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الكاذبة الدعاوى على الرد
الحوالي لسفر

"الحوالي" افتراءات حول الخالدي أحمد الشيخ رسالة
السرى المشايخ على

عكاظ" "جريدة مع لقائه في

ولعععدوان ،للمتقين والعاقبة ،العالمين رب لله الحمد
المجاهععدين إمععام علععى وأسععلم وأصععلي ،الظالمين على إل

أصععحابه و آلععه وعلى عبدالله بن محمد الميامين الغّر وقائد
.أجمعين

...بعد أما

تسععتح لععم إن النبععوة كلم مععن النععاس أدرك ممععا (إن
.شئت) ما فاصنع

سععأله عندما ،كذبا عليه يؤثر أن سفيان أبو خشي وقد
صععحيح في جاء كما ،وسلم عليه الله صلى النبي عن هرقل

.مشرك كافر ذاك إذ وهو ،البخاري

مععن حععظ لهععا  الععتي" -عكععاظ جريععدة" طالعتنععا فقععد
فععي الحوالي الرحمن عبد بن سفر مع أجرته بلقاء-  اسمها

النصراني التاريخ من ويقابله ]،11/4/1426[ الخميس يوم
].14145[ رقم عدد ]،2005/مايو/19[

،الخضععير علععي الشععيخ نععاظر أنععه ؛فيععه جاء مما وكان
ّيد ،الفهد ناصر والشيخ وذكععر-  عنععه الله عفا-  الرد هذا ومق

بتكفيعره انتهعت وأنهعا ،نسعجن أن قبعل كعانت المناظرة أن
.يزعم كما الملة من وإخراجه

؛  كله     هذا     عن     فالجواب

جميععل وصععبر{  و}عظيم بهتان هذا سبحانك{أقول: 
}.ماتصفون على المستعان والله

لععم أني ،هو إل إله ل الذي والله ؛نفسي عن اتكلم وانا
فععي مرتيععن ،مععرات ثلثا إل حيععاتي فععي الحععوالي سععفر أر

،منزله  في]1412[ ومرة ،]1417[ ]،1416[ الحائر سجن
هععذه تمععت فمععتى ،اسععمي يعععرف ول ،البتععه يعرفني ل وهو

مععن وإخراجه عليها التكفير ينبني حتى المزعومة المناظرة
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فل الحيععاء جلبععاب نععزع مععن ولكععن- ؟!  بععالله عياذا-  الملة
الشاعر:  قال كما المر ولكن ،فيه حيلة

 حيلة الكذب في وليس ينّم فيمن حيلة لي
 قليلة فيه فحيلتي ل    مايقو يخلق كان من

ّبع: (وسلم عليه الله صلى قال وقد يعععط بمالم المتش
).زور ثوبي كلبس

نععواقض مععن ناقضا ارتكب سفر أن فرض لو ؛يقال ثم
،المكععره ال ،أحععدها ارتكب من تكفير على المجمع السلم

فل المحععل الحكععم وافععق وإذا ؟تكفيععره مععن المععانع فمععا
وتعالى سبحانه يقول والله ،بالدليل حكم من على اعتراض
ّيه مخاطبا وإلى إليك أوحي ولقد: {وسلم عليه الله صلى نب

مععن ولتكععونّن عملععك ليحبطّن أشركت لئن قبلك من الذين
مععن جملععة ذكععر مععا بعععد وتعالى سبحانه وقال }،الخاسرين

ولععو: {النعععام سععورة فععي السععلم عليهععم النبيععاء أسععماء
النبيععاء بععأن علمععا }،يعملععون مععاكنوا عنهععم لحبععط أشركوا

بععاب مععن هععذا ولكععن ،والشععرك الكبععائر مععن معصععومون
قععال كمععا-  الجععواز ول الوقوع يقتضي ل والشرط ،الشرط
  –تعالى الله رحمه كثير ابن الحافظ

كععل فععي المععة فععي تقععع والحععداثا الوقععائع زالت ول
ّبععق ومصععر عصععر الشععخاص جميععع علععى الحكععام وتط

مذهب كل من كتبهم في يذكرون الفقهاء زال ول ،والعيان
المرتدين. أحكام فيه يبينون مستقل كتابا

الخضععير يعلعع الشععيخ-  مشععائخنا عععن ذكععر مععا وأمععا
العلععم طلبة بين واشتهر نعرفه فالذي-  الفهد ناصر والشيخ

المخععزي البيععان وقععع لمععا الحععوالي سععفر أن ؛والمشععائخ
الخضععير علععى شععيخنا عليععه ورد" المثقفين بيان" المسمى
العلععم وطلبععة المشععائخ مععن وغيرهععم الفهععد ناصععر وشيخنا

عامععا بيانععا يوقعععوا أن المشائخ وأراد ،المسلمون واستنكره
- المسععلمين عقائععد تغييععر أراد مععن جماح لكبح عليه مجمعا

 – والجتهاد التأويل ادعى ولو

العودة سلمان بصحبة الرياض إلى الحوالي سفر قدم
،بععذلك لهم شعور ل وأنه ،منه ومتبرئين بيانهم من متنصلين

أن رجععاء مضععض علععى منهععم بلععتُفق ،واهيععة أعذارا وأبدوا
ّلععة تلععك مععن اللععه ويسععتغفروا يتوبوا والورطععة الوخيمععة الز

ّلة وضادت والبراء الولء عقيدة أوهنت التي العظيمة إمام م
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ن عبعد الشعيخ عند فحضروا ،الحنفاء حفظعه العبّراك الرحم
النععدم فأظهروا-  اسمه إغفال نؤثر-  ثالث شيخ ومعهم الله
عععن يععدر لم وأنه بالندم-  خصوصا-  سفر وبالغ ،البيان على

 .يتضمنه وما البيان محتوى

انهععم ؛العلععم وطلبة المشائخ بعض من بمحضر وقالوا
مسععألة فععي يعتقععدونه مععا فيه يذكرون بيانا يسجلون سوف
تلععك بعععض وفععي "،المثقفيععن بيععان" عل نقضا ،والبراء الولء
ونصععحه الحععوالي بسععفر الخضععير يعلعع شيخنا اجتمع اليام
الحععوالي سععفر لن ،فيهم والقدح للمجاهدين التعرض بعدم

أشععياء فيهععا  وذكععر"بععوش" العلععج إلى وّجهها رسالة أرسل
ّطخ ّود سمعته بها ل ّطفّ ،صحيفته فيها وس ّنصععارى فيها تل ،لل

بعععض عليه رد وقد ،ذمهم في وبالغ المجاهدين على وأغلظ
ّلفنا ،العلم وطلبة المشائخ غايعة وتعّسععفنا التععأويلت لعه وتك

المتعععأولين معاملععة وعاملنععاه ،للظععن إحسعععانا التعّسععفّ
عاملنععا كمعا ،اخعر شعأن ولععه لنا لكان ذلك ولول ،المخطئين
ّقعين العلععم طلبععة مععن  المخععزي"المثقفين بيان" على المو

.بذلك يعلم والله ،وغيرهم

جععدل ذلععك قلنا لو-  ؟!سفر يناظر ماذا على أدري ول
علععى  أم"المثقفيععن بيععان" أفععي-  معععه زلعععالتن بععاب ومن

علععى فيهععا وحمل القلفّ النصراني إلى وجهها التي رسالته
معن صععدرت البيانعات أن وغيععره هو علم وقد؟! المجاهدين

البيانععات ذلععك علععى وقععع مععن وعلععى عليععه الععرد فععي حينها
.المخزية

ناصععر-  مصعععب بععوأ شععيخنا أراد عندما ذلك من وأبلغ
بيععان فععي لمععا التنكيععل" عععب المسععّمى كتععابه إخععراج-  الفهد

ّتصععل "،الباطيععل معن المثقفين هاتفيععا الحععوالي سععفر بععه ا
"،الرد ينزل حتى" ؛له وقال ،ذلك شيخنا فأبى ،هئلقا وطلب
،الععرد عععدم مصعب أبي شيخنا من طلب سفر الشيخ وكان
هععذا مععن نحععوا أو ،فرقة حدثاُت ل حتى قليل تريث ؛له وقال

قبععل وكععان ،أراد ما له وتّم ،الله وفقه شيخنا فأقدم ،الكلم
ّدمة أصدر قد ذلك فجزاه "،التنكيل طليعة" وأسماه للرد مق
.ضير كل عنه ودفع ،خير كل عنا الله

الحمععد وللععه ،والكتععب والفتععاوى والرسععائل فالبيانات
ّنه ّددة والم ّونة مح ،والمشععائخ العلم طلبة بين ومتداولة ومد

الععتي المواقععع أغلب في النترنت شبكة على موجودة وهي
فليرد ،والخالدي والفهد الخضير ويعتقده يراه ما كل تشمل
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السععجن قبععل موجععودة بأنهععا علمععا ،ذلك رام إن سفر عليها
.بسنتين وبعده ونصفّ بسنة

قععال كما ال فينا وقدحك أعراضنا في ولوغك أرى وما
فععي لععي تكععن لععم لععو(وتعععالى:  اللععه رحمععه السععلم شععيخ

).القدح في العداء تكثر لم مهابة القلوب

الكلب لهيبته وعوت الربى له خط هيب لما كالليث
 النبح

العل طلب في غلست      لنني العيون شزر يرموني
 وتصبحوا

منععاظرة أجععل من المسؤولين كلمت بأنك قولك وأما
إلععى تب ؛فأقول  –الخضير خضير بن  علي- فهد أبي شيخنا
والحكععام للمععراء مغازلتععك عععن واكفععفّ ،واسععتغفره اللععه

للخععوة ذكععرت عمععرك من مضى فيما ،للجماهير ومناورتك
ذلععك أبيت وأنك منطقة كل في سكنية فلل عليك عرض أنه
بعععرض دينععك تعرض اليوم وأنت ،منه بشي تتلبس ولم كله

لكععان ،وسععكت الفلععل قبلععت فليتك ،عليك عرض مما أدنى
.ولدينك لك أسلم

لئععنعنععه: ( عععالىت الله رضى مسعود ابن قول وتذكر
).الباطل في رأسا أكون من خيرا ،الحق في ذنبا أكون

ومواقععفّ إيععاكم: (عنععه اللععه رضى حذيفه قول وتذكر
).المراء أبواب(قال:  ؟هي  ما:قيل )،الفتن

ّيب ابععن قول وتذكر يغشععى العععالم رأيتععم إذا: (المسعع
).لص فإنه ،منه فاحذروا المراء

مععن تصععيب ل إنععك: (السععلفّ بعععض قععاله مععا وتععذكر
).منه افضل دينك من أصابوا ال شيئا دنياهم

كيععفّ هلععك ممععن العجععب ليععس ؛قيل كما المر ولكن
!نجا كيفّ نجا ممن العجب  ولكن!هلك

أهععل ذكععره مععا بعععض فتراجع مكتبتك في تنظر وليتك
،وأدل أصععدق اللععه وقععول ،السععوء علمععاء صفات في العلم
اأنزل يكتمعون العذين إن: {قعال حيعث ن اللعه م الكتعاب م

النععار إل بطونهم في مايأكلون أولئك قليل ثمنا به ويشترون
ّكيهم ول القيامه يوم الله يكلمهم ول * اليعم ععذاب ولهعم يز
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فمعا والمغفرة والعذاب بالهدى الّضللة اشتروا الذين أولئك
}.النار على أصبرهم

القائل:  وصدق

ّقع ّقع ما ول يبقى ديننا فل ديننا بتمزيق دنيانا نر نر

علععى والتسععلق والتمزيععق الععترقيع من سفر يا فحذار
.إخوانك أكتاف

هععذا قبل كنت لني السفّ غاية لسفّ-  والله-  وإني
الورطعععات هعععذه مثعععل ععععن يمنععععك عقل لعععك أن أظعععن

.المستعان والله ،والمغالطات

؛  للمناظرة     دعوتك     وأما

هععذه  عنععدك!اللععه شععاء  ومععا!وأعجععب أعجععب فهععذا
عنعدك العوقت نفعس وفعي إخوانعك مناظرة على الشجاعة

والرافضععة والليععبرالين للعلمععانيين للتقععرب الشجاعة نفس
الله رحم ،وغيرهم والقانونيين الصوفيين والغلة المشركين

"الرجاء ظاهرة"  و"العلمانية" رسالتك بتأليفّ امضيته وقتا
و  اللعيععن"كسععينجر وعععد"  و"القوانيين تحكيم" عل وشرحك

عنك يكشفّ أن الله عسى "،المة علماء عن الغّمة كشفّ"
ادنععى هععو الععذي اسععتبدلت ولكععن ،عنهم كشفتها كما غمتك
عارهععا لحقععك الععتي المخزيععة البيانععات مععن خيععر هععو بالذي

،ودرج ولععج ودّب هععّب مععن مع نفسك بها ووضعت وشنارها
.حرج بل الناس سقط مع نفسك وساويت

تععدعو فتععارة ،المغععازلت سلسععلة ضععمن كلععه وهععذا
،نفسععه ليسععلم فلن بععي إتصععل ؛تقععول ومععرة ،للمنععاظرة

.ذلك غير  إلى...وسيطا نفسك تجعل أن تريد وأخرى

عععن أعلععى مكععان فععي مشععائخنا أن إعلععم ؛سععفر يععا
معن نحععن ولكععن ،مراغمتععك عن أرفع مقام وفي ،مناظرتك

نعتقععده ما كل في لذلك وندعوك لمناظرتك زلعنتن ،طلبهم
إلععى بالطععاغوت والكفععر الععدين بأصععل بدءا ،فيه الله وندين
.الطريق عن الذى إماطة
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فععي السععجناء بعععض لزيععارة تععأتي أنععك علمععت وقععد
- تعععالى اللععه شععاء إن-  عليععك يسععير فععالمر "،الحععائر"

.بالمسؤولين وبمعرفتك

- المنععاظرة عععن جبنععت أو ،ذلععك تستطيع ل كنت وان
فععدونك-  ذلععك اشععتهر وقد لها دعاك ممن غيرنا مع كعادتك

،معتقععدي عععن أعربععت الععتي والععردود والكتععب الرسععائل
اسععتخفى كمععا أسععتخفّ ولععم ،مععذهبي عععن فيهععا وصععرحت

عععك  –والمنععة الحمععد ولله-  بها وأقول اعتقد زلت ول ،غيري
ّتحفععععة"  و"اليضععععاح" و" النجععععاح" و" التبيععععان" و" ال
.بعضها على رددت وليتك ،وغيرها"... الشبهات"

ععع]ه1418[ عععام سجنك في وانت نسخة وصلتك فقد
وأثنيععت لععه قععدمت الععذي "،التكفير ضوابط" كتاب على ردا

كععاتبه بهععا ونععال ،والجماعة السنة لهل معتقدا وجعلته عليه
الععرد وصععول بعععد سععحبت ثععم ،المتياز مع الماجستير درجة
ونسععبته اعتقععادك مثلععت الععتي ،الرسالة لتلك تقديمك اليك

،المسععائل بعععض فععي إل اللهععم ،وبهتانععا زورا السععنة لهععل
.فصحيح

هععذه كتابععة وقععت إلععى موجععودا عليهععا الععرد يععزال ول
مشغول بأنك ؛عذر لك نأخذ ولكن ،الحوالي سفر يا السطر

الحععوار قنععوات وفتععح والتقريب الصلح في المسؤولين مع
ّد في والجتماع الشعب بأطياف المنتديات وعقد جسور وم

ومععن والعلمععانيين التجاريععة الغععرف رؤساء مع الستراحات
قريععن وكل ،تقع أشكالها على  والطيور!!شاكلتهم على هم

.يقتدي بالمقارن

اصععبحت ولكععن ،عنععك السكوت لوسعنا ،سكت وليتك
المععر بادئ في وكنت ،حتفها عن بظلفها تبحث السوء كعنز
صفحا الجواب عن أضرب وأن ،كله هذا عن العراض نويت

،لقطععة سععاقطة لكععل أن تذكرت ولكن ،كشحا عنه وأطوي
ًامخععدوع زال ل ممن أو ،الظن يحسن من بكلمك يغتر وقد
وأمضععيت العنععان للقلععم لرخيععت عليععك البقععاء ل ولععو ،بك

السععتار فهتكععت ،والبيععان الكشععفّ فععي وأطنبععت الّسععنان
.السرار وكشفت

،خبايععا الزوايععا فععي فإن ،يسوءك ما الله لك أبقى وقد
وعسععاك }،منواآ الذين عن يدافع الله إن{ و ،بقايا وللرجال

،يطمك ما جاءك وقد ،رمسك يحل أن قبل نفسك تراجع أن
.حاضرة لها فالنعل ؛العقرب عادت وإن
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الرد على الدعاوى الكاذبة 
لسفر الحوالي

العالمين رب لله والحمد
}ينقلبون منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم{

جمعينأ وصحبه لهآ وعلى مينأال النبي على واسلم يواصل

بن حمود بن أحمد ؛أملها
 الخالدي الجبري مفرج

الرياض ،الحاير سجن في ّحرر
 هع1426 ،الخر ربيع
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موقعنا على الشبكة
sw.dehwat.www//:ptth

moc.esedqamla.www//:ptth

. . //:ofni hannusla www ptth

moc.adataq-uba.www//:ptth

منبر التوحيد والجهاد
*   *   *

ten.esedqamla.www//:ptth
sw.dehwat.www//:ptth

. . //:ofni hannusla www ptth

moc.adataq-uba.www//:ptth

منبر التوحيد والجهاد
www.tawhed.ws

www.almaqdese.net
. .www alsunnah info

www.abu-qatada.com

منبر التوحيد والجهاد
sw.dehwat.www

ten.esedqamla.www
. .ofni hannusla www

moc.adataq-uba.www
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. .ofni hannusla www
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moc.adataq-uba.www
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