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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أمااب ب ااد :فبساابم مااب والااه ال اابا ماان أحاادات اريرهاابس والتمنااق ومااب سااب ب ماان م اادمب
األح بد والغلو والت ييج والتكمق كثر األحبديث يف اجملبلس والل اباا ويف وساب ا اريعاالم
املر ية واملسموعة وامل رواة .
 -1ف ليا من ال با من ي رف احل ي ة وم بب ب ويصدع هبب.
 -2وب ض م يتكلم بغق علم وال هدى وال ي رف عن احل ي ة شيئب.
 -3وب ضا ا م ي اارف احل ي ااة وي اارف وان ااع اريره اابس وم بب ااه ولك ااه ال يتح اادت ع اان لا ا
ببلصدق وال يصدع ببحلق وال حيبول أن يدفع الببطا ويمت ا لل ابا أسابببب وةياة ال رصايد اب
من الوانع ألمر مب ولك ه يبت د عن إلصبن ب مب ج م ني .
 -4وص ف آخر يشبرك هاالالا يف م رفاة احل ي اة والواناع ولك اه يتسام بابررأة في ا ف م ناب
بريئب ببلغلو والتكمق وخيمي احل ي ة عمدا ويسدل احلنم الكثيمة علاى م ابهج م روفاة با ل
يش د علي ب التبريخ املبضي والوانع احلبضر.
ومن ه ا الص ف حسن بن فرحبن املبلكي امل روف ببملغبلاب وببحل د واالفاءاا علاى املا ج
السالمي وأهلااه يف كتبببتااه ويف حواراتاه يف ال اوا مثااا ( املسات لة) و(طااوى) وها ه التصاارفب
م ااه ت اادم ببساام اريسااالم وببساام ال اادل واالعتاادال واريلصاابف و بربااة الغلااو .وسااوف ياارى
ال ا اابرفا ذيا ااف ه ا ا ه االدعا ااباا ويشا اابركه يف ه ا ا ا األسا االوس الخا ااب آخا اارون ما اان رواف ا ا
وع الليني وعلمبليني وغقهم.
علي إعابا ال راا حملة عن املا ج السالمي
ونبا اخلوض يف م بنشة املبلكي أرى أله من املت ني ّ
الا ا ف يتن اامل علي ااه امل اابلكي وع اان امل اابهج ال ااى ي اادافع ع ااب ويس اادل الس ااتبر عل ااى ع ب اادهب
وم بهن ب وأفبعيل ب .
فأنول ي بغي أوال أن يدرك ال الا المروق بني أها الس ة وبني المرق الضبلة.
فأص ااا أه ااا السا ا ة وارمبع ااة االعتص اابم ببلكت اابس والسا ا ة واتب اابع س اابيا امل ااالم ني امل ا ا ع ااه
ببريمجاابع فاادي م مب ا علااى ه ا ه األصااول :ع ب اادهم وعباابداكم وأحكاابم م احلااالل واحل ارام
وامل بمال وسب ر شئون احليبة .
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ول ا جيد املالع على التبريخ :
 -1أهنم هم ال ين اعت وا ببل رآن وعلومه وألموا يف ل كتم التمسق وأصوله .
-2وأهنم هم ال ين اشتد ع بيت م ببلس ة وألموا في ب ألواع ال لوم حىت ي بل إهنب بلغت مب اة
لوع فم ب :
أهنم ألموا املص مب كمص ف ابن أيب سي ه ومص ف عبد الرذاق.
واملسبليد وهي كثقة م ب مس د أمحد وإسحبق .
والصحبح وم ب الصحيحبن للبخبرف ومسلم.
والس ن وم ب الس ن األربع.
وامل بلم م ب م بلم الا اين.
واروامع والموا د واأللزاا .
وم ب ع بيت م ب لوم الرلبل ،وم ب كتام ارارح والت اديا وهاي كثاقة لادا ،كماب ألماوا كتباب يف
بي اابن ال ل ااا ،وكتب ااب يف األحبدي ااث الض ا يمة واملوض ااوعة ،ك ااا ل ا ع بي ااة ب اادي م ومحبي ااة ل ااه،
والكالم ياول يف تمبصيا ه ه األمور اليتسع ب امل بم.
ولشاادة كسااك م ببلكتاابس والسا ة وحرصا م علااى التماابع األمااة علي مااب وعلااى مااب كاابن عليااه
الصحببة مسوا بأها الس ة وارمبعة .
أمااب المارق األخاارى وأخااه ما م الاارواف واخلاواره فأصااا ديا م المرنااة والشا بق والب ااد عاان
ال بيااة ببلكتاابس والس ا ة ،وسااوا الخاان ببلصااحببة والا اان فااي م وكيااا الاات م الخبملااة اام بااا
وتمسي م وتكمقهم يف دين الرواف وتكمق ب ض م ع د اخلواره .
وجيمع هبتني الاب متني االهتمبم الزا د ببلسيبسة وم ب ي ال ون إىل التكمق .
فاابلرواف يكماارون الصااحببة وماان ب اادهم ماان أمااة اريسااالم والساايمب أهااا السا ة ألهناام دف اوا
عليب عن اريمبمة واخلالفة  -حسم ذعم م. -
واخلواره الال وا إىل تكمق علي وعثمبن من احلبكمية  -أف السيبسة.-
وهبا ا الساابم وبساابم ب اادهم عاان االهتااداا ببلكتاابس والس ا ة وال بيااة هبمااب ومااب يتب مااب ااد
ع دهم من الضالل ال ب دف والشركيب واخلرافب والسحر والك بلة مب اهلل به عليم .
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و دهم يب ون ع ب دهم على امل اق والملسمة والكالم وال ا كمب يزعمون  ،ألن ها ه ال لاوم
اليولبليااة ياارون أهنااب ضاارورية وأهنااب أصااول ا دايااة ع اادهم ويشاابرك م يف كثااق ماان أصااو م بااا
ويسب م امل تزلة وإن كبلوا أنا حادة يف موضاوع الصاحببة ويف التكماق إال أهنام يشابركوهنم يف
ال ول بتخليد أها الكبب ر يف ال بر.
وك اابن أه ااا الس ا ة يف ك ااا عص اار ومص اار يتص اادون ل اارد ض ااالال ها ا ه الم اارق وغقه ااب وم ااب
التكمق.
مث لاابا األح ازاس السيبسااية يف ه ا ا ال صاار متااأةرة إىل حااد مااب ب ب ااد وم اابهج ه ا ه الماارق
وماان مث ف اال هاام ااب إال السيبسااة وال اهتماابم ااب ب صااالح أح اوال األمااة ع ب ااديب وعلميااب وال
يمكرون يف ال ودة ببألمة إىل الكتبس والس ة وإىل مب كبن عليه السالف الصابم مان االسات بمة
والصااالح يف كااا أبااواس الاادين ،ب اا ذادوا األمااة فساابدا علااى فساابد ع ب ااديب وأخالنيااب ف اءاهم
يتولااون أهااا الباادع والضااالل وحياابربون أهااا الكتاابس والسا ة وعلمااباهم ويكيلااون اام ولكتااب م
وم بهن م الت م الكب بة واريشبعب الببطلة ومن هالالا سيد نام وأتببعه.
ساايد نااام ال ا ف الالااق ماان م الااق اخل اواره والاارواف وامل تزلااة وار ميااة ع ب ااديب وم نيااب
وسيبساايب وال ساايمب يف باابس التكمااق باابلخلم وار ااا فبجملتم ااب ع ااده كل ااب لبهليااة وأشاادهب
ردة ولبهليااة ع ااده أمااة اريسااالم ف ااو يكماار حااىت ببرز يااة ،وذاد علااى ه ا ا الءبيااة علااى طري ااة
الببط ية من االغتيبال والتمنقا وال ول ببلت ية املسمى ببل زلة الش ورية.
ومن ه ب يلصق أتببعه ألمسا م بابمل ج السالمي مكارا كبًابرا مان نيابداكم  ،إ ا عرفات كاا ها ا
عرفاات بارااة املا ج الساالمي ماان التكمااق والتمنااق والتاادمق وعرفاات ماان هاام أهااا ها ه البوا ااق
ل اام نااد عااد ب ا االلت اابدا ال اابدرة – وال حكاام لل اابدر -ع ااد ب ا امل تمااني إىل املا ج
السلمي فيكمرون يف بابس واحاد ف اا بابس الشارك األكا دون اشاءا إنبماة احلناة وماب عادا
ل من أبواس الدين واريميبن مبب في ب احلبكمية فال يكمرون إال ب د إنبمة احلنة.
إ ا عرفاات ه ا ا فم اان الخلاام ال اري أن ي ااأ أح ااالا ال ارف وأح ااالا ال لمبلي ااة وال اللي ااة
فيلص وا مب جيرف اليوم من تمنق وتكمق وتدمق ببمل ج السلمي ،مت بولني يف حرس اريسالم
احلاق مااع أعدا ااه الغاربيني وهاات محابيت م فمااب تاراه ما م ماان شانبعة ولارأة فلاايس لا لبب ااب

4

ماان شاانبعة أصاالية فااي م وإتااب هاام يساات دون إىل محبيااة الغاارس ويس ا ون لتح يااق أهااداف م يف
إب بد األمة عن ع يدكب وم ن ب الصحيح .
ول ا ا ل اراهم ياادعون إىل اريصااالح وهااو عااني اريفساابد (( ،وإ ا نيااا اام ال تمساادوا يف األرض
نبلوا إتب حنن مصلحون )) (( ،إن أردلب إال إحسبلب وتوفي ب)) .
ي بدون اليوم ب صالح م بهج الت ليم إف إخضبع اريسالم ريرادة الغرس وم بهن م .
إن الت لاايم يف اململكااة ن اب م علااى الاادين احلااق وعلااى السااداد والصااالح وعلااى بربااة التكمااق
اخلاابرلي والرافضااي بااا الي ااودف وال ص اراين ،ونااد وضااع ه ا ه امل اابهج عباابنرة اريسااالم وفحولااه
وليس م م أحد من أحالا الرواف واخلواره التكمقيني ،وال با ي لمون أن م بهج اربم ة
اريسااالمية رمسااه فحااول ال لماابا وخالص ات م ماان عاارس وعناام ماان اململكااة والشاابم وال اراق
ومصر ببسم اجمللس األعلى للنبم ة اريسالمية .
وم بهج سب ر اربم ب األخرى يف اململكة ال ختتلف عن م ج ه ه اربم ة .
وي ا كر ط ااالس ال ل اام امل ااررا ال ب دي ااة يف املتوس اااب والثبلوي ااب  ،وأن الدراس ااة ال ب دي ااة
وامل نية بورهب كتام شايخ اريساالم ابان تيمياة وماب يتب اب مثاا الواسااية واحلموياة والتدمرياة
مث الاحبوية املستمدة من كتبه وكتم تالمي ه .
وكل ااب تبااني ع ب ااد احلااق وم بهنااه وتب ااد الاااالس عاان م اابهج الضااالل واالحناراف وتاادعو إىل
االعتدال والتوسا .
ف ىل ال لمبا واملسئولني وال الا يف ه ه البالد أوله لدا ي ه ا ،وأنول:
هذه حقيقة الضالل والتكفير التي تحاربها مناهجكم .

وهذه حقيقة ما أنتم عليه من حق وهدى فتمسكوا بما أنتم عليه من الهدى ودين الحق
وعضوا عليه بالنواجذ.
وال تسممماوا لنا مراع الالمممانيين والمممرجفين الممذين ينممادون بتغييممر منمماهجكم ف م نهم وا
دعمماة الضممالل والفممتن ليغيممروا ممما تنامممون بممه مممن نامممة وليتممدلوا نامممة ا التممي أناممم بهمما
عليكم "ومن يتدل نامة ا من باد ما جاءته ف ن ا شديد الاقاب " .
" إن ا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "
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فالحممذر الحممذر مممن مكايممد اذعممداء الممذين يظهممرون بمظهممر اذ ممد اء النا ممحين وهممم
اذعممداء الحا ممدون الممذين ي ممدا علمميهم ممول ا تاممالى (( ولممو اتتممع الحممق أهممواءهم
لفسدع السمواع واذرض)) .
"أمثلة تاريخية وواقعية لبعض أفاعيل الرافضة "
 -1استخرلوا احلسني من مكة إىل الكوفة مث غدروا به ونتلوه وأها بيته.
 -2ةاابروا علااى دولااة ب ا أميااة ببساام أهااا البياات  ،وارتكب اوا ماان امل ا ابح يف أهااا الس ا ة مااب
خيار على ببل إ نبموا ب ملية إببدة م السيمب ال ارس علاى يادف أيب مسالم اخلرسابين وحزباه
الرافضي كمب نبموا ب ملية إببدة ب يبدة عبد اهلل بن علي ال ببسي وم ه أبو مسلم .
 -3نبموا بثورة يف املغرس وارتكبوا من امل ابح امل هلة يف أها الس ة مب ت ش ر م ه ارلود.
 -4ةورا ال راماة وم احب م الكثقة يف اليمن واألحسبا والكوفة وغقهب وم ب املا ابح الاى
ارتكبوهااب يف احلناايج وانااتالع احلناار األسااود واالفتخاابر بتحاادف رس ال اابملني وساام ال اارآن
وببعث م علاى كاا ها ا تكماقهم للصاحببة وألهاا السا ة وكمارهم مباب ع اد أهاا السا ة مان ديان
وع ب د.
 -5ة ااوركم ب ي اابدة الص اامويني وإلب اابر أه ااا الس ا ا ة عل ااى ال ااءفّ ونت ااا وإ الل م اان ي اارف
الدخول يف الرف .
 -6تاممرهم مااع التتاابر وم ابولت م اللتياابح ال ااب اريسااالمي والتم ياد واالحتياابل ل تااا اخلليمااة
امل تصاار ال ببسااي واملا ابح الرهيبااة وإباابدة أهااا بغااداد وإتااالف تاراة م ال لمااي الكبااق وت اابوهنم
مع كا عدو ضد اريسالم واملسلمني من الي ود وال صبرى وغقهم .
 -7ةااوركم األخااقة يف إي اران ببلت اابون مااع دول الغاارس ب ياابدة اخلمي ا مث غاادرهم مباان ت اابون
م م من أها الس ة ونتل م وسح م وتشريدهم وحرمبهنم من احلرية يف دي م وحرمبهنم من
كا شيا.
 -8تشااني م لارهاابس بااا هاام أشااد وأهاام مصاابدر اريرهاابس وال النااا والم ا وماان ل ا
ت بوهنم مع اريرهبس ال ايب ال ف كثله ال بعدة.
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 -9حرس صدام ضدهم مب كبن إال صدا ل ادوان اخلميا وحرساه الثاورف وكبحاب ملابم اه يف
البالد ال ربية وبءو ب با مان أهاداف م االساتيالا علاى احلارمني وهادم املساندين وهوياا ال بلاة
إىل م م األشرف كمب يزعمون وإن كبن صدام وليشه الب ثي يشبركوهنم يف اريلرام.
ومن أنوى الشواهد على رسوخ اريرهبس ع د الرواف وامتداده من مبضي م إىل حبضرهم ماب
أدىل به الكبتم الش ق " أمني طبهرف" يف لريدة الشرق األوسا يف عاددهب (9158ص)9
الصاابدر يااوم اخلماايس املوافااق 2ماان شا ر ف ال اادة عاابم 1424ه ا هاات ع اوان " مباابرك يف
ط اران عااني علاى الشاوارع وأخارى علااى التشاادد ب ا اخلمي يااني يشا رون باابحلره عاابه ()22
شبرعب ببل بصمة هما أمسبا إرهببيني .
يتحاادت ه ا ا امل اابل عاان ذياابرة الاار يس املصاارف حس ا مباابرك لا اران ويتحاادت عاان ض ا ف
سلاة خبكي عبه اخلمي يني الغالة وعن أمور أخرى من أراد م رفت ب فلقلع للم ابل يف ال ادد
امل ا كور وال ا ف ي م ااب م ااه نول ااه  " :وطب ااب ألح اادت اريحص ااب يب يول ااد يف ط اران حا اوا
عشارين شاابرعب همااا أمساابا إرهااببييني إياراليني وألبلاام وغااقهم ماان ال تلااة والشاابرع الا ف ت ااع
فيه السمبرة ال يابلية حيما اسم بويب سبلدر وهو إرهبيب من اريش ارم ورف االيرل دف .
والشاابرع الا ف كاابن ي اايش فيااه علااي م صااور وهااو ر اايس وذراا سااببق حيمااا اساام الرلااا الا ف
نتله ".
و كر أن الشبرع ال ف ت ع فيه السمبرة املصرية حيما اسم خبلاد اريساالمبو أحاد اريرهاببيني
ال ين شبركوا يف اغتيابل الار يس ألاور السابدا ويوالاه املادخا الر يساي السامبرة املصارية لوحاة
حب اية ضخمة لاسالمبو يريد مببرك إذالت ب وي صحه ببلت بذل عن ل لتتم لاه ذيابرة إياران
.
ونبااا أياابم نارأ أن يف إياران حاوا مب ااة وعشارين إرهببيااب ماان أعضاابا ال بعاادة اريرهببيااة الباان
الدن والخواهرف ال ابيني .
واحلاارا الثااورف عباابرة عاان لاايش إرهاابيب ،وماان ه ااب حيتمااى ببريرهااببيني يف ال ااب م مااب كاابن
دي م وم مب كبلت ل سيبكم.
ف ا ه امل لومااب هديااة مثي ااة للماابلكي وأمثبلااه ماان املاارلمني علااى الاادعوة الساالمية وللم اابدين
ببحلرية من الرواف وال لمبليني وال الليني ومن ورااهم من أعداا اريسالم.
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ول ول م  :ه ه مصبدر اريرهبس والت اش لسم الدمبا واريببدة والتخريم والتدمق.
فلماب ا تا هبون ببل اابا ب ياادا ع ااب أي اب الغشبشااون املتالعبااون باابل واطف وال ااول مث تول ااون
س بم افءا كم إىل دعوة إساالمية صابدنة نبمات علي اب دولاة اريميابن واألمابن الا ف ال لخاق لاه
ويش د له ب ل اخلبص وال بم واألصدنبا واألعداا؟!!.
أتري ا ا ااديون أن ت ي ا ا اادوا ب ا ا ااالد التوحي ا ا ااد واألم ا ا اان واألم ا ا اابن إىل اربهلي ا ا ااة والموض ا ا ااى وال بوري ا ا ااة
واخلرافب ؟!!.
واآلن إىل م بنش ااة احلا اوار الا ا ف ل اارى ب ااني حس اان امل اابلكي وا اابمي يف ن اابة املس اات لة ه اات
ع ا اوان ":برل اابمج احلا اوار الصا اريح احلل ااة السبدس ااة موض ااوع ب  ":اخلا اابس الس االمي وه ااديب
ال صر" ،وأرلو اهلل أن يوف لبيبن مب في ب من ذيف ومغبلاب وظلم للسلمية والسلميني.
 -1نابل حساان املاابلكي خاالل ها ا احلاوار  ":و كار أيضااب (ي ا ب ا املشاابركني يف احلاوار)
أن ال رضبوف وأمثبله ف و من ببس أوىل فبلسلمية ال ت ر بسلمية ال رضابوف والغازا والكاوةرف
وهم ع دهم  ،وأتببع م ومن ي لدوهنم من المرق ا بلكة ومث المارق ا بلكاة ها ه طب اب  .طب اب
ت رفون أن ال بر هي مصقهم على رأي م".
أنول :إن ال رضبوف والغزا والكاوةرف ال يادعون أهنام سالميون باا هام حيابربون السالمية لمخاب
وم مل وع ب دهم وم بهن م وأفكبرهم وحارهبم للسالمية وأهل اب مان أكا الشاواهد علاى أهنام
ليسوا م م والمرق املخبلمة ألها الس ة وارمبعة فرق ضاللة يش د ب ل وان م وع ب دهم
وم بهن م .
مث إن أها الس ة يالم ون ب صوص الوعيد يف أها الكبب ر مثا آكلي الربب ونابتلي ال ماوا بغاق
حق .
أم ااب الم اارق الض اابلة فمون ااف أه ااا السا ا ة ما ا م م ااروف مشا ا ور مبث ااوت يف كت ااب م ال ب دي ااة
وشروح كتم الس ة  ،وأهنم ال يكمرون االة تني وسب ني فرنة الاوارد كرهاب يف حاديث االفاءاق
إال مااب ورد عاان ب ضا م ماان إخاراه الاارواف وار ميااة ماان االة تااني والسااب ني فرنااة  ،وم ااروف
ع ا م أهناام ال حيكمااون عل ااي م باابخللود يف ال اابر وأن أحبديااث الش اامبعة تشاامل م هاام وأه ااا
الكبااب ر وألااه خيااره ماان ال اابر ماان ناابل ال إلااه إال اهلل وع ااده أدن مث اابل رة ماان إمياابن وكالما
ع م يوحي بغق ه ا .
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ولست أدرف ها ألت ممن ي رف م هم أها الس ة على ها ا التمصايا مث يلابس علاى ال ابا
ويااوة م أن الساالميني يكماارون ماابلمي م وحيكمااون علااي م بااأن مصااقهم كل اام ال اابر وماابداموا
يكمروهنم ف م حيكمون علي م ببخللود يف ال بر .
ول اول بارأ اهلل الساالميني ماان ها ه ال ياادة وإتاب ها ه ع ياادة الاارواف الا ين يكماارون الصااحببة
وعلى رأس م أبو بكار وعمار وحيكماون علاي م ببل ابر ها ه ع يادكم يف الصاحببة فغاقهم مان
ببس أوىل .
فلمب ا يلصق املبلكي ه ه ال يدة بأها الس ة وال ي سب ب إىل أهل ب ؟ لريد اريلبباة علاى ها ا
السالال.
 -2نبل حسن املبلكي  :لستايع أيضب لسأل ب د سالال األخوين ه بك إشاكبل آخار  :وهاو
إ ا أردلب تصحيح املشكلة أرى أن ال بة ليست ال بة .
أرى أن املسألة في ب تمضيح كشمه األستب أمحد الكبتم .
ال بااد أوال مونااف ساالمي واضااح ماان املخبلمااب الساالمية يف ال اءات ال اادف الضااخم وهااي
األصا  .لمي اآلخر وتكمقه واحلكم عليه ببلزلدنة والردة واألمر ببغضه وهنره واألمر بضرس
ع ه إن يتم ه ا هو األصا يف الءات السلمي" .
أنااول :طبلاام أوال الاارواف واخل اواره وصااوفية احللااول ووحاادة الولااود وصااوفية ال بااور مبونااف
واضح من تراة م ال دف وال ملي .
مث إن الساالميني ال حيكمااون باابلكمر أو الااردة أو الزلدنااة إال علااى ماان اتصااف بشاايا م ااب مث
أنبموا عليه احلنة.
ولك اان ال اارواف يكم اارون الص ااحببة وم اان س اابر عل ااى هنن اام م اان أل ااا توحي اادهم وإمي اابهنم.
واخلاواره يكماارون عثماابن وعليابي وماان شاابي مب ويكماارون أهااا الكبااب ر إ ا ماابتوا مصارين علي ااب
وحيكمون علي م ببخللود يف ال ابر ،وامل تزلاة خيرلاون أهاا الكباب ر مان دا ارة اريساالم وحيكماون
علي م ببخللود يف ال بر.
وأهااا الس ا ة حياابربون ه ا ا الخلاام الصاابدر ماان ه ا ه الماارق علااى أمااة اريسااالم ويااأ املاابلكي
فيلصق هبم لوس غقهم وحيبرهبم ظلمب وذورا.
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مث إن ه ا ا ماان أعخاام االف اءاا علااى أهااا الس ا ة الساالميني وماان األدلااة علااى عاادوال وبغي ا
علي م.
ف اام أي ااب اللاادود كتااب م واضااحة لبضااحة يف بربااة التكمااق ويف أحكاابم م وأناوا م بااأن الماارق
املخبلمة م من فرق األمة وأها ال بلة.
 -3مث ناابل املاابلكي  ":وه ا ا األصااا ال أنولااه ألااب وال ي ولااه املخاابلمون وإتااب لسااتايع أن ل اايم
لرد الكتم السلمية مجي ب  .أستايع أن أل اا ال ابوين ف اا وال ابوين الاى ت اف ضاد اآلخار
إن يكن رمي ب مونف من اخلاأ وفاق الشارع ف اا ( ) .إن يكان ل اب موناف فم امل ها ا

أل ب لأ و ما كالمب يف ال وا وأمب الوانع ف و غق ه ا" .
أنااول :ناام ألاات وأمثبلا ماان أدعياابا احلريااة واارد تارات الاارواف ومااب تضاام ته ماان كمريااب ماان
ل ااة ومااب تضاام ته ماان تكمااق ظااب ببطااا للصااحببة وخياابر أمااة اريسااالم وغااقهم مماان خياابلف
أببطيل م وترهبكم .
مث نوم اوا واارد كتاام سااب ر امل ا اهم اريسااالمية ف ا ن ع اادهم أحكبمااب علااى املرتاادين والزلبدنااة
وامل بف ني وأشدهم توس ب يف ل األح بف املرلئة  ،وه ا م روف لدى أها ال لم .
والوانع أل لست بصبدق وال لبصح يف بربة التكمق ولو ك ت صبدنب لبصحب حلبربت أهله
ماان الاارواف واخل اواره الساابب ني والالح ااني ولاان عااد األحك ابم ال بدلااة وامل صاامة املساات دة إىل
لصااوص الكتاابس والس ا ة إال ع ااد أهااا الس ا ة الساالميني  ،وإياابك وغااقك االستسااالم لاه اواا
واألح ابد والسااق يف ركاابس أوروبااب وأمريكااب والاارواف يف وضااع األمااور يف غااق لصاابهبب وإعااابا
صكوك الغمران ملن تلاخ بدمبا التكمق الببطا ولسبة التكمق الببطا إىل غق أهله .

) (1نااد ونااف الساالميون أهااا الس ا ة وعلااى رأس ا م األ مااة األعااالم مونااف الشاارع م ا ر ناارون الباادع وأهل ااب باادأ
ببخلواره والرواف مرورا ببمل تزلة وال درية ال لكمرهم وأحكبم م الببطلاة باا يف ع ب ادهم وم ابهن م ولايس املابلكي
أهال ا املونف ال ف يدعوا إليه  ،وال من يدعوهم ممن هم على شبكلته من يصدق علي م نول الشبعر
وال األصيا وال و الرأف وارلا
مب ألت ببحلكم ال ف ترضى حكومته
إل أي ب املبلكي كمب عرف بك وغقلب تست د يف أحكبم وحرب ألها الس ة واحلق علاى كام وافاءااا الارواف ومان
شاابهب م ماان صااوفية ال بااور ووحاادة الولااود فمااب أخساار صاام ة ماان ي تمااد علااى ترهااب ه ا ه األص ا بف ع ااد اهلل وع ااد
الشرفبا وال الا .
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 -4ناابل حساان املاابلكي ":ألااب ك ا ل اسااتغربت ماان اسااتغرابكم أمااس ماان ب ا ار اابديني
ال ين يرون ضارس املادليني كماب نبلاه لا ار ابدف يف حاق املادليني غاق املسالمني مولاود يف
الا اءات الس االمي ض ااد املس االمني أص ااال ض ااد علم اابا مس االمني جي اام أن لك ااون ص ا اراح وإال ،
مصبرحة هي األصا .
ع دمب أنول الءات السلمي ال أدخا فيه كتام احلاديث ألهناب مشاءكة باني األشابعرة والخبهرياة
والسلمية والصوفية .
وإتااب أنصااد مااب مجااع ماان رسااب ا م سااوبة إىل اريماابم أمحااد وكا ل عبااد اهلل باان أمحااد واباان باااة
وال هباابرف والاللكااب ي وأيب ي لااى والاادارمي واآللاارف واباان – وغقهااب ماان الكتاام الااى – اباان
تيميااة وأنرهنااب مااع اباان ال اايم فوصاالت إىل الساالمية امل بصاارة ال ا ين يدرس اوا امل اااق و ي رف اوا
شاايئب امسااه امل برلااة ال ديااة بدراسااة كااا املا اهم وال خاار فيمااب أصااببت فيااه ومااب ا أخاااأ فيااه
ه ه الكتم – السلمية امل بصرة هب ا ولشروا ها ا المكار علاى ألاه اريساالم احلاق الوحياد وها ا
المكاار هااو ع اابوين الرسااب ا اربم يااة وهااو ماايالد الكتاام ال ديااة وهااو اخلااام امل يااة وه ااو
املواعظ والكتيباب وال زاعاب واخلصاومب وامللصاونب وال شارا جيام أن لكاون يف مساتوى
من الصراحة حىت لكشف ه ا الغلو الكبق املولود" .
أن ااول :أوال – ه ااال ك اار كت اام ال اارواف مث ااا "الك اابيف" للكل ا ا و "اريرش اابد للممي ااد" و
"األلاوار ال مبليااة" للنزا اارف ورلاابل الكشااي و "عيااون األخباابر" و "المصااول امل مااة" وغقهااب
الى تتضمن الا ن والل ن والتكمق ألصحبس مد . 
ةبليب -ه ه الكتم الى أنضت مضن هي كتم السا ة الوضاباة الاى حبفخات علاى تارات
ال بااوة وت ارات خياابر ه ا ه األمااة ماان الصااحببة والتاابب ني وماان تااب م ب حساابن ماان أ مااة ا اادى
ع ي اادة وم ن ااب ودحض اات ض ااالال وأببطي ااا ار مي ااة وامل تزل ااة واخل اواره وال اارواف واملرلئ ااة
وال درية وصوفية احللول ووحدة الولود .
وأض اابف إلي ااب اب اان تيمي ااة دحا ا أببطي ااا ص ااوفية ال ب ااور واحلل ااول ووح اادة الول ااود ودحا ا
ضالال الببط ية وسب ر المرق الى لشأ يف ال رون املتاأخرة و يشارق هبا ه الكتام والاءات
ال خيم ال ف حوته إال أحالا الرواف وار مية والمارق الضابلة وما م املابلكي الا ف يادعي
احلرية وإتب يريد التحرر من احلق ويريد اتببع ا وى والسق يف ركابس المارق الضابلة ،مث إن ها ه
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الكتم ال خته احل ببلة كمب يوةه كالما باا هاي مشاءكة باني الشابف ية واحل ببلاة ويشابرك م
ب ا كب اابر املبلكي ااة يف لخقه ااب وم ا ج ارمي ااع واحااد وه ااو احل ااق وإن ش اارق ب ا ل ال اارواف
وار مية ومن سبر على هنن م .
ةبلثاب – كااأن الرلااا درا امل اااق علاى أ مااة الارف أو التصااوف فا هم يتباابهى بااه ومااب عاارف
املسكني أن امل اق ال حيتبه إليه ال كي وال يستميد م ه الغيب ولو كبن فيه هدى ولور رابا باه
األلبياابا ولااو كاابن فيااه أدن لمااع الهتاادى بااه فالساامة اليولاابن الااوة يني وألخاارل م ماان ظلمااب
الوة ية وال اهتدى به فالسمة الرواف وا بدك وصوفية احللول وحدة الولود .
راب ااب – أهااا الس ا ة واحلمااد هلل يدرسااون كتاام أ مااة الس ا ة وكتاام الماارق األخاارى مثااا كتاام
الاارواف واخل اواره وامل تزلااة ويدرسااون كتاام امللااا وال حااا مثااا ماللمااب األش ا رف واباان حاازم
والش رستبين والبغدادف وجيرون خالل دراست ب امل برلب ال دية فيادركون ماب أل ام اهلل علاي م
به من احلق ومب ونع فيه أها الضالل من االحنرافب ال دية وامل نية فيشكرون اهلل علاى ماب
أل ام بااه علااي م وأهااا الببطااا بساابم خا الن اهلل اام ال ياادركون وال ميياازون بااني احلااق والببطااا
وبني ا دى والضالل ومب أراك وأمثبل إال من ه ا الص ف .
 -5وناابل املاابلكي ":مااب ن ارأ رساابلة ع ديااة لبم يااة وال مس اات خابااة وال ن ارأ م شااورا إال
ولااد فيااه آةاابرا ماان ها ا الغلااو ال ااد يف تضااخيم اخلاااأ الصااغق وكمااب نلاات ها ا حيتاابه إىل
لرد ودراسة ل رف هبب ال سبة  .أن ل رف لسبة االعتدال ال تتنبوذ الواحد ببملئاة مان التكماق
املولااود يف الكتاام الساالمية والاءات الساالمي ال ااد الا ف أوصااله أيضااب اباان تيميااة ويف الاءات
امل بصر يف كتم الوهببية أيضب ه ا مولود .ه ا ال ف لريد املونف م ب مونمب صبدنب .
مث سالال  :لو أن رلال من اريببضية أو الشاي ة أو الصاوفية كابن صابحلب ومصاليب وًت باب للخلام
ف و ع د السلميني املولودين أفضا من س ظب مرتش سبرق إىل آخاره ها ا هاو األصاا إ ا
أحببت أن أعلق على البيبن على المتبوى الى كرهب األستب أمحد الكبتم".
أنول :ه ه الكتم والرسب ا واخلام إىل آخره .
م ب مب هو حق واعتدال وحرس للتكمق الببطا ف ا ال وع م شاله امل ج السلمي .
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وم ب مب لشأ من فكر غبل وحبند ومادمر وم ابد للما ج السالمي و ابرس لاه ولكان املبشارين
بااه واملاارولني لااه ألبسااوه مكارا وكياادا لباابا املا ج الساالمي لااقوه لاادى ار لااة وضا بف الاادين
وال ول وال أستب د أل ممن ي رف ه ا الكيد وياليده .
وماان األدلااة علااى ل ا دفبع ا عاان دهبن تااه ال اادامى واحملاادةني مجبعااب وأف ارادا يف كتبببت ا
املخلمة ويف حوارك ه ا وحرب الخبملة على السلمية والسلميني وم ن م ومصبدرهم
 -6ونبل خالل حواره " :ه بك مشكلة أيضب وهي أن السلمية ند عاد في اب الشايا وضاده .
ال ليا لدا هو االعتدال واألغلم السب د هو الغلو والتكمق والتبديع".
أنااول :إن كاام املاابلكي وًبذفبتااه ماان ل ا س كاام الاارواف للصااحببة وأهااا الس ا ة وم ا م ورت
ه ا احل د وه ا امل ج ال ف يسق عليه يف بربة امل ج السلمي .
تأما ه ه اجملبذفب واملغبال يف أحكبمه وإحصب يبته الى توصا في ب إىل ه ه ال سبة "لسبة
االعتدال ال عبوذ الواحد يف املب ة" وه ا عني الك س ال ف يسبق إليه املبلكي .
أي ااب الرل ااا إن املا ا ج الس االمي ن ااب م عل ااى الكت اابس والسا ا ة وال اادل واريلص اابف واالعت اادال
والتوسا فيه يف كا أبواس الدين.
والخلم واالحنراف والضالل واراور يف األحكابم إتاب ع اد خصاوم م وال سايمب اخلاواره وامل تزلاة
والرواف وأسوأهم وأشدهم ظلمب وك بب الرواف ف م ال ي رفون اريلصبف واالعتدال وال دل
ال يف ع ب ادهم وال يف أحكابم م وال يف أصاو م وال يف فااروع م  ،ولاو كابن ع ادك أدن حااد
من االعتدال والصدق واريلصبف ملب ول ت س بم ح ادك ألهاا احلاق واريلصابف واالعتادال
أها الس ة واحلديث السلميني .
ولول اات سا بم إىل خصااوم م املكم ارين ببر ااا والخلاام إىل آخاار مااب ع اادهم ماان املخاابذف
ولكن فبند الشيا ال ي ايه .
وأخقا إن التكمق امل صف ال ب م على احلق وال دل مولود يف الكتبس والس ة وع د الصاحببة
وأ مة اريسالم  ،والخبهر أل هبرس ه ا التكمق.
أمااب تكمااق الاارواف للصااحببة وأهااا السا ة فبلخاابهر أن ها ا ال ي ااز ولاادال وال يثااق غقتا
والشيا من م دله ال يستغرس .
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 -7نبل حسن املبلكي " :خبصاة فتاوى الابعاة لادا مجيلاة لكان املشاكلة ياب أخاي كماب نلات
أل ا عااد ع ااد الساالمية وم ا م ال لماابا عااد الشاايا وضااده  .إ ا طلاام م ا م ل ااد التكمااق .
ل اادوا التكمااق واسااتخرلوا اآليااب وال صااوص يف م التكمااق واألحبديااث  .وإ ا غملاات عا م
الدولة وعن ب ض م أخره فتبوى مضبدة كبمب في ب كا السلبيب الى كركب ول ل أرلو أن
البيبن ال بدم ال يءك ه ابك ًابال للشا خبصاة ال بابرا المضمبضاة الاى تاأ وت اول حسام
ع يدة السلف الصبم ".
أنااول :ل ااول ساابحبل ها ا هبتاابن عخاايم هااب برهبلا علااى ها ا الب اات ال خاايم وأن علماابا
الساالمية ه ا ا حااب م أهناام حياابربون التكمااق إ ا طلباات الدولااة م ا م ل ا ف ا ا غملاات ع ا م
الدولة وعن ب ض م أخره فتبوى مضبدة .
مث إن الت يااة والتالعاام يف دياان اهلل ال عاادةب إال ع ااد الاارواف ف اام ال ا ين مياادحون احلكاابم
واملسلمني ببلكا س إلاالناب مان أصال م المبساد الت ياة ويف الونات لمساه يضامرون خاالف ماب
يتخ اابهرون ب ااه م اان االعا اءاف ب س ااالم م اان ي ا ااوون عل ااى ع اادا م وتكم ااقهم وه ااني الم اارص
ريهالك اام وإباابدكم أمااب أهااا الس ا ة فبحلمااد هلل ه ا ه فتاابواهم مدولااة يف ًلاادا كثااقة يبي ااون
في ااب ال ب ااد الصااحيحة واألحكاابم السااديدة يف ال باابدا واحلااالل واحلارام وسااب ر شاائون احلياابة
وهي وهلل احلمد مشرفة ألها الس ة ويرف ون هبب رؤوس م .
وصلى اهلل على لبي ب مد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتته:
ربيع بن هادي المدخلي
غرة ذي القادة لسنة  141من الهجرة النتوية
مكة المكرمة
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