــــس خلــــة د  ــــق هتــــدم كــــس 

 (1)إحسا  دبر 
ين اختـخدا اـم من جـاً يف غل ا ه قد قامت ل وعة ل ـرحل مـن الـخ: "دقولك 

مجـــــع مايظنو ـــــه مـــــن ل  ـــــال لكـــــس عـــــاا لد داع ـــــة لد طالـــــ  علـــــم د شـــــرها بـــــني

                                                           

 ( .11ص) الرد الوجيز ( 4)
 ( .14ص) الرد الوجيز ( 1)
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النــاس مــن ل ــس تنفــل النــاس عنــه دصــخيرهم منــه دمســوا مــن ج م هــخا مــن أ اهــس 
 .(4)"السنة يف  قد الر اط  

 دقد تكرر هخا ال عم مرات ف ا هو ال ح ح يف القولني عند عبدالرمحنو
ر دالع ــاذ باللـــه دالتنــاق  مــن عبــدالرمحن خ ــه ال ل ــاس اــخا دال دكالمهــا خــ 

لخاك فنحن حب د اللـه  عخر بـال الت د تغافـس عـن السـق ات دكـس ابـن آدم   ـال 
دكــم . دل ــا لتعامــس مــع لطــنايف النــاس مــن عــرج دعجــم ، دلســت لعــ ل يف خ  ا ــة
لــ  مــ  عــخرت عبــدالرمحن عبــداخلالق دكــم  اطــحته  ــالط  ــنوات طويلــه دكــم ط  

الرد عل ه فرفضت رغم هج اته الكثل  الوا عة ددفاعه املتواطس عن اهـس ا لباطـس 
يف عـدد مـن الكتــ    تـال ذلــك هج ـات تالم ـخي حــ  بلـغ الســ س الـ ي ددطــلنا 

 :إىل الظريف الع    الخي يقوط يف مثله الشاعر
 فما حيلة الم طر إال ركوبها   إذا لم تكن إال األسنة مركب  

س حـــاط الشـــ خ ابـــن بـــاخ داخلبـــان دمـــن ذكـــر مع  ـــا  إىل معشـــار ف ـــس دطـــ
دهـس هـخا ! دهـس ع لـي مـن الك ـس مبك ـالنيو! مادطس إل ـه عبـدالرمحن عبـداخلالقو

لال إ ـــه مـــن التســـ  ة لمأخـــ ال بغـــل لمسا  ـــا د عـــس احملامـــد ! مـــن التق ـــة يف خـــيل و
اط الــ  دطــس مــخام د عــوذ بــاهلل مــن املغال ــات، دلــو دطــس لحــد ىلــن ذكــر إىل احلــ

ال  ــا  عبـــد الـــرمحن فضـــاًل عــن  ـــ د ق ـــ  لق ـــت بــالرد عل ـــه د ع ـــخهم باللــــه مـــن 
 2ذلك

 عبد الرحمن عبدالخالق يتشبع بمالم يعط ويلبس لباس غيره 
                                                           

 ( . 44)ص  تنبيهات وتعقيبات( 4)
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مــــــن لطــــــوط الــــــدين الــــــدعو  إىل التعــــــاد  بــــــني املســــــل ني مج عــــــاً : "ف قــــــوط 
ة يل عنــد الشــ خ رب ــع ، لمــا اجلرميــة الثالثــ داعت ــام م بكتــاج اهلل د ــنة ر ــوله 

ابن هادي ف و دعـو الدا  ة جل ع كل ـة املسـل ني دعـدم الفرقـة دد ـوج التعـاد  
علـــى بـــر دتقـــوحل بـــني العـــاملني لإل ـــالم دقـــد  عـــس رب ـــع هـــخا اخطـــس القـــرآن مـــن 
اجلرا م خ ه على حد خع ه ل  مت    السـلف ني عـن غـلهم، داللـوخ اـم ل  ميـددا 

التقـوحل مـع غـلهم مـن اجل اعـات داخفـراد دهـخا الـخي يقولـه يد التعاد  على الـ  د 
ديدع ــــه منــــاق  خمــــر اللـــــه باس ت ــــا  دعــــدم الفرقــــه دخمــــالف لع ــــس كــــس عل ــــال 
اس ـالم يف كــس الع ــور د اطــه لهــس السـنه داجل اعــه الــخين مــامسوا  باجل اعــة إال 

ميعدددا  وال واعتصدددموا بحبدددل اللدددده ج}خ ـــا لطـــس لطـــوام ع ـــاًل بقـــوط اللــــه تعـــاىل  
وال تكونددوا كالددذين تفر ددوا واختلفددوا مددن بعددد مددا }: دبقولــه تعــاىل {  ...تفر ددوا 

 . (4)دكس عل ال اخمة املول ني دعوا بدعو  اهلل هخي ".{...جاءهم البينات
دمــن لي خــيل ا ــتتابك !  ــبحا  اللـــه ، لداًل مــن لي خــيل تبــتو: أ ددول 

يث الداع ة إىل اسعت ام بالكتاج الش خ ابن باخ داحتأ عل ك با يات  داخحاد
هـــــس ا ـــــتتابك مـــــن الـــــدعو  إىل مجـــــع اخمـــــة ددعـــــوهتم إىل اسعت ـــــام ! دالســـــنة  و

 بالكتاج دالسنة و
  بحا  اللـه لتدري ماذا تقوط و

دهـــس رب ــــع  اقشــــك دخــــن عل ــــك الغـــار  خ ــــك تــــدعو النــــاس إىل اسعت ــــام 
ك إىل إ شــال مجاعــات بالكتــاج دالســنة لد  اقشــك يف الــدعو  إىل التحــ ج ددعوتــ

ددفاعك عن اخح اج داجل اعات ال  فرقت اخمة دم قت ا دفرقت دين ا دطـارت 
 2خ عاً داح اباً كس ح جم مبا لدي م فرحو م 

                                                           

 ( .56ص)الرد الوجيز ( 4)



      النصر العزيز على الرد الوجـــيز                                                                                                 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــ
 

 

  204     

ــــد  د اقشــــك يف  د اقشــــك يف دفاعــــك عــــن هــــخي اجل اعــــات يف كتــــ  عدي
 تعديـد فضــا ل ا ديف  طعنــك يف العل ـال الــخين الل ــ د  تعـدد هــخي اجل اعــات دال
ل ــ د  التفــر  دالتحــ ج فـــإذا كنــت ل ــت الـــداعي إىل اسعت ــام بالكتــاج دالســـنة 
داحملــخر مــن التفــر  دالتحــ ج فعلــى الشــ خ ابــن بــاخل  يعتــخر مــن ا ــتتابتك دعلــى 

 .العل ال ل  يعتخردا من خمالفتك بس عل ك ل  تتوج من توبتك 
لقويال إذ ل ست املسقلة عندي مسقلة لقويال دمعفالفقد رددت على  -ثانيا

احلق فو  اخقويال دالضعفال   ل ت لست من الضعفال ، دلكن الباطس هو الخي 
 علك مع فاً دإ  قادمت به خادك معفا دإ  ا قدت للحق رفعـك اللــه بـه فتعـود 

 2قوياً 
 

 طعون الشيخ بكر ال تنطبق إال على الحزبيين وأهل البدع
التن بــق إال علــى احلــ ب ني  قــس عبــد الــرمحن عــن الشــ خ بكــر لبــو خيــد لقــوااًل 

الــخين هــم لدىل النــاس بالوطــف بــاجلراحني دلغفــس عبــدالرمحن كــس مؤلفــات الشــ خ 
هجددر )بكــر يف لهــس اخهــوال دالتحــ ج املق ــت الــخين يــدافع عــن م عبــدالرمحن مثــس 

دهـي الكتـ  الـ   ـار ف  ـا  (الرد على المخدالف)و ( حكم اإلنتماء)و ( المبتدع
 2س السنة الش خ بكر على  اد  له
دال خـــك ل  لكثـــر هـــؤالل العل ـــال ت ـــن فاً يف هـــخي : "  دددال عبدددد الدددرحمن

اجمل وعة دلع ق ـم عل ـاً جـم دبقطـوام هـو الشـ خ العالمـة بكـربن عبـداهلل لبـو خيـد 
الــخي مجــع لطــوام دعــريف مقاطــدهم دلدرك ل  ــار مــن ج م فكتــ  فــ  م كتابــاً 
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دلكتفــى بنقــس بعــ  هــخي  قددينتصددنيف الندداو بددين الظددن واليفريــدا  امعــاً  مســاي 
 .العبارات 

فـإذا عل ـت فشـو ظـاهر  الت ـن ف : "يقوط الش خ بكر لبو خيد حفظـه اللــه 
: الغالبــة دل  اطفالهــا دا ــ  فــاعلم ل  احملمفــني اــا  ــلكوا لتنف ــخها طرقــاً من ــا 

إ ك ترحل اجلراح الق اج كل ا مر علـى مـمأم مـن الـدعا  ا تـار مـن م ذب حـاً فرمـاي 
مــن هــخي اخلقــاج املــر  متــر  مــن ف ــه مــرد  الســ م مــن الرم ــة   يرم ــه يف بقخيفــة 

 2لم  وا اخذحل عن ال ريق فإ  ذلك من خع  اسميا  :  ال ريق ديقوط
دباجل لــــة ف ــــخا الق  ــــع هــــم ل ــــول غــــ ا  اخعــــرا  بــــاخمرا  دالعــــ   222

ســــد بالباطــــس يف غــــوارج العبــــاد دالتفكــــه جــــا ، ف ــــم مقر ــــو  بقطــــفاد الغــــس ، داحل
دالغ بــــه دالن   ــــه ، دالكــــخج دالب ــــت داسفــــك ، داا ــــ  دالل ــــ  مج ع ــــا يف  فــــاد 

 . (4)"داحد
هخي اخدطايف التن بق حبق إال على لهس البـد  داخهـوال دإال علـى : أ ول 

لهـــس التحـــ ج الس ا ـــي الباطـــس الـــخين التقـــوم حـــ ب ت م إال علـــى هـــخي اخدطـــايف 
بــدالرمحن الــخي  ــن هــخي الســنة الســ الة الخم  ــه دال تن بــق مــع اخ ــف إال علــى ع

الخي للف كتباً يف هـخا امل ـدا  تعتـ  مدر ـة حافلـة اـخا اللـو  مـن اخددال الفتاكـة 
داخمــرا  القاتلــة الكتــ  الــ  ل ر ــت ل  ــااًل ص ــس هــخي اخدطــايف دلقــبح من ــا 
ف ـــــو لخـــــد مـــــن ري النـــــاس علـــــى الت ـــــن ف دمدر ـــــته مدر ـــــة الت ـــــن ف الباطـــــس 

دمر  فباسمــافة إىل ما قلــه عــن الشــ خ  بكــر  ي ــنفو  اخبريــال مــن داسخــاعات املــ

                                                           

هخا دقد ذكر يل الش خ بكر لبو خيد مؤكداً ل ه ال يريد لهس املدينة ، ( 52)ص  الرد الوجيز( 4)
الــدفا  عـن احل ب ـة ددعاهتــا ، دلكـن عبـدالرمحن دلهــس اخهـوال د  ـوا الكتــاج  دل ـه ال يق ـد

 (.رمت  بدا  ا دا سلت)ظل اً إىل لهس السنة اخبريال ىلا ف ه من باج 
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العل ــــال ددعــــا  الســــنة بــــق م  وا ــــ ي دع ــــالل دمنــــافقو  دمر فــــو  دال يعرفــــو  
ــــع  ــــه لرب الواقــــع دفتــــاداهم غــــل طــــح حة، دفــــال  مــــابط يف املوــــابرات ، دفــــال  ل

ال ا   ـــات دفـــال  ميســـك بـــخيس بغلـــة الســـل ا  دعب ـــد الســـالطني ديســـعو  بـــدم
ملســـل ني إىل الســـالطني دعب ـــد لمريكـــا  دعب ـــد عب ـــد العب ـــد، بـــس يرمـــو م بـــالكفر 
دال  دقـــــة دالعل ا  ـــــة دميـــــمأد  ا فـــــا  باسخـــــاعات الكاذبـــــه مـــــد العل ـــــال دمـــــد 

 2لطحاج املن أ السلفي ددعاهتم 
وكدم جدرت هدذه المكيددة : " ف ال  قلت ياعبد الرمحن عن الش خ بكر قوله

ر بتشدويه وجده الحده والو دوف فدي سدبيله و درب للددعوة مدن من  ارعة في الدديا
حددددثاء األسدددناة فددددي عظمددداء الرجدددال باحتقددددارهم وازدرائهدددم واإلسدددتخفاف بهددددم 

لل سـت هـخي لدطـايف  "وبعلومهم وإطفاء مواهبهم وإثارة الشحناء والبغ اء بينهم
للست من لبرخ مـن  ـن اـم !  اخح اج من لحداث اخ نا  الخين تدافع عن مو

لا يغمفـوا مـن حبـرك الـخي !  ا اس ـتوفايف بعل ـال الـدعو  السـلف ة دبـدعوهتموهخ
فا  يف الد  ا دمـن حبـور اجل اعـات داخحـ اج الـ  تـدافع عن ـا، كـا  اخدىل بـك 

لهددذا فقددد أطبدده أهددل الملددة اإلسددالمية علددى أة الطعددن فددي  "ل  تنقــس قــوط بكــرم  
 " .وفةزند ة مكش -ر ى اللده عنه  -واحد من الصحابة 

إذا رليت الر س ينتقص لحداً : "  -رمحه اللـه تعاىل  -  ال أبوزرعة الرازي
 --فــاعلم ل ــه خ ــديق دذلــك ل  ر ــوط اللـــه  --مــن لطــحاج ر ــوط اللـــه 
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حـــق دالقـــرآ  حـــق دمـــا  ـــال بـــه حـــق دل ـــا لدحل إل نـــا ذلـــك كلـــه ال ـــحابة دهـــؤالل 
 (4)"جلرح جم لدىل دهم خ ادقةيريدد  ل  لرحوا خ ود ا ل ب لوا الكتاج دالسنة دا

الـخي ( 111)ص كتب وشخصياتدل قس لك ماقاله   د ق   يف كتابه 
 2ظس ينشر إىل ال وم بكس خماخيه

إ  معاديــة دع ــراًا يغلبــا عل ــاً خ  ــا لعــريف بــد ا س النفــوس دل ــ  : "قــاط 
منــه  بالت ــريف النــافع يف الظــريف املنا ــ  دلكــن خ  ــا طل قــا  يف ا ــتودام كــس 
 الح دهو مق د بق القه يف ا ت ار د ا س ال را  دحـني يـركن معاديـة دخم لـه إىل 
الكخج دالغل داخلديعة دالنفا  دالرخو  دخرال الخمم ال ميلك علـي ل  يتـدىل إىل 
هـــخا الـــدرك اخ ـــفس فـــال عجـــ  ينجحـــا  ديفشـــس دإ ـــه لفشـــس لخـــريف مـــن كـــس 

 ". اح
ن خـن ع دمقـخ  مـع ف خا هو   د ق   ل ي ا تقاطاً فحسـ  بـس هـو طعـ 

رمــي بالنفــا ، دل ــت ياعبــد الــرمحن تــدعي ل ــت دلخــ اعك ل كــم علــى مــن أ لهــس 
السنة داجل اعة دل  املن أ الخي ا معه رب ع ـ يف خع ك ـ ل ي مـن أ لهـس السـنة 
داجل اعــة دل ــه مــن أ باطــس فا ــد دذكــرت لــه عشــر مفا ــد يف مومــع داحــد فــإ   

 حـــــــــداً هـــــــــو هـــــــــخا املوقـــــــــف املشـــــــــريفكنـــــــــتم ك ـــــــــا تـــــــــدعو  فـــــــــاثبتوا يل موقفـــــــــاً دا
دهو تن يس ما لطبق عل ه عل ال امللة اس الم ة على   د ق  ، دال تلومـون علـى 

 :  عدم ت ب قه ، فإ  عج   فكو وا مثس لم احلل ي ال  ق س ف  ا 
  أم الحليس لعجددوز شهربه         تر ى من اللحم بعظم الر بة 

                                                           

( 96)دلحــاط علــى فــتح املغ ــث دهــو يف الكفايــة للو  ــ  ص ( 11ص ) تصددنيف الندداو( 4)
 .م بعة السعاد  
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بــس لــه عشــرات ال ــوام  (4)ذ بــه الوح ــد دعلــى اخقــس فــقعلنوا إدا تــه خ ــه لــ ي
مــــن الضــــالالت دالبــــد  من ــــا طعنــــه الشــــن ع يف عث ــــا  دال ــــحابة دعــــدم اعمافــــه 
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــ  دد ــــــــــــــــــا يف كتب ــــــــــــــــــن ر الضــــــــــــــــــالالت ال ــــــــــــــــــه إلى ــــــــــــــــــ  لم   بإ ــــــــــــــــــالم ب
لعلنوا على اخقس إدا ته دكفوا عـن حماربـة مـن ا تقـدي دخـجعوا  شـر كتـ  النقـاد لـه 

ك فـــــقعلنوا حـــــربكم علـــــى عل ـــــال امللـــــة ال عـــــا ني دلفكـــــري فـــــإ  لب ـــــتم الهـــــخا دالذا
دلد ــعوهم طعنــاً دتشــوي اً مثل ــا طعنــتم يف لهــس الســنة املعاطــرين الــخين يــدعو كم 
إىل اخلتــ ام مبــن أ الســالفني مــن الســلف ال ــا  يف النقــد فتــقبو  إال الســل بــدد  

عال ـــه مـــن أ لتســـرحوا دمترحـــوا ك ـــا تريـــدد  فمفعـــو  مـــن  دمـــعه اللــــه إىل الق ـــم ال
دتضعو  من رفعه اللـه إىل احلض   دال داعي لمأمثلة هنـا فقـد ذكر ـا هـخا يف غـل 
مومع مـن هـخا البحـث دغـلي دعلـى كـس حـاط فكـس ماقالـه الشـ خ بكـر يف كتـاج 
الت ن ف الين بق حباط على لهس املدينـة دال علـى غـلهم مـن لهـس املـن أ السـلفي 

  العل ـــال دهـــم الـــخين يدر ـــو  يف لي مكـــا  فـــإ م هـــم الـــخين يـــخبو  عـــن لعـــرا
علــ  م ديشــدد  إلــ  م الرحــاط ل ســـتف ددا مــن عل  ــم ال ريــاَل دال ت ــ داً لمأغـــرار 
جلـــرهم إىل احل ب ـــات دهــــم داحل ـــد هلل الـــخين ينشــــرد  كتـــب م دلخـــرطت م ديــــدعو  
النــــاس إىل إحمام ـــــا د ـــــس العلـــــم ال ــــح ح دالعقا ـــــد ال ـــــح حة من ـــــا يف دا ـــــس 

 .ودية د ار  ا ديبخلو  لمواام لنشرها امل لكة العرب ة السع

                                                           

 ق   إىل تقديي النلفا ا عق د  الفنال يف الردح اخعظــم  هخا الكتاج دعـــا ف ه   د( 4) 
ًَ ملن توالي دحارج لهس احلق        لي دحد  الو ود لد احللوط دلخاد ف ه بالفرعو  ه ف ن الًا
 (151-111ص)د ( 114-116ص )را ع      
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دغلهم مـن اجل اعـات داخحـ اج هـم الـخين الحيفلـو  جـم دجـا بـس ي ـدد  
النـــاس عـــن م دعن ـــا دمكتبـــاهتم مكتظـــة بكتـــ  لهـــس البـــد  دالضـــالط   اديـــة مـــن  

 22كت   ل  العل ال هخا هو الواقع املؤكد ال املغال ات دالالدعايات املضللة 
عبـــداخلالق ب ـــا  الشـــ خ املشـــ ور ، دهـــو كلـــه حجـــة عل ـــه  د قـــس عبـــدالرمحن

دعلــى احلــ ب ني دهــم كــا وا دال ي الــوا حبا ــة إىل ل  يســتف ددا ىلــا ف ــه مــن تو   ــات 
 .د  ا ح دل  يتقدبوا مج عاً مبا ف ه خ م على  ق ضه 

دلــخا ملــا طــدر هــخا الب ــا  فــرح بــه الســلف و  لهــس احلــديث ددخعــوي فل ــا علــم 
ك ا ــتاؤا مــن هــخا الع ــس فقــاموا بشــرحه خــرحاً فا ــداً ف ــه إ ــال  إىل احل ب ــو  بــخل

مساحــة الشــ خ ابــن بــاخ فقطــدر بســب  هــخا الشــرح املتعســف ب ا ــاً آ ــر خكــى ف ــه 
لهــس املدينــة ت ك ــة طــح حة تضــع م يف مومــع م الال ــق جــم ، دطعــن يف خــارحي 

كل اتـــه هـــخي    الب ـــا  دمســـاهم دعـــا  الباطـــس دلهـــس ال ـــ د يف املـــال العكـــر ، فكا ـــت
 .كالريح العاطف على ال بد داجلفال 

دل قس فقـر  ال ين بـق مـا ف  ـا مـن مـدح إال علـى السـلف ني لهـس السـنة حقـاً، 
ال علــى مــن تــوىل لهــس البــد  ددافــع عــن م مــن احلــ ب ني الــخين م قــوا اخمــة دلهــا وا 

 .العل ال 
 :  ال الشيخ ابن باز 

ــــاً " ــــه تفريــــق لوحــــد  املســــل ني دطــــ: ثا   ف م دهــــم لحــــول مــــايكو و  إىل ل 
 .دكثر  الق س دالقاط ف  ا ب ن م . . . الوحد  دالبعد عن الشتات دالفرقة 

د اطــة ل  الــدعا  الــخين   ــس مــن م هــم مــن لهــس الســنة داجل اعــة املعــردفني 
ـــــد  داخلرافـــــات دالوقـــــويف يف د ـــــه الـــــداعني إل  ـــــا دكشـــــف     ـــــم  ـــــة الب مبحارب
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ثــس هــخا الع ــس إال لمأعــدال املمب ــني مــن لهــس دلالع ــب م ، دال  ــرحل م ــلحة يف م
 (4)"الكفر دالنفا  لد من لهس البد  دالضالط

ف ــــخي ال ــــفات ال  بــــة ال تن بــــق إال علــــى لهــــس الســــنة داجل اعــــة املعــــردفني 
مبحاربة البد  داخلرافات دالوقـويف يف د ـه الـداعني إل  ـا ، ال تن بـق علـى احلـ ب ني 

دال ي الو  عـن البـد  دلهل ـا؛ دإ ـا تن بـق علـى لهـس الخين تولوا لهس البد  ددافعوا 
السنة احملضة ، ف م الـخين حيـاربو  لهـس البـد  داخلرافـات ديقفـو  يف د ـه الـداعني 
إل  ـــا مـــن لمثـــاط مجاعـــة التبل ـــغ الـــخين ا ت ـــى الشـــ خ إىل ل ـــم لهـــس بـــد  د رافـــات 

 .دعندهم بع  الشرك ات
 .يدافعو  عن م داحل ب و  دعلى رل  م عبدالرمحن هم الخين 

دي يــد عبــدالرمحن حب ا ــه يف هــخا الــدفا  دال عــن فــ  ن يتعــر  خهــس البــد  
بنقـــد دصـــخير دي يـــد مبـــدح لهـــس الباطـــس دالبـــد  دلهـــس التحـــ ج دالـــدعو  إىل تفريـــق 
اخمــة دطــد  دحــدهتا دمثابرتــه يف هــخي الــدعو  با ــم الــدعو  إىل اجل اعــات دتعــدد 

 . اخع اط الس ا  ة ال  مت   اخمة احل ب ات دإلاج ا راط كس مسلم يف
ف ــاذا ا ــتفدت ل ــت داحلــ ب ني لهــس الفــم مــن مغال تــك بنقــس ب ــا  مساحــة 

 .الش خ ابن باخ 

                                                           

 ( . 11)ص الرد الوجيز ( 4)
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 222اسهتام بالغلو يف الس ا ة دفقه الواقع : " فقاط 

ًم يف الس ا ة ديف فقه الواقع فاهتام  و  ف، لما قوط الش خ رب ع بق   غاطم
فق ا حب د اهلل ا لتسلم يف ح اـ من باً   ا  اً دال لط ـع يف خـيل مـن ذلـك دال 
لمتناي دإ  كنت لع ل خ الاً من مهوم املسل ني دلحادط ل  لعريف خ الاً من مكايـد 
لعــدا  م فــإ   لرحل هــخا مــن فــرد  الكفايــات دهــو علــى مثلــي فــر  عــني فــإ   

لـــه دتوف قــه دالبــد لكــس ذلــك مــن ل ــقط دلق ــد دل  ــ  دلفــ  دكــس ذلــك حب ــد ال
 :مواقع ا علم بواقع احلاط دذلك خ  ط آيات القرآ  مناخاا دلحاديث الن  

دماخلت لرحل ل    س املتكلم يف الدين بواقع احلاط حيرم عل ه الكالم دالفت ا 
"(4). 

 
: ل ــا ا لهت ــك دإ ــا قلــت مــا اعتقــد ل ــه احلق قــه الواقعــه لمأدلــة ا ت ــه :أ ددول

 . علت الع رية دالواقع ة لطاًل من لطوط املدر ة السلف ة   -ل ك  - أوال  
                                                           

 ( .11ص )الرد الوجيز ( 4)

عبدالرحمن عبدالخاله ينفي عن نفسه اإلتهام بالغلو 
 في السياسة وفقه الوا ع
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ل ــــك  ــــع ت يف صــــديث املدر ــــة كشددددف الشددددبهات اعمفــــت يف  - ثانيددددا  
 .السلف ة 
ل ــك للفــت كتبــاً عديــد  يف الس ا ــة دفقــه الواقــع لــك ف  ــا آرال كثــل    -ثالثددا  

دطــــــــــــــــــــــــالج  لعل ال  ار ة عن من أ الكتاج دالسنة دينتقدك ف  ا كثل من ا
العلم دمن م الش خ اخلبان فكم مـن اخخـرطة ا تقـد ف  ـا   ا ـتك ددعوتـك دقـد 

 :طرح غل مر  بق ك تسل يف لقوالك دمواقفك على قاعد  الغاية ت ر الو  لة 
 ف ن مؤلفاتك 

غلـــوت ف ـــه يف فقـــه الواقـــع غلـــواً  2خطدددوط رئيسدددية لبعدددث األمدددة اإلسدددالمية
أ اجلامعـــات ددعـــوت املســـل ني إىل درا ـــة كتـــ  خـــديدا ح ـــث غ ـــ ت ف ـــه منـــاه

( اليهودي العدالمي)و ( بروتوكوالت حكماء صهيوة)و ( في وكر الهدامين)من ـا  
  قلـــت إ  . . دغلهـــا مـــن الكتـــ  الس ا ـــ ة (  كتدددب المخدددابرات األمريكيدددة)و 

هــخي املعرفــة جــؤالل اخعــدال  ــتنل لنــا ال ريــق دتومــح لنــا معاملــه دبــخلك  ــقمن يف 
لتنا حنــو الن ــر هــخي اخفــاعي اخلب ثــة املبثــوث بعضــ ا يف طريقنــا بــس ديف ب وتنــا مســ

ددا ــس ح ــو نا دمــاا تكــن هــخي الكتــ  دلمثااــا مدرد ــة مقــردل  علــى املســتوحل 
الدرا ــي اسل امــي العــام دمقــردل  علــى املســتوحل الشــع  اجل ــاهلي دمف ومــة لــدحل 

ه داحلـــل  دالتـــدري مـــن العـــدد مـــن الــداعني الـــواعني فـــإ  هـــخي اخمـــة  ـــتظس يف الت ــ
 (4)ال ديق 
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ف خي دعو  متح سة تل م اخمـة كل ـا باسخـتغاط بالس ا ـة دفقـه الواقـع ف ـس 
درا ـــة هـــخي الكتـــ  عنـــدك مـــن فـــرد  اخع ـــا  علـــى العل ـــال دالـــدعا  دطـــالج 
املــدارس دعــوام املســل ني هــخا هــو الظــاهر دملــا صــدثت عــن عل ــال الشــريعة مس ــت 

الق  ـــة اـــم خ ـــم اليســـت  عو  الـــرد علـــى خـــبه امللحـــدين دل ـــم علـــوم م قشـــورا د 
ي ع ــو  ل  الس ا ــة ل ســت مــن الــدين دل  اجل ــاد لــ ي مــن خــق  ر ــاط الشــريعه 

 .خ م اليست  عو  إال الفتوحل يف احلالط داحلرام داحل   دالنفاس
إننا نريد علمداء علدى مسدتوى العصدر علمدا  وثقافده وأدبدا  وخلقدا  : "  قلت  

شدددجاعة وإ دددداما وفهمدددا  ألسددداليب الكيدددد والددددو علدددى اإلسدددالم وال نريدددد هدددذا و 
 .(4)"الطابور من العلماء المحنطين

مــن خــ وك العالمــة العظــ م الشــ خ حم ــد اخمــني الشــنق  ي ـ  وسددخرت 
أنه لم يكن علدى شديء مدن مسدتوى عصدره فمدا كداة يددرك رمحه اهلل ـ  دادع ت 

منــه فقلــت  سددخرتالعلم بكتــاج اللـــه     دطــفته بــ جددواب شددبهة يوردهددا عدددوس 
 . مكتبة متنقلة ولكنها طبعة  ديمة تحتاق إلى تنقي  وتصحي عنه 

وكدددداة يلدددددمرِّو ميددددره عشددددرات فددددي علددددوم الشددددريعة علددددى هددددذا : "  قلــــت  
 (.1)"المستوى ، علما  بالدين وجهال  بالحياة

ا ــة علــى ف ــا الــخي محلــك علــى الــدعو  إىل اسلــ ام جــخي الكتــ  قــرال  ددر  
املســــتوحل الدرا ــــي العــــام دالــــدعو  إىل قرالهتــــا علــــى املســــتوحل الشــــع  داجل ــــاهلي 
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ــــار علــــم عل ــــال  ــــخي دفعــــك إىل اعتب ددعــــو  الــــدعا  إىل ف   ــــا ددع  ــــا ، دمــــا ال
 (.4)الشريعة قشوراً داعتبارهم حمن ني ددطف م بتلك اخدطايف الشن عة 

ـــاً عديـــد  يف  الس ا ـــة ديف فقـــه  الواقـــع و-للـــ ي هـــو الغلـــو يف   دللفـــت كتب
- :الس ا ة من ا 
الشـــورحل يف ظـــس  ظـــام ا ـــالمي حولـــت ف ـــه الشـــورحل إىل دميقراط ـــة  -4

دهــخا   -درمــى اللـــه عــن م   دف ــه طعــن يف ثالثــة مــن لطــحاج ر ــوط اهلل
 .غلو يف الس ا ة 

دف ــــه دعــــو  إىل تعــــدد اجل اعــــات مشددددروعية العمددددل الجمدددداعي د -1
و تفريق لمأمه دتشـج ع علـى هـخا التفـر  دطعـن دتعداد فضا س هخا التعدد ده

دتشويه لعل ال اس الم دجت  س ام بواقع اخمة دهـخا غلـو يف فقـه الواقـع دغلـو 
 2يف الس ا ه  اخلرقال املدمر  لمأمة ختدم لعدال اس الم 

دابـن  أصدول العمدل الجمداعي : دلكدت هـخا الكتـاج بكتـابني -1،1
 .مشروعية العمل الجماعي ت   ة د
دل ــاخ ف ــه المسددلموة والعمددل السياسددي دللــف عبــدالرمحن كتــاج - 5

بس لد   ق ام لح اج   ا  ة دل ـال القـوط فـ  ن حيـرم هـخي التح بـات بـق م 
   (1)دل ال القوط ف  ن ينكر فضس التحـ ج  (1)يقدمو   دمة خعدال الدين

يل ــ  عواطـــف الشـــباج ديـــدفع م إىل مايســ  ه بـــاحلرج الســـل  ة مـــن  ـــالط 
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 س دل     خمتلفة اليست  عو ا ديدفع م إىل طرا  مرير مع احلكومات   د ا
يقـوط هــخا هــو الع ــس الس ا ــي الــخي  عن ــه دال خــك ل  القــوط بــق  مثــس هــخا 
الع س مشغلة عن الدعو  قوط ف ه تغرير د  س كبل بس الع ـس الس ا ـي علـى 

س لعل ـال السـنه دهخا الكالم ف ه طعن دجت  ـ (4)هخا النحو هو الدعو  احلق ق ة
الـــخين حيرمـــو  هـــخا التحـــ ج الس ا ـــي املـــؤدي إىل ق ـــام الفـــم دمـــ ا  اخمـــة 
دال ــ  ا خــ وه اخلبــان الــخي حــارج التحــ ج دا تقــد هــخا اسجتــاي الغــايل يف 
عبـــدالرمحن عبـــد اخلـــالق   ا ت ـــى يف آ ـــر الكتـــاج إىل هـــخا  احلكـــم العج ـــ  

 .-إ  خال اللـه  - وقن -هكخا ... "
 ــس الس ا ــي فريضــة دين ــة دل ــه اللــوخ ملســلم قــط التولــف عــن إ  الع 

ركــ  اجل ــاد يف  ــب س اللـــه د  ــر  ديــن ر ــوط اللـــه دل ــه البــد لكــس مســلم ل  
ينورط يف ع س   ا ي ين ر الدين ديعلي كل ة رج العاملني دحيقـق السـ اد  

متكـني دالت كني خمة  ل اخ ب ال داملر لني دلنعلم ل  القعود عن ذلـك معنـاي 
لعدال الـدين مـن الشـ وع ني دامللحـدين طـالج الـد  ا دالريا ـات داجملـرمني مـن 

 . (1)"رقاج املسل ني
دهكـــخا يـــدعوا اخمـــة كل ـــا إىل اس ـــراط يف الع ـــس الس ا ـــي فـــال لـــوخ 
ملســلم قــط ل  يتولــف عــن الس ا ــة لي علــ  م ل  يتفرقــوا إىل مالــات دآ يف 

ال ــــرا  ب ــــن م علــــى الكرا ــــي   قــــد الفــــر  داخحــــ اج   النت جــــة ل  يكــــو  
مــد الكفــار دال  ــدري مــا دل لــه علــى هــخا  (1)تكــو  املعــارك ب ــن م قبــس ق ام ــا
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الو وج الع   على كس مسلم دصرمي التولف على كس مسلم دمن  بقه مـن 
 !.العل ال إىل مثس هخا احلكمو

بح لمــا طعنــه يف العل ــال الــخين خيالفو ــه فــال ينبغــي لومــه عل ــه خ ــه لطــ 
 .من عادته دطبعه ال   ا إذا  الفوي ف  ا مي   اخمه 

خــريط املدر ــة الســلف ة دقــد  عــس ف ــه املعاطــر  دالواقع ــة دالشــعب ه  -1
 .من لطوط املدر ة السلف ة 

ف ــس تــرحل ل  قــويل يف عبــد الــرمحن ل ــه قــد غــال يف الس ا ــة دفقــه الواقــع 
 قوط  و ف لد هو قوط طاد  ح  ف و

حب د اللــه ا لتسـلم يف ح ـاـ من ـباً   ا ـ اً دا لط ـع فق ا : دلما قوله 
 ...يف خيل  من ذلك دال امتناي 

فق ــا ا لصــدث عــن هــخا دإ ــا لصــدث عــن لفكــارك دآرا ــك الــ  دقفــت 
 عل  ا يف كتبك ف س قولك هخا يع  ك برال  و

دخيل ك مـن دطـ ة الغلـو الـخي فتنـت بـه كثـلاً دكثـلاً مـن خـباج اخمـة 
 ..ري يف ح اهتم دظ رت لثا

  قولــك ل ــك تعــ ل خــ الاً مــن مهــوم املســل ني دصــادط ل  تعــريف خــ الاً  
 . من مكايد لعدا  م 

 .فإ   لرحل هخا من فرد  الكفايات 
 ! .ف ا هي مكايد اخعدال ال  عرفت ا ل ت دفق ال الواقعو

الفقه الخي اهنتم به عل ال املـن أ السـلفي داعتـ ت ل ـت عل ـال املـن أ 
ي حمن ـــني دعق ـــدهتم تقل ديـــة التســـادي خـــ الاً دل شـــق  ل  ـــااًل تنظـــر إىل الســـلف
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دمــا الث ــار الــ   نت ــا اخمــة و غــل  ــ الل . الــدعو  الســلف ة، دلهل ــا بــاخدرال 
! فق ال الواقع   الت ادط على الشريعة دعل ا  ا و ف ـس لحب ـتم   ـة لعـددو

دمثـس غـ د طـدام . .  دمثـس. . مثس ! لد لفسد  مك د  يكاد جا املسل و  و
الــخي عرفتــه العجــا   قبــس فق ــال الواقــع لد هــس لحب ــتم   ــة الغــ د ال ــل   

 .كال ! اجلديدو
  ماخلــت  تعتــ  بفقــه الواقــع الــخي ا  لقــت منــه إىل ال عــن يف العل ــال 
فتقــوط ماخلــت لرحل ل    ــس املتكل ــني بواقــع احلــاط حيــرم عل ــه الكــالم دالفت ــا 

 !رح ماهو فقه الواقع الخي تريدي ودط. دعنا من الرم يات 
هس هو درا ة بردتوكوالت حك ال ط  و  دكت  اجلا و  ة اخمريك ـة 
دلمثااـا داكتشـايف ل ـرار الـددط الــخي تدعو ـه دتسـق و  بـه العل ـال دفتــاداهم 

فقــد حرمــت الكــالم دالفتــوحل حــ  يعل ــوا ماعل ــت مــن فقــه الواقــع ديرتقــوا ! و
 !!إىل مرتبتك 

دهـــــو الـــــخي يعرفـــــه عل ـــــال الســـــنه دغـــــلهم قـــــبلكم لد هـــــو خـــــ  آ ـــــر 
ديشــمطو ه لخــد مــنكم و فــإ  كــا  اخدط فــإ  كثــلاً مــن العل ــال اليعرفــه خ ــه 
يرحل ل  هخا خرط باطس ما ل  ط اهلل به مـن  ـل ا  دال قالـه لحـد مـن العل ـال 
إال لهس الفم دالشغ  دإ  كا  الثان ف ا هو د ه طعـن فق ـال الواقـع الـخين 

لكــس موقــف يقفــه ابــن بــاخ دإ وا ــه مــن كبــار العل ــال دمــا هــو د ــه يت ــدد  
الضــــجة الــــ  يثلد ــــا علــــى مســــتوحل العــــاا علــــى هــــؤالل العل ــــالو عل ــــاً بــــق  
حجــــت م دا  ــــاً بــــق م اليعرفــــو  الواقــــع مــــع ل  كثــــلاً مــــن عامــــة النــــاس يفقــــه 

 . اخحداث ديت ور مناا لكثر من فق ال الواقع 
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ل فتــواك يف الع ــس الس ا ــي و فقــد كنــت   ال لدري مــا  ــب  تغــ 
تــرحل ل ــه مــن فــرد  اخع ــا  دصــرم التولــف عنــه ، دا   تــرحل ل ــه مــن فــرد  

 !!دمن لدرك ر باً عال عجبا . الكفايات 
 

والـوزن بميـزانين وبيـان     (4)دحض ما يرميني به من الكيل بمكيـالين 
  أن ذل   من أدوائه
 :عبدالرمحن عبد اخلالق / قاط الش خ 

 ربيع بن هادي والكيل بمكيالين والوزة بميزانين " 
أعظم جريمة لي عند ربيع بن هادي المدخلي هدي أنندي أدافدع عدن مدن 
يسميهم أهل البدع وهذه هي الق ية األساسية في كتابة ذي المدائتي صدفحة 

 ..."و د كرر ذلذ عشرات المرات في كتابه 
  بحا ك هخا جتا  عظ م : أ ول  

 دا لخ  مب ــ ا ني دلـ ي الــوخ  مب ـ ا ني دالك ــس مبك ــالني فلـم لكــس مبك ـالني
مــن ديــ  دال مــن  لقــي ، دلكــن عبــدالرمحن هــو الــخي يك ــس مبك ــالني ديــ   
مب ــ ا ني بــس حالــه ل ــول مــن ذلــك دذلــك ل ــه يشــوي احلــق دلهلــه ديــ ين الباطــس 
دلهله دقد كثر ذلك منه دتكرر يف عدد من كتبه بس   ص ثالثـة كتـ  اـخا 

 .دالتشويه خهس احلق دالت يني دالتل  ع خهس الباطس دباطل م  ال عن

                                                           

ص ( )الـــــــرد الـــــــو   )دقـــــــد كـــــــرر هـــــــخي الت  ـــــــة ال ا فـــــــة يف عـــــــدد مـــــــن املـــــــواطن مـــــــن كتابـــــــه ( 4)
 ( .62مكرر  ،44،12،11
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 ابددددن تيميددددةدكتــــاج مشددددروعية العمددددل الجمدددداعي هــــخي الكتــــ  هــــي 
دلمــف إل  ــا أصددول العمددل الجمدداعي دكتــاج مشددروعية العمددل الجمدداعي د

فف  ــا كشددف الشددبهات دخـريط مدرسددة السددلفية دخــريط اطالوصدايا العشددر 
خ ــرحل الختلــو مــن هــخا دقــد تكــررت مناقشــ    ــ   للشــ  ا  يفرحــه دكتبــه ا

لـــه لكثـــر  طعو ـــه يف هـــخي الكتـــ  داخخـــرطة دلتكـــرر دفاعـــه عـــن لهـــس الباطـــس 
دت ي نه ام دخع اام احل ب ة دالبدع ة املوالفة للكتاج دالسنة دمـن أ السـلف 

 :ال ا    قاط عبد الرمحن 
 : من ذلك قوله 

نــق علــى عل ــال املــن أ ل  عبــد الــرمحن عبــد اخلــالق خــديد احل -4" 
الســـلفي دطالبـــه دمـــن هـــخا املن لـــق كثـــر طعنـــه ظل ـــاً دتشـــوي ه اـــم بـــدد  لي 
 ـــب   يف كثـــل مـــن لخـــرطته دكتبـــه اال  ظرتـــه املســـتوفة جـــم دمبـــن ج م الـــخي 
ــــه اليســــادي خــــ الاً لد ل  عل ــــالي اليف  ــــو  مــــن  ــــه الق ــــور ديــــرحل ل  ــــرحل ف  ي

ه هـــو، د علـــه مـــن لهـــم هـــخي اس ـــالم إال القشـــور بالنســـبة ملن جـــه الـــخي لطـــل
دا ـــت ر علـــى هـــخا ال عـــن .... الع ـــرية الواقع ـــة الشـــعب ة اجل اع ـــة : اخطـــوط

 .(4)(491)جماعة واحدة ال جماعات صدالت ويل مايقارج ثالثني عاماً 
إ  هـــخا الـــخي   ســـبه ايل ا لظل ـــه يف كل ـــة داحـــد  منـــه دهـــو : أ دددول 

د لثبــت كــس مــا  ســبته ال ــه بعــ  مــا  نتــه يــداي دمو ــود يف كتبــه دلخــرطته دقــ
. جماعة واحدة الجماعداتبقرقام ال فحات  د قلته عنه باحلريف يف كتايب  

هـخي الباليـا  د قلت بعضاً منـه يف هـخا الكتـاج دهـخي هـي كتبـه مو ـود  ص ـس 
دالرخايــا دلــخا ا يســت ع ل  يــرد عل  ــا هنــا ك ــا تــرحل ف ــس تنفعــه هــخي الشــكوحل 

                                                           

 ( . 14ـ12)ص الرد الوجيز ( 4)
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املســكني إذا  اقشــ ا فلــن ت يــدي إال إدا ــة دمــا  لد ال ت يــدي إال دبــاال ذلــك خ 
ت يدي إال الت اقاً به دكشفاً لواقعه ف ظن املسكني ل  عرم ا يف طور  خكوحل 
دتباكم يدر عل ه العواطف دك ا يقاط حنا  ك فـبع  الشـر لهـو  مـن بعـ  ، 

ملـــاذا ا تـــرد  علـــى هـــخا الـــنص . لكـــن هـــخا العكـــاخ قـــد هـــوحل بـــه فوـــرش طـــريعاً 
، ف ـــا !داً عل  ـــاً تبـــني ف ـــه برالتـــك، دل  رب عـــاً جتـــة عل ـــك بالباطـــس ودلمثالـــه ر 

طعنـاً مكشـوفاً يف عـدد  مثلك إال مثس ر س ي عن يف لطحاج ر ـوط اهلل 
من كتبه دتظ ر آثار هخا ال عـن يف لتباعـه ظ ـوراً دامـحاً، فـإذا حو ـ  علـى 

 ـوط اهلل إ م يقولـو  يفش لن لطعـن يف لطـحاج ر : طعنه ذه  يتباكى ديقوط
  ف ـا ي يـدي هـخا التبـاكي الظـاا إال هوا ـاً د ـقوطاً عنـد اهلل دعنـد العقــالل ،
. 

دال صســـ  اهلل غـــافاًل ع ـــا يع ـــس الظـــاملو  ، دال حي ـــق املكـــر الســـ  إال 
 .بقهله 
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 : (4)(هجر المبتدع ) قاط الش خ بكر ابو خيد يف كتاج 
 : ة عقوبة من داىل املبتدع: املبحث التا ع ))

ك ـا ل  املــتكلم بالباطــس خـ  ا   ــاطق فالســاكت عـن احلــق خــ  ا  ل ــرس  
خــخرات )ـــ رمحــه اللشـــه تعــاىل ـ (  هـــ121)ك ــا قــاط لبــو علــي الــدقا  املتــوىف  ــنة 

 ( .هـ121دف ات  نة  1/42الخه  
دقـــد قــاط ل ـــي ( المدددرأ مددع مدددن أحددب)  دمــن الســنن الثابتـــة قــوط النــ  

. املســل و  بشــ  بعــد اس ــالم فــرح م جــخا احلــديث  ف ــا فــرح: رمــي اللشـــه عنــه 
 [.544ـ44/546الفتادحل ]

 .دقد خدد اخ  ة النكل على من  اق  لطس االعتقاد فمك هجر املبتدعة
ديف معـر  رد خـ خ اس ـالم ابـن ت   ـة ـ رمحـه اللشــه ـ تعـاىل علـى االصاديـة  
، لد لثـة علـ  م ، لد  دل  عقوبة كس من ا تس  إل  م ، لد ذجش عـن م: "قاط 

عظشــم كتــب م ، لد ع ــر يف مبســاعدهتم دم َعــاد َت  م ، لد َكــر ي الكــالم فــ  م ، لد ل ــخ 

                                                           

 (.19ـ14)ص ( 4)

ِل الِبدمع  اِفع عمن أها  حلكمل ممن يلدم
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إ ـــه طـــنف هـــخا : يعتـــخر  اـــم بـــق  هـــخا الكـــالم ال يـــدري مـــا هـــو و ، لد مـــن قـــاط 
 .الكتاج و 

دلمثاط هخي املعاذير ، ال  ال يقواا إال  اهس لد منافق بس جت  عقوبة كـس 
يف حـــاام ، دا يعـــاد  علـــى الق ـــام علـــ  م ، فـــإ  الق ـــام علـــى هـــؤالل مـــن مـــن عـــر 

ــــا  ، علــــى  لــــق مــــن املشــــايخ  ــــات ، خ ــــم لفســــددا العقــــوط داخدي لعظــــم الوا ب
دالعل ال ، دامللوك داخمرال ، دهم يسعو  يف اخر  فساداً ، دي ـدد  عـن  ـب س 

 [ .1/411الفتادحل " ]اللشـه 
 .آمني . بن ت   ة د قاي من  لسب س اجلنة فرحم اللشـه خ خ اس الم ا

دهـو دإ  كـا  يف   ـوص  فإة هذا الكالم في مايدة مدن الد دة واألهميدة
لكنه ينتظم مج ع املبتدعة فكس من ظـاهر مبتـدعاً ، فعظ ـه لد ( اسصادية)مظاهر  

عظم كتبه ، د شرها بني املسل ني ، د فخ به دجا دلخا  ما ف  ا من بـد  دمـالط 
كشـــفه ف  ـــا لديـــه مـــن خيـــغ دا ـــتالط يف االعتقـــاد  إ  مـــن فعـــس ذلـــك ف ـــو ، دا ي

 .مفرط يف لمري ، دا   ق ع خري لالال يتعدحل إىل املسل ني 
دقــد ابتل نــا جــخا ال مــا  بــققوام علــى هــخا املنــواط يعظ ــو  املبتدعــة دينشــرد  
مقـــاالهتم ، دال حيـــخرد  مـــن  ـــق اهتم دمـــا هـــم عل ـــه مـــن الضـــالط، فاحـــخردا لبـــا 

 ". عوذ باللشـه من الشقال دلهله.  س املبتد  هخا اجل
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لقـــد تبـــني للقـــارو الكـــرمي ل  عبـــدالرمحن عبـــداخلالق ا ير ـــع عـــن :  أوال  
دعوته إىل التعدديـة احل ب ـة ، دعـن محا ـه يف الـدفا  عـن لهـس البـد  دالتحـ ج 

لتجـ  الباطس، دكتاج الرد الو    لك  خاهد عل ه إذ خـحنه بالـدفا  عـن م دا
ام، دالكتاج منتشر بني الناس فاقرلي لتل ي ذلك ملسـاً بال ـد دقـد  اقشـته يف 

الــخي للفــه  الطريدده إلددى وحدددة األمددةالكثــل مــن ذلــك، دا ظــر كتابــه املســ ى 
 .بعد ترا عه مبد  ح ث لعاد الدعو  إىل احل ب ة  خعة 

بــس  عــس ق ــام اجل اعــات ـ لي اخحــ اج ـ مــن املباحــات بــس لد ب ــا 
الــخي  مشددروعية الجهدداد الجمدداعي  ــا علــى اخمــة، دلحــاط علــى كتابــه دحت

حي س لكـ  إ ـال  إىل عل ـال املـن أ السـلفي دلكـ  دفـا  عـن احل ب ـة دلع ااـا 
 . الطريه إلى وحدة األمة من كتابه( 16ـ11ا ظر ص )

تو ع عبدالرمحن عبـداخلالق  ـداً يف ال عـن يف مـن أ لهـس السـنة :  ثانيا  
ي اجلـرح دالتعـديس ـ دذكـر لـه كثـلاً مـن املفا ـد ، دلطنـ  يف مـدح يف النقـد ـ ل

مــن أ املواخ ــات بــني احلســنات دالســ الات دمســاي مــن أ العــدط خمالفــاً يف ذلــك  
كتاج اهلل د ـنة ر ـوط اهلل دإمجـا  اخمـة دخمالفـاً لعل ـال السـنة املعاطـرين دقـد 

 . اقشته يف الكثل من ذلك 

 الخدددددددددالصة 
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د سـ  إل ـه مـا هـو منـه بـرال دمسـاي  ألنبيداءمدنهج اطعن يف كتايب :  ثالثا  
 .من جاً فا داً دقد  اقشته يف ذلك 

ال يـــــرحل طعنـــــه يف عل ـــــال الســـــنة   ـــــًق يســـــتحق اخ ـــــخ دالـــــرد :  رابعدددددا  
 : دالنقال ا ظر إل ه يقوط 

الخالف بيندي وبدين الشديخ ربيدع د سدامحه ا  د الدذي أظهدره فدي كتابده "
 عقيددة مدن عقائدده ، بدل اليوجدد هذا ليس على أصل من أصول اإلسدالم وال
 .(4)"  ية علمية واحدة أنكرها على في كتابه

ف عنه يف عل ال السنة دالتوح ـد دتشـوي ه اـم يف عـدد مـن كتبـه ددفاعـه 
عن لهس البد  دت ي نه ام دخع اام ال يعد يف  ظري قضـ ة عل  ـة، دهـخا غايـة 

هس السنة د قد لهس البـد  يف اال ت ا ة جخي اخمور العظ  ة؛ بس الدفا  عن ل
دالفــم  رميــة عظ  ــة عنــدي، دقــد خــحن كتابــه بــالتج  علــيش دالتبــاكي خهـــس 

 .الباطس 
 : يقوط عبدالرمحن 

وهذا الكتاب ال يدخل في كتب الردود العلمية بأي صورة من الصدور "
 .(1)"ألنه ال يحمل   ية علمية واحدة أو خالف في حكم شرعي

العل ـال بــققبح ل ـوا  ال عـو    ـًق علـى اخقــس، فالر ـس ال يعـد طعنـه يف 
دال يعــــد ذلــــك مــــن القضــــايا العل  ــــة دال يــــد س يف اخحكــــام الشــــرع ة فلــــ ي 

                                                           

 ( .41)ص  الرد الوجيز( 4)
 ( .11)ص  الرد الوجيز( 1)
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بع ـــ  دال حـــرام ذلـــك الســـ  دالشـــتم دالســـورية دالتحقـــل ؛ بـــس حـــ  تشـــويه 
عق دهتم دمن ج م ال يد س يف عقا د اس الم دلحكامه يف  ظر عبدالرمحن؛ 

 ــاد عبــدالرمحن عبــداخلالق دمــن حســناته دمــن الن ــح بــس هــخا كلــه يعــد مــن  
 .لكس مسلم دمن لطوط الدين 

 : ا ظر إل ه يقوط 
 النص  لكل مسلم من أصول الدين : ثانيا  "

هدددي نقددددي لدددبع  الموا دددف واأل دددوال لدددبع  مدددن : الجريمدددة الثانيدددة 
ينتسبوة إلى المنهج السلفي، وكلماتي في نقد هالالء أ ل كثيرا  مما يالثر عدن 
مشايخ العلم وعلماء الدعوة السلفية مدن أمثدال شديخنا الشديخ عبددالعزيز بدن 
بدداز د حفظدده ا  د والشدديخ ناصددرالدين األلبدداني والشدديخ بددن جبددرين والشدديخ 

 ".عبدا  ابن  عود
فســـ  عبـــدالرمحن لعل ـــال املـــن أ الســـلفي دتشـــوي ه لعلـــوم م دعق ـــدهتم 

عنـه يف بعـ  ال ـحابة من الن ح لكس مسلم دمـن لطـوط الـدين؛ بـس حـ  ط
مــن هــخا البــاج دهــو يف هــخا كلــه لحســن لدبــاً مــن خــ وخ العلــم الــخين مســاهم 

 .دكالمه لقس كثلاً ىلا يؤثر عن م 
دارتكبـوا  لما  قد رب ع خهس البد  دلو طعنوا يف لطـحاج ر ـوط اهلل 

عشرات البد  الك حل فإ ه ظلم د ـ  دخـتم لل ـاحلني امل ـلحني الـدعا  إىل 
 . س اهلل ع د 

لعبـــدالرمحن لطـــوط يســـل عل  ـــا يف كتاباتـــه تعـــود علـــى الســـنة :  خامسدددا  
 .دلهل ا باادم قد ب نت ا يف املقدمة فار ع إل  ا 

مـــن لخـــد ل  ـــار عبـــدالرمحن دتالم ـــخي  ـــلوك ذلـــك املـــن أ :  سادسدددا  
اخل ل على اس الم داملسل ني د اطة الشباج ، ل م ال يقعو  يف منكر إال 
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لســنة دحشــردهم يف الوقــو  يف ذلــك املنكــر، دمــن هــخا البــاج حشــددا عل ــال ا
، دمنــــه مــــا فتددداوى وكلمددددات فددددي المو ددددف مددددن الجماعددداتكتـــاج تل  ــــخي 

ح ــــث  عــــس كبــــار العل ــــال مــــن  الددددرد الددددوجيزارتكبــــه عبــــدالرمحن يف كتــــاج 
املدافعني حب اس عن مجاعات البد  داخح اج ، دقد  اقشت عبدالرمحن ف  ا 

يف كتابـــه الـــرد الـــو   ، دهـــخي ظـــاهر  يف غايـــة اخل ـــور ،  ارتكبـــه مـــن هـــخا النـــو 
 .ل  على عل ال السنة التنبه اا دالقضال عل  ا 

 .نسأل ا  أة يكف عن األمة ويدفع عنها كل فتنة ومحنة وبالء 
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  441 . آ ر فتوحل للش خ ابن باخ يف مجاعة التبل غ ف  ا إدا ت م بالبد  دالشرك 
  445 ................... إ ال  عبدالرمحن إىل الش خ اخلبان مبا يشبه املدح 
  ً446 ...................... ت رحيه مبا يدينه بق ه ما كا  يف توبته إال ملبسا 
 494 .............  ة التح ج دالت    يف اخمة إطرار عبدالرمحن على مشردع 
  491 .................................. التوبة الثا  ة ال  تاي جا عبدالرمحن 

 496 ............... دح  دعوحل عبدالرمحن ل  رب عاً متناق  ديك س بك لني 
  ً124 ................... ب ا   ب  النقس عن   د ق   لدالً    قدي آ را 
  121 ................................. من تناقضات عبدالرمحن عبداخلالق 
  121 ...................................... رمي رب ع بق ه يك س مبك الني 
 121 .............. ن عبداخلالق يتشبع مباا يعط ديلبي لباس غلي عبدالرمح 
   121 .............. طعو  الش خ بكر ال تن بق إال على احل ب ني دلهس البد 
  الفصل الخامس : 
  141 ........ عبدالرمحن ينفي عن  فسه االهتام بالغلو يف الس ا ة دفقه الواقع 
  دح  ما يرم   به من الك س مبك الني دالوخ  مب  ا ني دب ا  ل  ذلك 
 112 ...................................................... من لددا ه    
   111 ................................... حكم من يدافع عن لهس البد 
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  115 ....................................................... اخلالطة 
  119 ........................................................ الف رس 

 


