
 بسم اهلل افرمحن افرحقم

 احلؿد رب افعادغ وصع اهلل وشؾم ظع كبقـا حمؿد وظع آفه وصحبه أمجعغ.

 أما بعد: 

ؾؼد ؿرأت مؼاال بعـوان: بقان وتوجقفات ظام صدر من ظبد اهلادي افعؿري من خؾط واكحراؾات شوده ظبد 

 احلؿقد اهلضايب هداه اهلل وصدق افؼائل حغ ؿال: رمتـي بدائفا واكسؾت. 

  ؾلؿول مستعقـا باهلل:

 وفوشودت وجفك بادداد                        دع ظـك افؽتابة فست مـفا                                      

وفؽن افطقش وحب افظفور افذي يؼصم افظفور جيعل صاحبه يؽذب ويؾبس، وهل تعؾم أن من ـتب ظرض 

 ظؼؾه فؾـاس ظذ ضبق من ذهب.

 ؿول افؼائل:  وفؽن ال أجد ما يـطبق ظؾقك إال

 وفؽن ال حقاة دن تـادي                          فؼد أشؿعت فو كاديت حقا                                     

وشلـتػي يف دحر هذا ادتعامل افذي يري من كػسه األهؾقة يف افرد وافؽتابة ببعض افتـبقفات حقث مأل رده 

 بافتدفقس وافتؾبقس وافؽذب ظذ افعؾامء ؾقام يـسب إفقفم من ؾتاوى ـام شقليت وبعده ظن افرد افعؾؿي.

 را من افؼول وزورا يف افطعن يف أهل افعؾم من مشاخيـا......افخ. ؿوفه : ؾتضؿن ـالمه هذا مـؽ

رجل، أكت تؽتب فطؾبة افعؾم وال جتعل حبك فألصخاص يعؿقك ظن احلق . هل إذا مل أؿبل ـالم ادشايخ  يا

 أو رددت ؿوهلم يعد هذا ضعـا ؾقفم ومـؽرا من افؼول وزورا؟؟؟؟



أفقس ادؼـون  "ذا افؽالم افذي صدر من افشقخ ربقع : تراوغ روؽان افثعؾب، هل تستطقع أن جتقب ظذ ه

فؾتـازل ظـفا ؾؿن أجل  احلديبقةأكػسفم من اؿسحوا ظن رشول اهلل صع اهلل ظؾقه وشؾم أمورا يوم صؾح 

 "ادصافح وادػاشد افتي رآها اشتجاب هلم وهي من أصول األصول 

ؿة افؽػر يف حافة ثاكقة إذا ؿاهلا ـػر وخرج ظن فدوه فه أن يؼول ـؾطادسؾم إذا اض "أجب ظن هذا أيضا : 

 "اإلشالم، إذا ؿاهلا يف حال االضطرار بارك اهلل ؾقك شقغػر اهلل فه .

  "إال أن تتؼوا مـفم تؼاة "وهل تستطقع أن جتقب ظن ؿوفه أيضا: ؿال اهلل تعاػ: 

 حرم اهلل افوالء فؾؽاؾرين وجعل مـه ـػرا .

مجاع اذا تواله حمبة هلم ويف ديـفم ـاؾر، فؽن إذا أطفر هلم صقاا من افوالء وهو من صور افوالء: ما هو ـػر باإل

 خائف يسجـوه ويرضبوه يلخذوا مافه وـذا يظفر هلم صقاا من ادواالة وادواؾؼة.

 مع أن افوثقؼة مل يؽتبفا افشقخ اإلمام إكام واؾق ظؾقفا و هذا كص ـالم افشقخ ربقع افسابق.

 ن هذا فقس بػـك؛ أكت ماهر يف افؼص وافؾصق ؾؼط . ألفؽن أطـك فن تستطقع 

 مام وؿد اشتدل بؼضقة صؾح احلديبقة ؟ إلكه يعذر افشقخ األوهل افشقخ افسحقؿي حػظه اهلل مثع 

 تراوغ ؟الأجب و

 ؿوفه وؿد كصحته مرارا وتؽرارا فقتوب إػ اهلل مما صدر مـه .... افخ

 ؾفذا هو افؽذب 

ظذ أكك تستػرس مـي يف بعض ادسائل افعؾؿقة وتعرض ظع ال ــت تليت يل إ متى ؿؾت يل تب إػ اهلل ؟ وهل

 بعض ـتاباتك ألخذ رأيي ؾقفا وتطؾب مـي درشا خاصا فك وأظتذر مـك فعدم وجود وؿتا فذفك .



خ ربقع يؼول: إكك تـاؿشـي ـثرا ؿؾت: هذا ـذب ومل أخز افشقخ ربقع وفعؾفم ـذبوا قوظـدما ؿؾت فك : افش

 ظـده.ظع 

 إكام ؿؾت يل: مسلفة افوثقؼة فو ترـت افؽالم ؾقفا.

ؾؼؾت فك: هذا دين وأكا أـتب تديـا ؛ وإذا ـان هـاك رد ظؾؿي ؾؿرحبا وأكت مل تتلدب يف ردك ومل يؽن ظؾؿقا 

 مـصػا إكام جعجعة وختبط .ال  و

 ؾؿرة تؽاد تؽػرين ؛ ومرة تؽاد تبدظـي ، وهذا ؾـك .

حصل يف صؾح  وحؼقؼة ، تؼرر أن شؾػفم يف ذفك افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم جراء ماؿوفه : أكت متخبط حؼا 

 مام ؾقفا أمور هي من أصول اخلالف .إلاحلديبقة ، ثم تتـاؿض وتؼر أن افوثقؼة افتي وؿع ظؾقفا افشقخ حمؿد ا

 أؿول : أكت ادتخبط ، ومل تػفم ادراد .

 ح احلديبقة .افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم شؾػه يف افعذر يف صؾ

 صول .ألا  تلمل ـالم افشقخ ربقع : ؾألجل ادصافح وادػاشد افتي راظاها ؛ اشتجاب هلم ؾقفا وهي من أصل

 ؾفل هذا ختبط ؟ 

 وافزاهغ جيب ؿبول ؿوفه . جؿران : إذا ـان باحلجألؿوفه يف جرح ا

بعؾم .ؾؼل يل : ال يتؽؾم إ القد أؿول : كعم وأكا أواؾق ظذ هذا وهو شقاق ـالمي افذي ؿؾت ؾقه : وافشقخ ظب

تراوغ ؟ وؿد جعؾت ـالمه يف ال  هل تؼبل ـالم افشقخ ظبقد يف افشقخ أمحد بازمول وأشامة ظطايا أو ترده و

 مام حجة !إلا

 وظذ ؿاظدتك افػاشدة إذا رددت ـالمه ؾلكت تؼدح ؾقه .



 تـبقه :

 مام .إلؿران بغ افشقخ ظبقد وافشقخ حمؿد األحقث جعل ـالمي يف ا

ذا تؾبقس مـه ـالمي ـام يف افؼيط بغ افشقخ ظبقد وافشقخ أمحد بازمول وأشامة ظـدما ؿال افشقخ ربقع : وه

ؿران أي إذا ظدم افدفقل ثم ؿؾت : وافشقخ ألكسؽت . ؿؾت: داذا افسؽوت ، افسؽوت ظـد افعؾامء يف ـالم ا

 بعؾم ؾؾامذا افسؽوت .ال يتؽؾم إال ظبقد 

 ن افشقخ ظبقد فؽن دا ؿال افشقخ ربقع كسؽت بقـت داذا افسؽوت .مع افعؾم أهنام فقسا من أؿرا

 فؽن ؿؾب احلؼائق صعارهم .

 مام خؾط بغ افرؾض افؽػري واإلشالم . إلؿوفه : وحمؿد ا

 ـزت ـؾؿة خترج من ؾقك أهيا ادتطاول ظذ أهل افعؾم 

 مام يف افرد ظذ افرواؾضإلأما رأيت ـتب افشقخ ا

 ا يوم افؼقامة وأما يف افدكقا ؾؾن يسـك اهلل . شتؽتب صفادتك وتسلل ظـف

 أما ؿرأت ؿصة حاضب بن أيب بؾتعة ؟

مر افؽػري ألؿال افشقخ افدـتور حمؿد ظؿر بازمول حػظه اهلل يف ـتابه افتؽػر وضوابطه : افضابط افتاشع : ا

 افؽػر حؽم بؽػر صاحبه يتطرق إفقه ؽر الإذا ـان حيتؿل افؽػر وؽره مل حيؽم بلكه ـػر حتى يتبغ .وإذا ـان 

 بؾتعة . ادواكع ثم ذـر ؿصة حاضب بن أيب بعد ثبوت افؼوط واكتػاء



حيؽم ظؾقه بافؽػر حتى يستػصل مـه  الثم ؿال حػظه اهلل ؾقه : أن من جاء بؼول أو ؾعل حيتؿل افؽػر وؽره 

 صدر مـه ، ؾؼال ظؾقه ويستظفر ظن حافه ، وحمل افشاهد أن رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم شلل حاضبا ظام

 شالم ؟ إلة وافـكة افؽػرية واالهذا . ؾفل حاضب مجع بغ ادوا حاضب ما افصالة وافسالم : يا

 ؿوفه : هذا من افتؾبقس وافتدفقس ظذ إخواكـا افسؾػقغ .

 أكت ادؾبس واددفس !!

شامة ظطايا وـلكك مل مل تتعرض فؽالمي ظـدما ذـرت ـالم افشقخ ظبقد وحتذيره من افشقخ أمحد بازمول وأ

 بصار وفؽن تعؿى افؼؾوب افتي يف افصدور ( .ألتعؿى اال تره ، وصدق اهلل حقث يؼول )ؾإهنا 

 وهل هذا هو احلب افذي يعؿي ويصم ؛ أم هو اخلوف ؟ .

بد فؾجارح أن يؽون ظذ ظؾم ومعرؾة ال ؿوفه : فعل اهلل أن يقرس بطالهنا يف مؼال مستؼل . ظـدما ذـرت أكه 

 ادتؽؾم ؾقه من جفة أؿوافه وظؼقدته . تامة يف

 وأكا أكتظرك يف أرسع وؿت فؽي أبغ تطػؾك ظذ افعؾم وأهؾه .

 ؾفل تػي بوظدك ؟ 

 ؿوفه : مل كر مـك مواؿف شؾػقة ضد من حياربون ادـفج افسؾػي .

 أكت متشبع بام مل تعط .

يستحؼون افرد ؛ فؽن حتب أن تتصدر  التؽتب يف أكاس ـتب من هو أوػ مـك ؾقفم بام يؽػي ؛ أو أكاس 

 وتظفر يف زي فقس فك وإكام ؿص وفصق . 

 ثم أكت اجلريب واهلامم !



 ؾام رأيك يف دار احلديث افتي أكت تدرس ؾقفا ؟ 

 هل ـؾفم شؾػقون ظذ ادـفج افسؾػي أم ؾقفم ادخافف فؾؿـفج ؟

 أظظم . تدري ؾتؾك مصقبة وإن ــت تدري ؾادصقبة الكريد مـك توضقح إن ــت 

 مر افواحد ؾال يتعدى وجيرح بلمرين .ألواحد وبا بقءؿوفه : ؿال هداه اهلل : إذا ـان افشخص جيرح 

 أؿول : من جفل صقاا ظاداه .

 اشؿه يبغ جفؾك بلؿوال افعؾامء .ال تعرف إ الارجع إػ ؾتح ادغقث فؾسخاوي افذي أطـك 

قخ صافح افؾحقدان وافشقخ صافح افػوزان وافشقخ ؿوفه : مل كر مـك موؿػا شؾػقا ممن ضعن يف افعؾامء ـافش

 ربقع وافشقخ ظبقد حػظفم اهلل .

 من افذي يطعن يف افعؾامء كحن أم أكت ورؾؼائك .

ؿدم افشقخ افعالمة ظبدادحسن افعباد وافشقخ افعالمة صافح افػوزان فؽتاب )مـفج افشقخ ظبدافعزيز ابن باز 

كايف بن ممدوح بن ظبدافعزيز .ويليت رؾقؼؽم ظرؾات وحيذر من افؽتاب  رمحه اهلل يف افرد ظذ ادخافف ( فألمر

 يـصح بؼرائتهال و

 ؾؿن افذي يطعن يف افعؾامء .

وأما كؼؾه فػتاوى افعؾامء يف جفاد احلوثقغ يف افوؿت احلايل يف افقؿن من افشقخ افؾحقدان وافشقخ افػوزان 

 ؾؾقثبت ذفك ظـفام .

ظه اهلل ظام كسبه إفقه ظبد احلؿقد من ؿوفه بلكه أؾتى بجفاد افرواؾض افبغاة بل شلفـا افشقخ صافح افػوزان حػ

 ٦٣٤١من ربقع األول  ٥٢ادعتدين ظذ افشعب افقؿـي يوزؿون دماءهم ويستوفون ظذ أمواهلم يف افتاريخ 



اجلفاد  وؿال : ؾؾقلت بؽالم فـا مسؿوع أو مؽتوب ـام يدظى ، وـتبـا وـالمـا معروف ومـشور بغ افـاس بلن

 من صالحقات والة أمور ادسؾؿغ فقس من مـفجـا افؽالم يف مثل هذه األمور . 

 ؿوفه : اصساضك يف اجلارح رشوضا تعجزية .

هنا تغؾق ظؾقك وظذ أمثافك افباب وأكا مل أصسضفا إكام اصسضفا افعؾامء ـام هو مبغ ألهذه ؿضت مضجعك 

 يف موضعه

 مثافك :ألوأخرا أؿول فك و

 افؽتابة فقس مـفا وفو شودت وجفك بادداد دع ظـك

 

 هـ ٦٣٤١من ربقع األول  ٥٢ـتبه : أبو ظبد افرمحن ظبد اهلادي افعؿري بتاريخ 


