
ضللت  تحذير  من البرية

والمدخلية   الجامية الفرقة

آله           وعلى الله رسول على والسلم والصلة لله والحمد الله بسم

واله   ومن وصحبه

وبعد .. 
في           هم ما نهجهم على سار ومن والمداخلة الجامية هؤلء فإن

بلدهم         لحكام الموالين المارقين الضلل من لفيف إل الحقيقة

السلطان         مشايخ من مجموعة فهم خصوصا سعود ولل عموما

وأوليائه         .. وأنصاره ومباحثه مخابراته من منهم وكثير بل ودعاته

بكلمتين         زماننا في والدعاة العلماء من كثير لخصها ( وحقيقتهم  : هم 

الطواغيت         ). مع زنادقة مرجئة ، الدعاة مع مارقون خوارج

عنه            : ( الله رضي عمر ابن فيهم قال كالذين المخلصين الدعاة مع فهم

على          فجعلوها الكفار في نزلت آيات إلى انطلقوا الخلق شرار

.)1()المؤمنين 

ل         : (  قالوا من طريقة على الخمور وولة الحكام طواغيت ومع

ذنب    )  اليمان مع يضر

0    في الفرقة هذه هم  : الحجازورؤوس

))1( )   (    ) استتابة      كتاب من والملحدين الخوارج قتل باب في اا معلق البخاري أخرجه

       )  : الثار..)     تهذيب من على مسند في الطبري وصله الفتح في الحافظ وقال المرتدين

.  ( أهـ  صحيح وسنده



الجامي  -1 أمان وسهل       محمد المنورة، المدينة إلى قدم أثيوبي وهو

صاحب          وهو السلمية الجامعة ،و النبوي المسجد في التدريس له

هلك         . وقد العلم وطلبة المشايخ في للسلطان الشهيرة  التقارير
المدخلي    -2 هادي بن المتفرغ     وربيع السلمية الجامعة في المدرس

مقدمتهم          وفي للطواغيت محارب داعية كل في الطعن في والمتفنن

الله      . رحمه قطب سيد المجاهد الشيخ

الحربي   و -3 نافع بن إخواننا      فالح يعرفه كما السعودية المباحث شيخ

. الحجاز  في

المدخلي    -4 هادي بن ؛       ومحمد بلطهم وشاعر سعود آل أمراء ذنب

     .. ترحيبه      في الخوارج شابه وقد السلمية الجامعة في المحاضر

الكفرة        دماء وتحريم قتلهم، ومباركة المسلمين دماء باستباحة

للخوة          السعودية الحكومة قتل بمناسبة ذلك في شعر وله والمشركين

المريكان          من السلم أعداء بعض بقتل قاموا الذين الموحدين الربعة

إعتقال           بمناسبة السعودي الداخلية وزير مادحا قال حيث ، الرياض في

: بالعدام     عليهم والحكم الخوة هؤلء

وشـيطان    طاغـوت كل وهـازما !! للتوحيد      كان من ابن يا سر

)12(منتصرا

الشاني     الحـاقد ورغم العـدو رغم عالــــية       السلم راية ورافعا

بقرآن    حـتم وطـاعتـهم سـمع السـعود     آل فهم الملوك أمــا

لـهم

خـوان     إثـم فعليه يـخن ومـن بيـعتهم     خـلـع لشـخص يحل ول

سـر    فـي يـحميك الله

وإعـلن

بعد    المن حـارس يا

وطني   في الله

والملهوف    الدين نصرة في

والعان

عـمركـم     الله أطـال سـعود أبـا

السعودي         )2(1 الداخلية وزير العزيز عبد بن نايف  .يقصد



وإخـوان    تكفير مـناهج بـهـا قـد     كـتـب فـي الله الله

انتشرت

بمجان     أو زهـيد بسـعر بـهـا قـد     أرضي من المناطق كل

امتلت

في   يـروجها لمـن

شبان  صـف

بحـرق   عليـها قومـوا

معـاقبة  مع

في           الزارقة، الخوارج من حطان بن عمران شعر يشبه هذا وشعره

ذلك             على الرد في ولي عنه، الله رضي عليا قتل الذي المارق مدحه

فيها            وكشفت الشعر هذا قائل ضلل فيها بينت القافية نفس على قصيدة

. (     )  .. ورهبانه     التنديد حارس إلى عنوانها الكفر طواغيت من أسياده باطل
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ㄱ بأ    الكويتوفي هناك إخواننا النبطاحى  يسميهم المنهج صحاب

ينقسمون          و ، الخمور لولة وانبطاحهم والمجاهدين الدعاة عن لتخذيلهم

لكنهم           النبطاح بدرجة يتفاوتون ؛ حزبيين وغير حزبيين ؛ قسمين إلى

رموزهم         :  ومن ، والمنهج الفكر نفس على يلتقون

الفارسى الدكتور- 1 )    عبدالله    ) إحياء  جمعية من ومطرود حزبى غير

و        النبطاحي، التيار عليها يغلب أنها مع ؛     التراث الدعاة في أقواله أمثلة من

بأنه  (   ..!)       : الطحان الرحيم عبد الشيخ وصفه الثلثة الفرسان شريط في

ثم(         !!)  .     ؛ هذا تأمل أهـ الكفر في نفسه أوقع وقد شرك وداعية طاغوت

وسماهم          كفرهم من على وهجومه الحكام طواغيت عن جداله راجع

سفهاء !!            في وسلم عليه الله صلى النبي قول متذكرا ؛ وقارن بالطواغيت

الوثان    : (       أهل ويتركون السلم أهل يقاتلون والخليقة الخلق وشر الحلم

!! (
.
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مندكار  - 2 اسماعيل )     فلح    ) ومن  الجمعية من خرج وقد حزبى غير

  ) تحزب          إن مسجل شريط في قوله الدعاة تكفير على تجرئه أمثلة

        (!! فهد    لبس عن يجادل تراه هذا مقابل وفي ردة لجماعاتهم المتدينين

   ) : الصليب         لبس هل قائل ذلك لجل بالكفر يرميه من على ويتهكم للصليب

       !        ! الله  أنزل ما بغير الحكم كان إذا ؟ كافر الكفر فاعل أن قال ومن ؟ كفر

        !! طقوس     هذه ؟ صليب فعل هو هل وثانيا كفر دون كفر قالوا

تبادل            من وهذا أوسمة دولة ولكل ، البلدان بين عليها تعارفوا وبروتوكولت

. أهـ       !!!)  الرشيد هارون عهد في كان كما الهدايا

الماجستير             رسالة على المشرف أن عرفتم إذا هذا بعد تستغربوا لن طبعا

الجامي      . أمان هو شيوخه وأهم لمندكار

العنجري  - 3 حزبى(   ) . محمد غير

العثمان - 4 حزبى (   ) .حمد غير

الطويل - 5 فى (   )      سالم ضللتهم نشر في نشطون وهؤلء حزبى غير

الدواوين. 
7 -. القادر   عبد  عدنان
الحمود - 8  الجمعية        . ومحمد فى الحزبيين من وكلهما ،

وجميعهم          أبرزها هذه لكن هذه غير أخرى كثيرة اسماء وهناك

ولة         واعنبارهم كفرهم عن والجدال للطواغيت الترقيع على يجتمعون

الحرب            فيه يشنون الذي الوقت في عليهم الخروج يجوز ل شرعيين أمور

الطواغيت       .. للحكام أوالمكفرين المجاهدين السلم دعاة على

ㄱ السبت  الماراتوفي )   عبدالله   ) اقطاب  من وهو حزبى

كشف            ولكنه ؛ هناك المتقدم باطلهم نشر فى نشط وهو الجمعية

. المارات       فى كثيرة مالية لتجاوزات واحترق



ㄱ  في الجدال       الردن أما في خطاهم ويتتبع ركابهم في يسير فممن

عليهم       : والفتراء والكذب الدعاة ومحاربة الطواغيت عن

الحلبي -1 الدعاة        علي عن التبليغ وجوب في الشهيرة الفتوى صاحب

إليه          ججه وو حيث ؛ بالتكفيريين ومقلدته هو يسميهم الذين والمجاهدين

: التالي  السؤال

الزمان؟"            هذا في السلطان إلى التكفيريين هؤلء أمر ويبلغ أن يجوز هل

   )  : هنالك       كان إذا بقوله أوجه ممال وح ملخبط بجواب الحلبي فأجاب

فيها،           الشر وبعث لها، والتضليل للمة، والفساد الضرر، من عليهم يترتب

واجب  ). )3(فهذا

بتاريخ    وسئل الول   2ثم هذه   1420ربيع فتواه بشدة  عن فأنكرها ،،

لدعاة       ا على كذب ال هؤلء يدن د بأن اا الذي   )4( !!مدعي الشريط وأحضر ف

سمعوا           الذين من عع جم أمام تت هه وب ف الحلبي، بصوت والجواب السؤال عليه

في              الخوة أحد بيت في تمت التي ؛ الجلسة نفس وفي دقائق قبل إنكاره

      ( ) وقرابة   وحضرها العشاء صلة بعد الردن الزرقاء اا، 40مدينة شخص

المة            على ويفسدون الذين قصد وبأنه بحرارة، هذه فتواه عن ويدافع فانقلب

. الصالح   سلفها منهج

))3( : من (            عشر الحادي الدرس عنوانه الحلبي بصوت شريط ضمن ثثق ومو الجواب هذا

  . بتاريخ    البربهاري للمام السنة الولى   30شرح ).1417جمادى

أسرع               )4(( وما ؛ عليهم بالكذب لهم المخالفين يرمون فهم التيار هذا أهل ديدن وهذا

المثل         ..      فيهم يصدق وأنهم والتزوير الكذب أهل هم أنهم فيظهر الله يفضحهم أن

عنه (    )             ثبت فقد ؛ نفسه المخلي فعل هذا جنس ومن ، وانسلت بدائها رمتني القائل

يقولون  : (      )    :      الناس بعض إن له قيل فلما ، اللباني سلفية من أقوى سلفيتنا قال أنه

النظير   :           :  منقطعة بوقاحة قال ؛ اللباني سلفية من أقوى سلفيتنا قلت أنك عنك

جمعه(     !! )           وقد ، بصوته موجود الشريط أن مع تأمل عظيم بهتان هذا سبحانك

ربيع       . تناقض لبيان الشايجي الرزاق عبد الدكتور



الشيخ :      وآراء وكتب هل الحوالي فسئل والشيخ  سفر العودة ، ،سلمان

الرحمن  والشيخ  عبد وتفسد         عمر هي هل وأمثالهم، ـ أسره الله فك ـ

. ؟      السلف منهج عن المسلم الشباب

 (.!! ريب     : (        ول شك ل للفساد باب هي عل وج ول عل خج دون فأجاب
)5(

قولهم            في وذلك الخوارج، فرق من اليزيدية فرقة بذلك وافق وقد

تبرئهم               مع ؛ دينه في يدخل لم ولو الله رسول محمدا أن شهد من بتولي

وهو            ؛ اليزيدية وبين بينه فرق هناك ولكن لهم، واستباحتهم الموحدين من

المعاصرين         المارقة هؤلء أما بالمعاصي، الموحدين استباحوا اليزيدية أن

من          والبراءة الحق بكلمة والصدع الجهاد مثل بالطاعات استباحوهم فقد

. ونحوه   وتكفيرهم الطواغيت

أيضا-     2 الردن في الهللي ومنهم على    سليم الطويل اللسان صاحب

والعلماء         الدعاة كتب من الشهيرة السرقات وصاحب والدعاة المجاهدين

الهللي    : (       ) سليم سرقات عن المثالي الكشف المثال سبيل على أنظر

الكويتي   . أحمد للشيخ

حسن ومثله-  3 (   مشهور عن     المشهور الكشف فيه أيضا وللكويتي

مشهور  ) . سرقات

المدعو-          4 بسخاء ماديا ويدعمهم الغي في لهؤلء يمد سعدوممن

سعودي        الحصين وهو الردن في السعودية السفارة في المستشار

والمداخلة        . الجاميين خطى يتتبع النخاع حتى والولء الجنسية

 
ㅅ عن        المغربوفي والجدال الموحدين في الطعن في خطاهم يتتبع

المرتدين   الطواغيت

))5(         ، كاسيت شريط على اا أيض ثثق ومو والجواب السؤال بعض     وهذا على ردنا وانظر

والرجاء    (       ) . التجهم أهل بتلبيسات العقلء تبصير كتابنا في المذكور تلبيسات



المغراوي-       الرحمن عبد بن أمور     محمد برفع التهديد من يتورع ول

السلطين     إلى الدعاة من  .مخالفيه
الجزائري-   رمضاني       ومنهم أحمد بن المالك كتاب عبد صاحب

         (.. هذا(     في كتب ما وأردأ أسوء من وهو السياسة في النظر مدارك

الطغاة            مع ارجائية معيشية انبطاحية سياسة إلى يدعو أنه وحقيقته الباب

يجيز             فل الشرعيين أمره ولة الجزائر حكام يعتبر فهو ؛ الدعاة مع خارجية

على            لغشاوة يبصر لم وللن هو إذ والكلم باللسان ولو عليهم الخروج

الصراح          والشرك البواح الكفر من شيئا بصيرته على وطمس بصره

مقابل            وفي ، هؤلء أمره ولة يمارسها التي الدين على المعلنة والحرب

على             ميم تز وق ال الغليم هذا ترى ؛ له والترقيع الطواغيت كفر عن التعامي هذا

قطب           سيد العملق المجاهد على غارته يشن المدخلي ربيع شيخه منهاج

هذا              مر يص التي منات اله من كثير عن تراجعه على مبه ين ول بتأويل يعذره فل

ترقيعاتهم           من شيئا كلمه على يوردون ول به إلصاقها على وأمثاله

الطواغيت   !!  لطوام الواسعة

عليها          : أهلها اجتمع التي المارقة الفرقة هذه سمات أهم ومن

وحكام           الكفر لطواغيت المنابذين الدعاة على خوارج قلنا كما أنهم ـ

يشنون         الخصوص وجه على سعود آل وطواغيت عموما الزمان

أو           مجاهد أو داعية كل ؛على تحديدا شراسة بكل ويركزونها غاراتهم

يرقبون            ؛فل باللسان ولو الحكام كفرة وجه في قام كاتب أو عالم

   .. الذي           الوقت في تأويل أو خظأ في يعذرونه ول ذمة ول إل فيه

ما         كل في الكفر لطواغيت والعذار والعذار العذار يختلقون

المغلظة        .. والردة البواح والكفر الصراح الشرك من يجترحونه

للطواغيت         فيهم التقارير ورفعهم الدعاة على الوشاية في وسعيهم

وزندقتهم           ضللهم من إنهم بل هم ينكرونه ل أحد لكل مكشوف

الله         !! إلى به يتقربون صالحا وعمل ومعروفا قربة يعدونه

 



الطائفة       -    -:  هذه عن الله حفظه الفلسطيني قتادة أبو الشيخ يقول

بأسبابه،            أخذوا حين عنه يحيدوا أن لصحابه يمكن ل سنني مور تط في

         . على   منكير ال ورفعنا منه، ررنا مذ ح الذي هو متطور ال هذا مدماته مق على وساروا

ولكن          نفوس، تحذيرنا على وغضبت أنوف، هر منكي ال لهذا مرت فاحم مدماته مق

وصارت      المحذور وقع قد ميةها مسلف مدمة  سعود للعمالة  ال ومق الخبثاء،

إمامة          محة بص اعتقدوا مسلفيين ال القوم هؤلء من أ العمالة سعود آلهذه

العرب على  يعتقد         جزيرة لم حيث ميه وغ ضلله في ذهب بعضهم بل ،

الملعون           الملك معتقد حول يدور الحديث صار بل فقط بن بإمامتهم فهد

العزيز   صار          عبد بل اا، مي سلف ليس منه أ أم مسلف ال عقيدة على هو هل

هي         من تحديد في دخل بل يقترب المنصورة الحديث مطائفة آلوهل.  ال

والعجيبة          سعود  الغريبة مدمات المق هذه بمثل ؟ ل أم المنصورة مطائفة ال هم

باسم         مطائفة ال هذه دخلت أن إلى المر مية وصل مسلف إمامة  ال تعتقد والتي

المدخلي  ومشيخة  والمفضوحة     ربيع المكشوفة العمالة ميز ح للإلى

ملة       سعود  الم لعداء الموالين الرحمن، شريعة بغير الحاكمين الملعين،

. وللمؤمنين         ملم وس عليه الله صلى ولرسوله لله المحاربين مدين، وال

. الحكم؟     هذا لنا أين من

      » باسم أصحابها عنونها رسالة جري في الس متنظيم بينالعالمي  ال

قام          ووثائق» حقائق مية السعود مية العرب المملكة في والتطبيق متخطيط ال

أهل          ميوا «سلف اسم أنفسهم على أطلقوا الخبثاء مسلفيين ال من مجموعة

منظام      لل الولء أي ،« مسعوديالولء مجهوها     ال و مية، فكر مية أمن رسالة بتأليف

منظام     ال مية داخل وزير العزيز    إلى عبد بن نايف مسعودي كما   ال فيها بذلوا ،

          : لهم  ملل ذ أن تعالى الله وحمدوا اا، كبير اا وجهد ال، طوي اا وقت يقولون

وزير           يدي بين صارت متى ح ميتها مر س على المحافظة لهم مسر وي مصعاب، ال

ميمة،  !!        ق بمعلومات مدوهم أم الذين شيوخهم فيها وشكروا الكريمة مية مداخل ال

كتبوا،            ما بعض لهم موبوا وص إليها، الحاجة مس أم في كانوا سديدة وتوجيهات

مسلف(            ال فهم وعن به، انتفعوا الذين المسلمين وعن مني ع الله فجزاهم



الحكومة           هذه عن ودفاعه مي القو وولءه مل ح أينما ينشره الذي مصالح ال

الله            حفظهم أمورنا ولة أشكر كما عمره، في مد وأم الجزاء خير مية السن

البناء         المثمر التعاون عن مجعونهم ويش المخلصين مناصحين ال مبون يح الذين

إليهم           يصل ما مل بك ممون ويهت أبوابهم، قبل صدورهم لهم ويفتحون معهم،

هذه           كتابة على ودفعني حفزني مما م وهذا اا، شخصي اا اهتمام نصائح من

قد           تكون أن وآمل مية، وواقع صراحة مل بك الموضوع هذا وطرح مكرة المذ

     : ولة      يا حلمكم لول منه إ بيقين وأقول واستحسانهم، رضاهم على حازت

للمؤمنين         جناحكم خفض ولول مكرة، المذ بهذه صارحتكم لما أمرنا

واجب          ولول وجمعها، إعدادها في مجعت تش لما مناصحين ال بنصح وترحيبكم

لكم            إيصالها على حرصت لما لكم الخالص ولئي يفرضه وما لكم منصيحة ال

ممن          المر أهل فأنتم مأمورين، غير فاقبلوها بها، وتخصيصكم مناولة

وادرسوا          الرحمن، مل إ عليه يجازيكم ل اا معروف ولسرته له أسديتم

عند          -   مرجاء وال آخر رجاء لي مم ث منها، تختارونه ما أعرف وأنتم مقترحاتها

عل     -        خل أو عط شط في تؤاخذونني ل أن متحقق ال مأمول والكرم الفضل أهل

   . مزكم          ع الله أدام أكثر نفسي في وهو البشر طبيعة من فذلك عليه، وقفتم

رغم         المبين، الله لشرع وتحكيمكم والمسلمين، للسلم بخدمتكم ومجدكم

.( مبصين      المتر والعداء والحاقدين والمغرضين الجاحدين أنف

مية     عبود المفعمة الكلمات سعود  بهذه الولء   لل أهل ميوا سلف اختتم

:    . مكرة  المذ تقول فماذا مية المخابرات مكرتهم مذ

    -    - مري     س تنظيم وجود من سعود آل المر ولة مذر تح مكرة المذ

مية     السلم مدولة ال لقامة يسعى مي : (" إسلم متنظيم.   ال وهذا مكرة المذ تقول

  : إلى           مدعوة ال هو ناظر مل ك يراه الذي متنظيم ال هذا فظاهر وباطن، ظاهر له

عن          منهي وال بالمعروف والمر والجماعة منة الس أهل شعار تحت الله

      : مي...   تدريج وتطبيق دقيق، وإعداد رهيب، طط تخطي متنظيم ال وباطن المنكر

الميادين         لجميع وتغلغل المجتمع طبقات جميع يشمل واستقطاب مي، مرحل

   . مثقل       ال مراكز واحتلل ومرافقها مدولة ال أجهزة في اا وتواجد منشاط، ال وأنواع



التي           مية السلم مدولة ال لقامة الحكم إلى الوصول بغية ذلك مل ك فيها،

ينشدونها".

     "  : الواقع     مطابقة من ذكرته ما من إ قوله مي المن البحث صاحب ويتابع

له     مطط خ مما م العالمي   لكثير مري الس متنظيم عشر    ال أربعة من أكثر منذ

ميا،             شخص بنفسي أدركته ما وهو كثير، من وقليل فيض من غيض هو سنة،

في        الولء أهل من سمعته ما مية  أو منبو ال العلم   المدينة طلبة من أو

  -    - أشرت       مما مصين المخت من غيري أدركه وما الولء، أهل مسلفيين ال

." بكثير   أكثر إليهم

الفاحشة          الغلط بعض فيه من أ صحيح واضح، مي مخابرات تقرير مكرة فالمذ

واحد           تنظيم في وجعلهم مكرين والمف مدعاة ال من مجموعة فيه خلط حيث

بها           تقوم التي مية مصحف ال متقارير ال إلى أقرب متقرير ال جعلت مية هزل بصورة

يستحكم            بدأ الذي الخطير منفس ال هذا هو ممنا يه ما لكن الخبيثة، ملت المج

الخطير،            المر هذا إلى بهم وصل حيث مسلفيين ال مشباب ال هؤلء نفوس في

مي         مسعود ال مطاغوت ال مصلحة في المسلمين على اا عيون الشتغال وهو

الخبيث.

الذين(           الدعاة ضد أمورهم ولة يتخذ لو التقرير رافعوا ويتمنى

:  ( فيقول          وسلمان سفر الشيخين ضد اتخذوه ما تقريرهم في سموهم

من(           اا مخر مؤ صدر الذي اليجابي الموقف ذلك تكرر كبار ولو هيئة

العودة  نحو العلماء  الحوالي  وسلمان يسيرون   سفر ممن غيرهما مع

 ) ( " ويجعل          كبير خير ذلك في لكان أكثر وبوضوح مي الحزب منهجهما على

ومنهج        فكر هو متنظيم ال فكرة أساس متقرير قطب  ال ميد تعالى  س الله رحمه

ومنهج: "           فكر نقد هي وأقواها المعالجة وسائل أنفع من فإ لذلك ميدفيقول س

بلدنا           قطب  في تصدر للسف تزال ل التي المختلفة كتبه في نشره الذي

ومنهج  ...       فكر نقد أن وليعلم اليوم قطب  حتى نقد   سيد الحقيقة في هو

ومنهج   مري  لفكر الس متنظيم هذا       ال على يركز أن فينبغي عليه، مسس تأ الذي

هذا           ومن الممكنة، الوسائل مل بك اا ونشر ال وتسجي اا تأليف متركيز، ال غاية المر



 : الدكتور      الستاذ الشيخ فضيلة تأليفات المدخلي   الباب هادي بن ،ربيع

ومنهج       فكر نقد في مصصها خ قطب  التي ميد من    س غفير مم ج عليها ميده وأ

   . وتوزيعها         نشرها وفي ذلك في كتبه ما على وأثنوا وغيرهم الكبار العلماء

البلد            هذه جيل على الحفاظ على الله بإذن ستساهم لنها عظيم، نفع

الحكم         إلى طريقه عن ليصلوا مسياسيين ال الحزبيين من المستهدف

بهذا          مثرين المتأ منهم الكثيرين لعادة الله بمشيئة اا مم ها اا سبب وستكون

علماؤهم           عليه الذي الصيل المنهج إلى منهم شيء أو والفكر المنهج

ما           كل وتذليل واسع نطاق على وتوزيعها اا، مدي ما دعمها فيجب ودولتهم،

صارت            منها ل نشرها، أو طباعتها أو نسخها في سواء موقات مع من يعترضها

دد             ح إلى ذلك في نجحوا وقد الوسائل، مفة بكا متنظيم ال هذا أتباع من تحارب

ما" ).

وسائل      بكشف متقرير ال صاحب مري  ويبدأ الس حسب ( الحزب الخطير

أهدافهم )     : إلى الوصول في ميته عقل

وعقد         -1 المساجد، في المجالس ونصب والمنابر، المحاريب توظيف

( قوله    "  (  حسب المقابل وفي مية، مشهر وال مية السبوع والمحاضرات مندوات ال

مشايخ           اا خصوص المشايخ، من أحد من يطلبون ول يستدعون المدينةل

مية منبو المشاركة         ال أو محاضرة للقاء الولء أهل مسلفيين ال العلم وطلبة ،

مفة            بكا عنه يعتذرون أو صراحة، ذلك عن يمتنعون منهم إ بل ندوة، في

في        مدعوة ال مركز به يقوم وما عام  المدينة الوسائل، عدم  1412منذ من هـ

ذلك            ومن ذلك، على دليل أوضح محاضراتهم إعلن أو مشايخها مع تعاونه

في        مدعوة ال مركز به قام ما اا مرياض أيض مشيخ    ال ال فضيلة منع محاولته من

الحربي   جوامع        فالح أحد في منصيحة» ال منها إ «أما محاضرة إلقاء من

مدينة.    الرياض في مشيخ      المجمعةوالخرى ال سماحة مخل تد أن إلى عبد،

باز    بن إعلن      العزيز على والموافقة المحاضرة بإعلن المركز فأمر

مثانية". ال



مسلك         -2 وال مية العلم مسسات المؤ في متغلغل وال البحوث، مراكز إنشاء

       "  : المنهج  هذا يحملون ممن م القضاة من مجموعة مكنت تم يقول القضائي،

من            ومنهم مختلفة، مناصب إلى الوصول من به مثرين المتأ من أو مي الحزب

أحد           فعله ما مثل مية، الحزب الهداف بعض لتحقيق القضاء سلطة استغل

في   منبوية  القضاة ال صاحب   المدينة تهديد طيبة  من بدعوىتسجيلت

الشرطة          بعض له وسمى الفرقة، وتدعوا الخلف تسبب أشرطة نشره

مشيخ     ال ردود منها المدخلي    التي هادي بن ممد مدكتور  مح ال سفرعلى

".الحوالي  المحل      بإغلق مدده وه الخليج أزمة أثناء

3- مية          صيف مراكز من مية الشباب والنشطة المساجد مكتبات استغلل

المر        هيئات في مدخول والـ والجوالت الكشافة وفرق ومعسكرات

"  :( ) وفي        التقرير مكرة المف صاحب يقول المنكر، عن منهي وال بالمعروف

  -: من        مكنوا تم المنكر عن منهي وال بالمعروف بالمر المر هيئات مجال

الفروع         لرئاسة يختارون ول مساسة، والح العليا المناصب إلى الوصول

      –   – منهج    وفق على كان من مل إ اا غالب المختلفة والقسام والمراكز

أو              ذلك خلف منه ظهر من مل وك دعوتها في ملم يتك ول يخالفها ول مصحوة ال

وقت،           أقرب في منصبه عن سيزاح منه فإ للحكومة وولءه ميته سلف ظهرت

مركز              رئيس مع حصل ما منها كثيرة، ذلك على والمثلة ترقيته، تتم ل أو

المركز         الرطاوية في شاغرة مرتبة على لترقيته اا مشح مر كان حيث ،

نائب            وبين بينه حصلت مناقشة بعد ذلك عن منظر ال صرفوا ولكن نفسه،

من            إليه نقل ما فيها عليه يستنكر مية والمال مية الدار للشئون العام مرئيس ال

."… مذرهم      يح منه وأ مصحوة ال قادة في كلمه

تجاوزت      ( - 4 التي مية السلم بتسجيلتهم مساحة ال في)  250غزو لل مح

     "  : مدعاة    ال أشرطة مل إ تنشر ل والتي يقول المملكة، مناطق مختلف

نشر            يقبلون ول اا، ثخر مؤ ظهروا الذين من أو منعوا الذين من الحزبيين

مشايخ      أشرطة من واحد لبعض...    المدينةشريط احتوائهم غير هذا

في   مظفين العلم  المو فسوحات    وزارة مهل س مما م فروعها وبعض



مثل            مدولة وال مدين ال مس تم خطيرة أمور على يحتوي بعضها من أ مع الشرطة،

العودة  أشرطة  الخيام  الخيرة سلمـان الحديث… كصانعوا من إ وغيرها

صلتي           مدة لش وذلك شجون، ذو حديث الشرطة لهذه الحزبي الستثمار عن

أهل             من اثنين بمشاركة مفقني و أن الله أحمد ولكن له، ومعايشتي به

استغلل          عن ملة بالد مثقة ومو مية وميدان مية واقع دراسة وضع على الولء

    ( المناسبة     ( الحلول اقترح مم ث مشريط ال اا جد ممة الها الوسيلة لهذه الحزبيين

بالواقع   ميدة والمؤ السمو        لها صاحب إلى إيصالها في الله مفقنا و وقد ،

عام         منتصف الله حفظه مية مداخل ال وزير نائب مي ..هـ "1414الملك

5-   "  :    : يفوتني    ول المخابراتي متقرير ال يقول وتثقيفها بالمرأة الهتمام

في             والرشاد مدعوة ال مركز أن وهو خطير، أمر إلى هنا مبه أن المدينةأن

مية  منبو عام   ال منذ منساء،      1412بدأ بال مصة خا محاضرات بإعلن اليوم وإلى هـ

مشايخ          على تحايله مقابل الحزبي، مشباب ال يلقيها من ممة فيالمدينة وعا

." ذلك           في متبريرات ال وسائل مفة كا وسلوك محاضراتهم إعلن أو قبول عدم

ميل      المتخ للتنظيم كشفه متقرير ال مدول..    ويتابع ال بعض إجراءات ويمدح

    "  : إلى     هنا أشير أن وأحب فيقول مية، السلم منشاطات ال منعها في

مية     المصر الحكومة اتخذته الذي تداول    الجراء حظر بشأن اا مخر مؤ

بمشاركة          لجنة وتكوين مصحيحة ال السلم لتعاليم مخالفتها ثبتت التي الكتب

منع        الزهر  وإصدار مية، المصر السواق في المطروحة الكتب دراسة ملى تتو

    ... هي       المباركة حكومتنا من فإ السلم صورة لتشويه محاولة فيه كتاب جل لك

." القرار     هذا مثل متخاذ با أولى

التنظيم          هذا معالجة طرق في وإرشاداته بنصائحه متقرير ال ينتهي مم ث

الكتب:    انتقاد ممها مية وأه كتب  الحرك الباب   المدخليينواعتماد هذا في ،

         " مدكتور:  ال مشيخ ال فضيلة إليها الله وفق التي هي الطريقة وهذه يقول

المدخلي    الستاذ  هادي بن القديمة    ربيع ملفاته مؤ من مجموعة في

والحديثة…



فيقول          ويزعم الحزبيين على الردود في بالشرطة الهتمام إلى يدعو

الجامي  والمدخلي مادحـا  "  أمان في:  المسجلة وأشرطتهم وجماعتهما

أهم             ومن عليكم، بخافية ليس للمجتمع كبير عظيم نفع من حققته وما ذلك

        : البلد   هذا أهل و«يا البصار» أولي يا «فاعتبروا المسجلة المحاضرات هذه

الشيخ       لفضيلة وغيرها المنعمين» وكفر مياكم الحربي   إ نافع بن ،فالح

شريط            في جاء مما م الله إلى و«البراءة نتغافل»، منا ك ولكن مفلين مغ و«لسنا

للشيخ          وغيرها وثائق» و«كشف مفتوح» و«لقاء الله»، إلى مروا محمدفف

المدخلي   هادي لفضيلة       بن وغيرها الحوالي» سفر الخ إلى و«رسالة ،

مدكتور   ال مشيخ الجامي  ال أمان ممد الشرطة     مح من ذلك غير إلى ،

ونشرها         بتسجيلها الوجود إلى أبرزتها التي ممة والها الرائعة والمحاضرات

مية   تسجيلت  النبو بالمدينة ممتها     طيبة له وتشجيع دعم ثل ك مق تستح التي

الكتابة           خلل من وكذلك اليوم، وإلى الخـليج أزمة أثناء بمفردها مية القو

الشيـخ          كتاب مثل منهم ذلك له يتيسر لمن متأليف المدخلي وال ربيع

وكتابه          مطوائف»، وال مرجال وال الكتب نقد في والجماعة منة الس أهل «منهج

مع          «حوار مناجية»، ال والفرقة المنصورة الطائفة هم الحديث «أهل الخر

يقوم           الذي الباب هذا في الجـامع والكتاب العودة»، فهد بن سلمان

الشيخ     فضيلة وإخراجه الحربي    بإعداده نافع بن الحوار  فالح «لغة بعنوان

مل           ج ممن يتض والذي الحوالي» وسفر العودة سلمان مع والفكار المنهج في

مد         الر مع مصالح ال مسلف ال لمنهج والمخالفة والمكتوبة مجلة المس أقوالهم

   : إلى        مدعوة ال «حقيقة كتاب ذلك فيها، مصالح ال السلف منهج وتقرير عليها

مية           السلم مدعوات ال مناهج وتقويم العرب جزيرة به مصت اخت وما تعالى الله

   ) مشيـخ   ال وإخراج تحقيق إليها» الحربي الوافدة إلى)"  فالح ويخلص ،

"  : التالي  الولء        القول أهل من والمسئولين المر ولة إشعار مم يت أن

أو           تعيين أو ترشيح قبل مية مداخل ال وزارة مخاطبة في بضرورة الخالص

حاله           عن وسؤاله مساسة، ح مراكز في أحد مي أ توظيف أو ترقية

    " ربط      على موة بق مث ويح وصلحه نفعه ومدى وولئه أمره وحقيقة



ملص           الخ مسلفيين ال من الولء أهل مشايخ مع مدولة ال في المني الجهاز

أهـل     منهم الخصوص النبوية  وعلى ل     المدينة التي مسابقة ال من لهم لما

     .(  )  " مي   السلف التقرير عرض ينتهي بهذا لفظه حسب أحد على تخفى

متاريخ           ال في مية إسلم دولة لعظم مية الداخل وزير إلى باليد ملم ليس مي المخابرات

فضيلة         مناقد ال مدث والمح العارف مي والول مم، الش مشهم ال المغوار، البطل

الكبر   العزيز   المام عبد بن إخواني      نايف ولي الولء، أهل مية سلف وتحيا ،

: لهم        أوجزها متقرير ال هذا على ممة المه منقاط ال بعض

ال:  بإمامة            أو يقول لمن مية سنن نتيجة هو العملء هؤلء به يقوم ما من آلإ

تقرير         سعود فهذا مدين، المرت الكفرة ممة الئ من بغيرهم أو مي، وله سعود ،

اعتقد          لو منه فإ وسوريين، ومصريين وأردنيين وليبيين لجزائريين كثيرة أمثلة

على            لهم اا عين يكون أن يستنكف فلن مكام الح هؤلء ولء محة ص الرجل

من            منوع ال هذا من الحذر ينبغي ولهذا مندم، وال بالثم يشعر ولن المسلمين،

الفكار.

اا:  مية    ثاني مطاغوت ال الحكومة استطاعت ميةلقد مسعود من    ال الكثير مند تج أن

عن           مية المن متقارير ال لها يكتبون لها، عملء العالم في مسلفيين ال المشايخ

الذي          مي مسلف ال من فإ مية، سنن نتيجة كذلك وهذه مية، السلم الحركات نشاط

بإمامة   باز    يعتقد بن العزيز العثيمين    وعبد صالح بن ممد اللحيدانومح

المدخلي  والفوزان و كان،        ربيع عد بل مي أ ومن مي مسلف ال هذا كان من اا كائن

بإمامة      منهاية ال في سيعتقد منه سعود فإ يدينون    آل هؤلء مشايخه من ل ،

مطاعة   وال سعود بالولء وإمام     لل إمامي، شيخي فإمام باز  ، إمام ابن هو

ولذلك   مسلفيين، العزيز    ال عبد بن العالم    ففهد في مسلفيين ال إمام هو

مم           ث ومن الجديدة، مية مسلف ال لمشايخ مي مشرع وال مي مرسم ال المام هو منه ل أجمع

من           ميين سلف علم طلبة وجود من نستغرب ل أن ليبياومن الجزائر علينا

ميا ومن مصر ومن الردن ومن  من باكستان والهند ومن سور وغيرها

عملء   سعود  الدول .لل مدمة   المتق بالقاعدة ال عم



اا:  المرتزق،         ثالث العميل وبين المخالف العلم طالب بين اا فارق هناك من إ

     . علينا      منظرة ال هذه أساس على مرتزقة عملء ميون مسلف ال هؤلء أصبح وقد

منظر،          ال وجهات في الختلف أساس على ل ونناظرهم نناقشهم أن

والمناظرة          منقاش ال في الفارق هذا نستحضر أن وعلينا المنهج، واختلف

العملء             مف ص في نضعهم أن علينا مسلفيين ال من منوع ال فهذا اا، مد ج مم مه وهو

. تقية            ول جمجمة غير من عليهم ما وعليهم لهم ما لهم المرتزقين

اا:  والحركات          رابع العمال من الكثير من فإ وواقع، حقيقة هو نقوله ما من إ

مين،           السلفي العملء هؤلء طريق عن مريتها س وفضح أمرها كشف مم ت قد

بين            من فإ غيره، وجود مع متقرير ال هذا ومنها كثيرة، الجراب في والمثلة

الدكتور       للشيخ آخر مي أمن تقرير مي الجامي  يد رفعه  أمان مسلفيين ال شيخ

العزيز    إلى  عبد بن السلفيين     سلطان أمر مي ول إلى عبد  ومنه بن فهد

.العزيز  هذا    على شهادة أكبر

هذه           في نستطع لم ونحن الخبيثة، مية مسلف ال هذه من الحذر فالحذر

أم          اا أشخاص كانوا سواء العملء، هؤلء بالسماء نكشف أن الورقات

هذه           لمعرفة ودلئل أمارات وجود من الخ يعدم لن ولكن ميات، جمع

   " مختصرا  انتهى ميات مشخص وال ممعات متج مقالة    ال منهجين، بين مقالت من

. 76رقم : 

المامة          - جعل بدعة في والمعتزلة الخوارج موافقة أيضا بدعهم ومن

: قريش   غير في

    .. نهج        به ينهجون إنما المسلمين بإمام العزيز عبد بن فهد تلقيبهم فإن

  .. في         راجع المام في القرشية شرط اعتبار عدم في والمعتزلة الخوارج

  (    : )   : من   وغيره ، قريش من المراء باب الحكام كتاب البخاري صحيح ذلك

في            عناء تجد لن معروف أمر فإنه السلطانية والحكام والفقه السنة كتب

) : قوله..            عياض القاضي عن الفتح في حجر ابن الحافظ نقل بل مراجعته

في          عدوها وقد كافة العلماء مذهب اا قرشي المام كون اشتراط



من            وكذلك خلف فيه السلف من أحد عن ينقل ولم الجماع، مسائل

     :  . ومن    الخوارج بقول اعتداد ول قال المصار جميع في بعدهم

المعتزلة   في ).13/91اهـ )  (وافقهم
فليس             المامة شروط من شرط أي يحوزوا لم طواغيتهم أن العلم مع هذا

بل      !!        علم ول إسلم ول عقل فل وحده القرشية شرط على موقوفا المر

رجولة    ..  أو مروءة ول

الكفار             إمامة يجوزوا لم الخوارج إذ ؛ الخوارج من وأخبث شر بهذا فهم

هؤلء    !!  فعل كما والمرتدين

تراهم             ثم ؛ الدعاة مع هؤلء نهج في للخوارج صفات من كم فتأمل

خوارج       بأنهم لطواغيتهم والمجاهدين المخلصين الدعاة يرمون

وتكفيريون .. 

الجاني                فعـل عنـه ليـدفع أولى به الرامي بما بغيا ورموهمو

وانسلت   : (    ) . بدائها رمتني قيل كما أو

والحكم         --  التشريع في الله توحيد مسألة أخراج بدعهم ومن

  – عن        وعزلها بالحاكمية المعاصرين مصطلح في يعرف ما أو

الركن          بهذا المهتمين عد بل المحدثة البدع من وعدها التوحيد،

عقائدهم         في الشيعة وافق ممن التوحيد أركان من العظيم

في           المدخلي هادي بن ربيع كلم انظر ، المامة في الشنيعة

   (..       ) علي  مريده وتقليد الله الى الدعوة في النبياء منهج كتابه

(      ) التكفير       فتنة من التحذير كتابه في ذلك في له الحلبي

المهتمين         على التشنيع في واستند فاتكأ ولبس دلس وكلهما

رده           في تيمية ابن السلم شيخ كلم على الركين الركن بهذا



والفاسدة        الضالة بتفاصيلها المامة عقيدة في الرافضة على

السنة     . منهاج في كما )6(عندهم

في-            الخطأ أو التأويل في والمجاهدين الدعاة إعذار عدم بدعهم ومن

والحجة            البلغ طريق من إل تعرف ل أوالتي المشكلة أو الخفية المسائل

والكفار           الطواغيت وإعذار ؛ السنة أهل فيه يعذر مما ونحوها الرسالية

الوسائل        بشتى لهم والترقيع المغلظة وردتهم الصراح بكفرهم

تحامل ..       في جليا ذلك ويظهر يسير    والساليب من وكل الظاهر المدخلي

جميع            في الله رحمه قطب سيد المجاهد الشيخ على منهاجه على

كتاباتهم .. 

عند     :        وأطم أعظم وأخطاؤه سيد جرائم هل براءة بكل يسأل أن ولسائل

المداخلة            إمام فهد الخمر ولي وجرائم كفريات من وأذنابه المارق هذا

؟؟؟   والجامية

ونقده           الطويل لسانه ومن منه الطواغيت من ونحوه فهد يسلم حتى

الله        .. رحمه سيد منه يسلم ول ؛ الهزيل

الله  !!  سبحان

الشرقيين         المشركين ولتوليه ولجرائمه ولرباه ولقوانينه له يرقعون فهد

عن        ويجادلون والدولية القليمية الطاغوتية للمحاكم ولتحاكمه والغربيين

مخارج           عندهم له ذلك وكل ، المجاهدين للموحدين وقتله الصليب لبسه

وتأويلته          سيد هنات بعض أما ؛ مستساغة وتأويلت وترقيعات حسنة

الترقيع             ماكينة تتحملها ول لها تتسع فل السنة أهل بها يعذر التي وأخطائه

الردة           !! ورؤوس الكفر أئمة من وغيره فهد لكفريات الترقيع وسعها التي

كتابي                )6(( هامش في سنة عشرة أربع من أكثر قبل الول تدليس إلى أشرت وقد

تقليده(        ..)       على فنبهت الثاني أما الزلل المورد كتاب تقييم في العتدال ميزان

تبصير            (   كتابي في الله بدين وتلعبه وتلبيساته لتدليساته بياني في هذا في لشيخه

والرجاء     ).  التجهم أهل بتلبيسات العقلء



حول             المدخلي هادي بن لربيع وجهها رسالة في زيـد أبـو بكر الشيخ يقول

الله         : رحمه سيد على المعلن وتحامله المدخلي كتابات بعض

عقيدة(        ((    على إسلمية أضواء المرفق الكتاب قراءة رغبتكم إلى فأشير

        ..(( هل   الملحظات هذه ثم عليه ملحظات من هل وفكره قطب سيد

تعديلها            يمكن مما هي أم يروى، ول فيطوى المشروع هذا على تقضي

بصيرة           الخرى، في لكم ذخيرة ويكون والنشر الطبع بعد الكتاب فيترشح

.. يلي           ما أبدي لهذا الدنيا، في عباده من الله شاء لمن

 1    ) قد-      عناوين فوجدتها الموضوعات فهرس من صفحة أول في نظرت

القول           والزندقة، واللحاد الكفر أصول الله، رحمه قطب سيد في جمعت

في            غلوه يشرع، أن الله لغير يجوز القرآن، بخلق القول الوجود، بوحدة

أمور           في يشكك المتواترة، الحاديث يقبل ل تعالى، الله صفات تعظيم

   .. العناوين        تلك أخر إلى المجتمعات يكفر بها، الجزم يجب التي العقيدة

.. المؤمنين     جلود منها تقشعر التي

على           ينبهوا لم الذين القطار في المسلمين علماء أحوال على وأسفت

          .. انتشار  الفاق في كتبه انتشار وبين هذا بين الجمع وكيف الموبقات هذه

هذا            عند كتبت، ما بعض في أنت حتى منها، يستفيدون وعامتهم الشمس،

الخبر،         يكذبه الخبر فوجدت والموضوع، العنوان بين بالمطابقة أخذت

في          الوقيعة إلى العادي، القارئ تجذب استفزازية عناوين بالجملة ونهايتها

والجناح،            الثم مواطن مسلم ولكل ولكم لي أكره وإني الله، رحمه سيد

بغضه           يعتقد من إلى حسناته النسان إهداء الفاحش الغبن من وإن

وعداوته.
2    ) النقل-        أمانـة النقد، منهـج يـفـتـقــد الكتاب هذا فوجدت نظرت

الحق           ).  هضم عـدم العلمية، الحيـدة العلمي، البحث أصـول والعلم،

الكتاب           إلى تمت فل العرض ورصانة السلوب وسمو الحوار أدب أما

 … الدليل..   وإليك بهاجس



طبعات:             من تعالى الله رحمه سيد كتب من النقل في العتماد رأيت ال أو

ص            حاشية في كما علمكم مع الجتماعية والعدالة الظلل مثل 29سابقة
والمانة           النقد أصول حسب والواجب لحقة، معدلة طبعات لها أن وغيرها،

كتاب،            لكل الخيرة الطبعة من النص على كان إن النقد تسليط العلمية،

الله               شاء إن خاف غير وهذا سابقتها في ما ينسخ تعديل من فيها ما لن

لكم          حضر طالب غلطة لعلها لكن الولية، معلوماتكم على تعالى

أهل             لدى نظائر من لهذا لما خاف وغير ؟؟، هذا يعرف ولما المعلومات

  : في            لعله قال رأى فيما بعضهم رأى لما القيم لبن الروح كتاب ال فمث اعلم،

ما            أول هو الجتماعية العدالة وكتاب لغيره، مواطن في وهكذا حياته أول

. المستعان     والله السلميات في ألفه

سيد:           ( قولكم الكتاب هذا فهرس في قرأت حينما جلدي اقشعر لقد ايا ثان

      ( فرأيت      شيء كل قبل إليها فهرعت ، يشرع أن الله لغير يجوز قطب

( الجتماعية          العدالة كتابه من عديدة لسطور ادا واح ال نق بمجموعه الكلم

أو            موهمة عبارة فيه أن ولنفرض الستفزازي، العنوان هذا يفيد ل وكلمه

رحمه            سيد عليه بنى ما تنسف مكفرة، مؤاخذة إلى نحولها فكيف مطلقة،

 ) الحكم            في تعالى الله توحيد إلى الدعوة من قلمه له ووظف حياته الله

لذلك،)          الفعلة وجوه في والوقوف الوضعية القوانين سن ورفض والتشريع

إل               تعالى الله شاء إن أراك ول شيء كل في والنصاف العدل يحب الله إن

 . والنصاف     العدل إلى أوبة في

    ) بوحدة:      قطب سيد قول قولكم الستـفـزازيـــة العناوين ومن اثا ثال

           : في  بالسلوب فيه حلق اها متشاب اما كل قال الله رحمه ادا سي إن الوجود

بوحدة          القول بنسبة عليه اعتمد وقد والخلص الحديد سورتي تفسير

رده            من البقرة سورة تفسير في قوله نقلتم حينما وأحسنتم إليه، الوجود

    ))  : من       تنتفي هنا ومن قوله ومنه الوجود، وحدة لفكرة الصريح الواضح

    (( كتابه       في أن وأزيدكم الوجود وحدة فكرة الصحيح السلمي التفكير

لهذا(    )        الوجود، بوحدة القائلين على ايا شاف ادا ر السلمي التصور مقومات



وسع            بأسلوب فيه جنح الذي المتشابه كلمه لسيد الله غفر نقول فنحن

          .. أرجو  لهذا كلمه، من القاطع الصريح النص يقاوم ل والمتشابه العبارة فيه

وإني           تعالى الله رحمه لسيد الضمني التكفير هذا شطب إلى المبادرة

 . عليكم  مشفق

العناوين:           هذه تحت إنك وضوح بكل الكريم لجنابكم أقول وهنا اعا راب

الربوبية(             وضوح وعدم اللغة وأهل للعلماء الله إل إله ل تفسير في مخالفته

سيد   ) عند واللوهية

رحمه             سيد قرره ما جميع تثبت بل نسفت لقد الحبيب، المحب أيها أقول

السمة          تحتل التي ولوازمه ومقتضياته، التوحيد معالم من تعالى الله

أن            وهي واحدة، كلمة يلغيه ذكرته ما فجميع الطويلة حياته في البارزة

رحمه             وسيد التوحيد، كلمة مقتضيات من والتشريع الحكم في الله توحيد

إلغاء              على الفاجرة الجرأة هذه من رأى لما ارا كثي هذا على ركز تعالى الله

ول            عنها ال بد الوضعية القوانين وحلل وغيره القضاء من الله شرع تحكيم

مشوارها           في السلمية المة عاهدتها ما عظيمة جرأة هذه أن شك

عام    قبل هـ  1342الطويل
       ) الله:     كلم وأن القرآن بخلق سيد قول الفهرس عناوين ومن اسا خام

الرادة   )  عن عبارة

سيد            فيه يصرح ادا واح افا حر أجد لم المذكورة الصفحات إلى رجعت لما

    ( الستسهال     (  هذا يكون كيف مخلوق القرآن اللفظ بهذا تعالى الله رحمه

كقوله            السلوب في تمدد له رأيت ما نهاية إن المكفرات، بهذه للرمي

هذا(             مثل ـ المقطعة الحروف أي ـ منها يؤلفوا أن يملكون ل ولكنهم

    ..  ( في         شك ل عبارة وهي الناس صنع من ل الله صنع من لنه الكتاب

الكفرية            المقولة بهذه يقول ادا سي أن خللها من نحكم هل ولكن خطأها

   ..        ( هذا(  ذكرني لقد ذلك عهدة تحمل أستطيع ل إني اللهم القرآن خلق

كتابه            مقدمة في الله رحمه عظيمة الخالق عبد محمد للشيخ نحوه بقول

المام          جامعة مشكورة طبعته والذي الكريم القرآن أسلوب في دراسات



اللهم           القرآن بخلق بالقول الجميع نرمي فهل السلمية، سعود بن محمد

 . المهمة        وهي الموضوعية الناحية من بهذا واكتفي ل،

يلي      :  ما أبدي أخرى جهات ومن

في       تقع الكتاب هذا مختلفة،      161مسودة خطوط وهي اليد، بقلم صفحة

اختلف            يكون أن إل المعتاد، حسب بقلمكم واحدة صفحة منه أعرف ول

من              لعدد الله رحمه قطب سيد بكتب وعهد أنه أم علي، اختلط أو خطكم،

بإملئكم           أو إشرافكم، تحت له بدا ما طالب كل فاستخرج الطلب

تأليفكم،              من أنه طرته على كتبته ما إل إليكم نسبته من أتحقق فل لهذا

الكريم        .  لشخصكم بالنسبة التوثيق في كاف عندي وهذا

وتيرة             على يجري أخره إلى أوله من الكتاب أن إل الخطوط اختلف مع

         : حتى  النص على تضغط ووثبة مستمر، وتهيج متوترة بنفس أنه وهي واحدة

قطع           محل الكلم ومشتبه الحتمال محل وتجعل الكبار، الخطاء منه يتولد

  .   :    … العلمية   الحيدة النقد لمنهج نكث وهذا الجدال يقبل ل

في               فهو الله، رحمه سيد أسلوب وبين بينه انا قار كان إذا الصيغة حيث من

أسلوب           فهو الكريم جانبكم من اعتبرناه وإن تما، تس قد سيد نزول،

            ( بد( ل العالية، العالمية على حاز علم طالب من إبرازه يناسب ل إعدادي

وحسن           والبيان، البلغة على والقدرة الدبي، الذوق في القدرات تكافؤ من

 . القلم    فليكسر وإل العرض،

 .… ولهذا          النقدي العلمي المنهج على والفزع التهيج أسلوب طغى لقد

الحوار     أدب الرد افتقد

العبارات             في وتشنج عطن وضيق تهجم آخره إلى أوله من الكتاب في

 … ؟  هذا فلماذا

جنوح            الشبيبة نفوس في أنشئت التي الجديدة الحزبية ينشط الكتاب هذا

ضلل            وهذا مبتدع، وذاك بدعة هذا وأن تارة والنقض تارة، بالتحريم الفكر

         .. حتى  والستعلء التدين غرور وولدت للثبات، كافية بينة ول ضال وذاك

عناء             من استراح قد ظهره عن ال حم يلقي هذه فعلته عند الواحد كأنما



حلق             قد الخرين اعتبار في وأنه الهاوية، عن المة بحجز يأخذ وأنه حمله،

هو            تحقيق غير من وهذا المطهر، الشرع حرمات على والغيرة الورع في

ثم            التساقط، إلى فهو الشرفات، عالي بناء اعتبر وإن هدم، الحقيقة في

العاتية     . الرياح أدراج في التبرد

إلي               بدا ما هذا مـمـتـع، غـيـر فآل الكتاب هذا بها تمتع ست سمات هذه

عناية            لي ليس قبل من لنني الجواب، تأخر عن وأعتذر رغبتكم، حسب

إلى             دفعني ذكرتم ما هول لكن الناس، تداولها وإن الرجل هذا كتب بقراءة

افا            مشر انا وإيما ارا كثي ارا خي كتبه في فوجدت كتبه، عامة في متعددة قراءات

في          عثرات على للسلم، العداء لمخططات احا فاض احا وتشري أبلج، اقا وح

الحق            قوله ينقضها منها وكثير بها، يفه لم ليته بعبرات واسترسال سياقاته

خدمة             إلى اتجه ثم نقادة، ابا أدي كان والرجل عزيز، والكمال أخر مكان في

النبوية         والسيرة المشرفة، والسنة العظيم القرآن خلل من السلم

موقفه            على وأصر عصره، قضايا في مواقف من كان ما فكان العطرة،

بقلمه            يسطر أن منه وطلب سالفته، عن وكشف تعالى، الله سبيل في

للشهادة          أرفعه اعا أصب إن المشهورة، اليمانية كلمته وقال اعتذار كلمات

…        ... الجميع     على فالواجب ذلك، نحو كلمة أو تضادها كلمة به أكتب لن

فيه،   …         خطأه تحققنا ما وبيان علمه، من والستفادة بالمغفرة له الدعاء

    .. حاله          الله رعاك اعتبر كتبه هجر ول علمه من حرماننا يوجب ل خطأه وأن

عنهما           دافع كيف والجيلني الهروي إسماعيل أبي أمثال مضوا أسلف بحال

مسلكهما             في الصل لن الطوام من لديهما ما مع تيمية ابن السلم شيخ

تعالى،          الله رحمه للهروي السائرين منازل وانظر والسنة، السلم نصرة

أشد              عنه يعتذر الله رحمه القيم فابن ذلك ومع قبولها يمكن ل عجائب ترى

بسطت           وقد السالكين، مدارج شرحه في وذلك فيها، يجرمه ول العتذار

     (      ) قواعد   من لي تيسر ما واليقين الظن بين الناس تصنيف كتاب في

ذلك   .  في ضابطة



الكتاب             هذا طبع عن بالعدول الله في الخ فضيلة أنصح فأني الختام وفي

           ( الشديد(  التحامل من فيه لما طبعه ول نشره يجوز ل وأنه إسلمية أضواء

والحط          وتشذيبهم، العلماء، في الوقيعة على المة لشباب القوي والتدريب

       .. كنت     إن فيك الله بارك لي واسمح فضائلهم عن والنصراف أقدارهم من

وشفقتي           الشديد تحاملكم من رأيته ما بسبب فإنه العبارة، في قسوت

     … سدد       تقدم بما القلم جرى نحوه لدي ما بمعرفة الملحة ورغبتكم عليكم

     .. وبركاته،،   الله ورحمة عليكم والسلم الجميع خطى الله

زيد    أبو بكر أخوكم

؟؟             ترى يا الرصين العلمي الكلم هذا على ورده المدخلي قول كان فماذا

والسلم              الحق باتباع واجههم لما سلم بن الله لعبد اليهود بذم شبيه إنه

خيرنا         (    ).. وابن خيرنا قبل من فيه قولهم كان أن بعد هذا

بكر          للشيخ المدخلي بذله الذي والطراء والتوقير والحترام التبجيل فبعد

تراه               ، سيد في مطاعنه على تقريظ أو تأييد على منه يحصل كي أبوزيد

هذه               وبلغته تأييده من وأيس ظنه خاب لما ـ زيد أبو بكر الشيخ عن يقول

           ) : وقلبه  ، والباطل البدع لهل ويثأر وحماتها البدع أنصار من إنه ـ الرسالة

 (         )  .  ( لربيع   زيد أبو بكر على الرد في الفاصل الحد أهـ بالهوى مريض
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الجامية          -0 من الضلل المارقة هؤلء مع يقف لم المر أن واعلم

يرونهم          الذين الطواغيت موالة عند دربهم على سار ومن والمداخلة

والعلماء         الدعاة من خصومهم ؛على مسلمين أمور ولة بضللهم

  .. دخل          فعندما ذلك من أسوء هو ما إلى تعداه بل والمجاهدين

     (    ) الخليج،  حرب في العرب جزيرة وغيرهم المريكان الصليبيون

      " : أما    الساعة، هذه عدونا هو البعث إن الحوالي سفر الدكتور وقال



" الساعة  (   )      قيام حتى العدو فهم الغرب يعني والروم بدأ )7(أمريكا ،
مقالته           منه ينقم سفر، الدكتور على حربا يشن الجامي أمان محمد

وشتمه،          وتفسيقه تضليله إلى به وصلت الحداث، هذه من ومواقفه

الحرب           قبل كانوا وطواغيته البعث أن مع العودة، سلمان والشيخ هو

حكامه          أولياء أولى ومن الجامي طواغيت أحباب أحب من المذكورة

والمداد        العون بكل ويمدونهم وينصرونهم يظاهرونهم كانوا الذين

للسلم         عدائهم عن الطرف ويغضون إيران مع حربهم في

يكن          فلم ، وكردستان العراق في السلم لهل وذبحهم والمسلمين

ملحدة       !!     !! ول كفرة وأذنابهم سعود آل عند ساعتها البعثيون أولئك

سعود          آل طواغيت عادوا عندما فقط وكفروا كذلك صاروا وإنما

    .. الضلل       هؤلء يكتف ولم تكفيرهم في ورغبوا سعود آل وأحب

ويجادلون          يدافعون انبروا بل الحكم طواغيت عن بالجدال ساعتها

حتى           ، لهم ويدعون بل عليهم ويثنون الصليبيين من أحلفهم عن

 : قائلين        الحرام المسجد منبر على خطباؤهم الله( نعب جزى

!!( اا   خير منا ع غاراتهم        أمريكا يشنون تراهم كله هذا مقابل وفي

للتحالف        المعارضين الدعاة في ألسنتهم ويطيلون الموحدين على

ويؤيدون         لهم المجاهدين دماء ويبيحون بهم والستنصار الصليبين مع

مثال          تقدم كما ، وإعدامهم قتلهم علي ويظاهرونهم الحكم طواغيت

المدخلي    !! شعر في منه

الخوارج             يكن لم إذ هذا، وغيهم ضللهم في الضلل الخوارج تعدوا فقد

ومظاهرتهم          والكفار الروم محالفة يرون أمرهم وولة أمراؤهم ول الولون

في            الخبيثة الطوائف هذه من صدر هذا أن إل والموحدين، المسلمين على

أمر            الدين لهذا يهيء أن سبحانه المسؤول وهو المستعان فالله العصر، هذا

))7(  : ص    السعودية في الصلحي (   12المشروع من.     المناهج تنقيح كتاب عن نقل

من  )              بأخبار استعنت كما ، أعله موضع من أكثر في به استعنت وقد الخوارج بدع

والمغرب     . الخليج في الثقات اخواننا



الزندقة             أهل فيه ويكبت معصيته أهل فيه ويذل طاعته أهل فيه يعز رشد

والنفاق .

أجعين            وأصحابه له آ وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى

المقدسي /    محمد أبو على           جمعه موقعنا
النترنت
التوحيد           منبر
والجهاد
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