
بن الرحمن عبد به تعقبناَّ عّماَّ الجواب
 المخلف طلعا

 الرحيم الرحمن الله بسم
المخلف، طلعا بن الرحمن .. عبد الكريم أخاَّناَّ

الله. حفظه
وبعد.  وبركاَّته، الله ورحمة عليكم السلما

بككك" حكككم والمعنككون علينككاَّ ردكككم على اطلعت فقد
أهككل مككن وكككاَّن الكككبر، الشككرك فككي وقككع إذا المسككلم
القول: أنككي " .. وأصاَّرحك الحجة عليه تقم ولم الفترة،

ًاَّ تككككون أن وددت لسأكككتفيد بكككه تعقبتنكككي فيمكككاَّ مصكككيب
حيككن ولت الندما .. وحصول الوان فوات قبل وأسأتدرك

مندما! 
وارتد إل الطويل ردك صفحاَّت تصفحت إن ماَّ ولكن

ًاَّ فألي علي .. حليفك يكن لم الصواب أن .. وأدركت خاَّئب
عدة!  أوجه من أخطأت وأنك

من غيرك ورغبة ك وطلبك رغبتك عند ونزولً
مقاَّلك في تقدما ماَّ على وأرد أجيب أن في ك الخوان

التاَّلية:  النقاَّط أسأجل وتعقيبك،
نقاَّط وتحديد والحوار، النقاَّش ترشيد قبيل - من1

ماَّ تذكر أن الرحمن عبد ياَّ الخطأ .. أقول: من الخلفا
الكفر مسمى مساَّئل حول ك وأصول قواعد من تعتقده

لهاَّ دخل .. ل عدة نقاَّط وفي ك باَّلجهل والعذر واليماَّن،
وتريد عليهاَّ، الخلفا تم التي الجزئية أو النزاعا مورد في
مناَّقشتهاَّ!! أو عليهاَّ الرد

؟! لماَّذا
الذهاَّن .. تشتت والصول المساَّئل هذه ذكر لن

ومناَّقشتهاَّ!  بحثهاَّ ُيراد التي الجزئية عن
.. عليهاَّ بموافقتي .. لعلم عنهاَّ سأكت لو ولنني

ونصهاَّ!  بحرفهاَّ أقرهاَّ فلن ولقيل
ك بهاَّ .. ولُشغُلت البحث .. لطاَّل عليهاَّ رددت ولو
ُيراد التي .. والجزئية النزاعا موطن عن ك غيري وأشغُلت
بحثهاَّ! 
.. ولكن ومساَّئل أصول من تعتقده ماَّ تذكر أن لك

ُتناَّقش ُتحسم محددة جزئية مناَّقشة عند ليس بعدة و
ًاَّ .. وتنتظر أسأطر عنهاَّ!  جواب
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أحدكم قياَّما عند له التفطن ينبغُي مهم أمر هذا
..!  آخر أحٍد على التعقيب أو باَّلرد

النوعا هذا بإسألما الحكم منه لمست :" حيثقلَت- 2
 !" ..

ُتبنى الحجج ُتقاَّما : وهلأقوُل ُتسود الردود و .. و
التيقن يفيد ل .. الذي اللمس مجرد .. على الصفحاَّت

المخاَّلف كلما من المحكم اليقين على .. أما والتثبت
..؟!

أراه ماَّ على الرد في أشرعا أن :" وقبلكذلك وقلَت
 أن أود كلمك من الصواب جاَّنب
أبين     ثم المساَّئل هذه في الحق من أراه ماَّ لك أذكر

"!  به     وقعت     الذي     الخطأ
ًاَّ تراهاَّ التي المساَّئل ذكرت رأيناَّك : ولكنأقول حق
تبين أن دون من عليناَّ الطويل الرد في .. وشرعت

وقفت أين تبين أن دون .. ومن به وقعُت الذي الخطأ
الخطأ؟!  هذا على

بنصه خطأناَّ تذكر أن منك المطلوب كاَّن حيث
ُتشرعا .. ثم منه اقتبسته الذي المصدر ثم .. ومن وحرفه

.. لنرى محكمة عباَّرة .. وبأوجز باَّلدليل عليه الرد في
.. فهذا ل أما منك الرد هذا .. يستحق المقتبس النص هل
ردك! على يقف الذي القاَّرئ .. وحق عليه المردود حق

.. وَمن الرحمن عبد ياَّ تستفيد ذلك: لكي أقول
والحوار النقاَّش كيفية معرفة .. في الخوان من وراءك

من يتقنه من قّل علم .. فهذا الردود تسجيل .. وكيفية
الخوان! 

ّكرتني الله " عبد نفسه ُيسمي برجل ك هذا بردك ك ذ
في له وجود ل إياَّه قّولني بقول نفسه " أقنع الوهاَّبي

ًاَّ خلفه الثاَّبت بل وأبحاَّثي، كتبي ل أنني وهو ؛ تماَّم
ًا الجاَّهل الكاَّفر أسأمي خمسين من أكثر سأود .. ثم كاَّفر
ً لهاَّ وجود ل التي المقولة هذه على الرد في صفحة أصل

معه!  والخرين نفسه .. فأتعب خياَّله في إل
.. والظاَّهر التعقيب في الوارد كلمك - ملخص3

لماَّنع ك الكفر في يقع الذي المسلم عنوانه:" أن من
قد فيماَّ الشرعية الحجة عليه تقم ولم ك معتبر شرعي
ًاَّ، ُيسمى ل مشرك هو فيه، خاَّلف أهل من لكنه مسلم

نذارة جهة من عليه الحجة قياَّما بعد إل يعذب فل الفترة؛
"! الرسأل
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خلطت .. قد الله .. هداك الرحمن عبد أقول: ياَّ
ًاَّ ّذب ل المرء قولك: أن هو الحق أماَّ بباَّطل؛ حق بعد إل ُيع

خاَّلف قد فيماَّ الرسأل نذارة جهة من عليه الحجة قياَّما
فيه. 

بكفر يقع الذي المسلم أن اعتباَّرك الباَّطل: هو أماَّ
خاَّلف قد فيماَّ الحجة عليه تقم ولم معتبر شرعي لماَّنع ك

..!! الفترة أهل من هو ك فيه
ًاَّ يكون كيف  الفترة؟ أهل من هو .. ثم مسلم
ًاَّ يكون كيف له .. ويستمر التوحيد بشهاَّدتي مسلم

يستوجب ماَّ ُيظهر لم ماَّ ك الصلة بإقاَّمة السألما حكم
ًاَّ تكفيره ..؟!! الفترة أهل من فهو ذلك مع ثم ك يقين

تبلغُهم لم الذين حكمهم: هم لهم ومن الفترة أهل
.. وبشهاَّدتي السألما بدعوة قط يسمعوا ولم الرسأاَّلة،
ُيدرج أو ُيسمى أن يجوز .. ل سأمع الذي .. أماَّ التوحيد

باَّلمسلم؟!  .. فكيف الفترة أهل خاَّنة في
يرد العلم أهل لحد بكلما أتيت تعقيبك نهاَّية في

قلت:" قاَّل حيث تدري؛ ل حيث من هذا فهمك عليك
لم الذين الفترة الرحمن: أهل عبد بن إسأحاَّق الشيخ
ُيسمون     ل الجاَّهلية على وماَّتوا والقرآن الرسأاَّلة تبلغُهم

.."!ا- هك. باَّلجماَّعا     مسلمين
أهل من كاَّن .. ومن الفترة أهل من ليس فاَّلمسلم

ًاَّ!  ُيسمى أن يجوز .. ل أحكاَّمهم وله الفترة مسلم
ًاَّ المسلم سأميت : أنكالثاَّني والباَّطل بغُير مشرك

..!  شرعي موجب
ًاَّ المعتبرة التكفير فموانع المسلم عن تمنع شرع

بيناَّه .. كماَّ وحسب حكمه وليس ومسماَّه، الكفر حكم
"، التكفير في "قواعد كتاَّبناَّ من الولى القاَّعدة في

ًاَّ يستلزما ل العاَّما تقول:" التكفير والتي تكفير دائم
التوسأع من بشيء القاَّعدة أدلة ذكرناَّ وقد "، المعين

هناَّك! فاَّنظرهاَّ
لماَّنع ك كفر في وقع مسلم عن ُيقاَّل أن يمكن نعم
.. أو الكفر في وقع .. أو أشرك فلن ك معتبر شرعي

ًاَّ ُيسمى ل .. ولكن وشرك كفر وقوله فعله أو مشرك
ًا الحجة بقياَّما التكفير موانع عنه انتفت إذا إل بعينه كاَّفر
ُيسمى أن يجوز ل .. فحينئٍذ الرسأل نذارة جهة من عليه

ًاَّ، المسلمين.  أحكاَّما عليه ُتحمل أن يجوز ل كماَّ مسلم
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ًاَّ ليس والمشرك فاَّلكاَّفر ليس .. والمسلم مسلم
ًا ًاَّ ول كاَّفر واحد شخص ُيسمى أن يجوز .. فل مشرك

ًاَّ؛ آٍن في وضده باَّلشيء ًاَّ مسلم وكاَّفر، مسلم مع حكم
ًاَّ كاَّفر ..؟!!  اسأم

كريمة آياَّت من ذكره على أتيت ماَّ أن أخي ياَّ واعلم
بجمعه وعدت .. وماَّ العلم لهل نقولت من .. وأكثرت

فيه يوجد ل .. كماَّ ذكرناَّه الذي هذا يخاَّلف .. ل عنهم
عليك .. ووفر نفسك .. فأرح وفهمك قولك على دليل

وللمسلمين لك أنفع هو لماَّ .. وانصرفا والجهد الوقت
به.  أنصح الذي .. وهذا أراه الذي .. هذا

كل على تعقيب هو ليس هذا ردي أن التنبيه مع
وكثرة .. فاَّلوقاَّت مقاَّلك في وردت كلماَّتك من كلمة

بذلك. لي تسمح .. ل العماَّل

وبركاَّته الله ورحمة عليكم والسلما
هك.              30/11/1424

أخوكم
 حليمة مصطفى المنعم عبد

"  الطرطوسأي بصير " أبو

الرحمن عبد الخأ تعقبناَّ الرد هذا كتاَّبة بعد: تنبيه ك
.. وأنناَّ كلمه نفهم لم أنناَّ .. وزعم المخلف طلعا بن

البعثة قبل الرسأاَّلة تبلغُه لم فيمن الفترة أهل نحصر
منشور له كلما في ك وقاَّل نقل، لم ماَّ .. فقولناَّ فقط

قولي:[" َعِقب ك للحوار الموحد المسلم منتدياَّت في
تبلغُهم لم الذين حكمهم: هم لهم ومن الفترة أهل

.. وبشهاَّدتي السألما بدعوة قط يسمعوا ولم الرسأاَّلة،
ُيدرج أو ُيسمى أن يجوز .. ل سأمع الذي .. أماَّ التوحيد

 ".  باَّلمسلم؟! .. فكيف الفترة أهل خاَّنة في
بأهل المراد أن مني فهم تعاَّلى الله حفظه الشيخ

أهل أن علم وماَّ  النبي بعثة قبل كاَّن من هم الفترة
أهل حكم الحجة عليه تقم لم من حكم أن قرروا العلم
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الشرك من منه وقع فيماَّ الحجة تبلغُه لم كاَّن إذا الفترة
..   لهً مريدا للحق طاَّلباَّ كاَّن و

أهل فهم فهل بصير أبو الشيخ عنه ينزه فهم هذا
أبو فاَّلشيخ  النبي بعثة قبل بماَّ مقيدة الفترة أن العلم
الدلة من معينة معاَّني على اقتصاَّره عليه يلحظ بصير

قيد     فهو بهاَّ يراد وماَّ الدلة حقيقة إلى النظر ندو
.. ]ا- هك.   النبي بعثة     قبل     بماَّ     الفترة

أحصر أني منه ُيستفاَّد الذي قولي أقول: أين
...؟!!   النبي بعثة قبل بماَّ الفترة وأقيد

البعثة قبل يكونوا قد الرسأاَّلة تبلغُهم لم فاَّلذين
الفترة أهل"  عباَّرتي ُتحمل .. فكيف بعدهاَّ يكونوا وقد
" على الرسأاَّلة تبلغُهم لم الذين حكمهم: هم لهم ومن

النبوية البعثة قبل ماَّ بزمن الفترة لهل وتقييد حصر أنه
..؟!! 

غموض، ول فيه لبس ل واضح صريح محكم كلما لي
باَّلجهل " العذر كتاَّبي في سأنة عشرة خمس قبل كتبته

النبي بعثة بعد الفترة أهل"  عنوان وتحت ،70 صفحة "،
 مذهبناَّ على الرد اسأتشرفا قد داما ماَّ الخأ راجعه " لو

أقول: أي هناَّك:" وعليه ذكرته .. ومماَّ المسألة في
رغم ك يستطيع ل بحيث العلة؛ هذه فيه توفرت إنساٍَّن

تبلغُه ولم الرسأل، دعوة معرفة ك المستطاَّعا الجهد بذل
الفترة أهل حكم وله باَّلجهل، معذور فهو نذارتهم،

 النبي بعثة قبل كاَّن سأواء والجهل، باَّلفترة المعذورين
وجدت حاَّل في زمن دون لزمن عبرة ول بعثته، بعد أو

"ا- هك.  العلة هذه
ياَّ لك .. أقول .. والعاَّشرة .. والرابعة الثاَّنية للمرة

.. العلم أهل عن النقل من تكثر أن الرحمن: قبل عبد
ُتلزما الصفحاَّت وتسود .. أثبت عليك باَّلرد الخرين .. و

ً المشكلة الرد في معك والخرين نفسك أتعب .. ثم أول
..!!  عليهاَّ

على الرد في ك معك والخرين ك نفسك ُتتعب ل
.. ل .. فقط خياَّلك في إل موجودة ليست هي مشكلة

.. هذه بوجودهاَّ تقتنع أن على حملك الذي ماَّ ندري
 محب! مشفق أخأ من لك نصيحة
ّد تتصرفا كيف همك يكن ل همك ليكن .. ولكن كن

لتلتزمه!  الحق .. وتعرفا العلم تطلب كيف
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سأكت الشيخ .. قاَّلوا نرد ولم سأكتناَّ .. إن المشكلة
حجتناَّ قوة على دليل .. وهو ينبغُي ل .. وهذا يرد ولم

ًا كلمناَّ ُفّسر وأجبناَّ رددناَّ .. وإن حجته وضعف تفسير
ًاَّ معاَّني تحتمله ماَّل الخاَّطئة المعاَّني من وُحمل خاَّطئ
.. وتكلفوا وعدمه التنزيه في .. وخاَّضوا لغُته ول النص

الظن عاَّلم في والعثرات الهفوات عن البحث
َكاََّن  الله .. صدق والحتماَّلت ْل َو ْنَساَُّنإا َثَر ِ ْك َشْيٍء َأ

َدلً باَّلله! إل قوة ول حول .. ول  َج

ذي شهر من السبت يوما مساَّء التنبيه هذا تحرير تم
العاَّلمين. رب لله والحمد  هك،2/12/1424 الحجة

www.abubaseer.com 
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