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  .بسم هللا الرحمن الرحیم 

إن الحمد  نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من 
یھده هللا فال مضل لھ ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، 

: وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، صلى هللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا، أما بعد
وكل محدثة  ، وشر األمور محدثاتھا،فإن أصدق الحدیث كتاب هللا،وخیر الھدي ھدي محمد

  بدعة، وكل بدعة ضاللة

للجوارج، ومنھا  فإن الفتن في ھذا الزمان تتابعت، وتنوعت وتكاثرت، فمنھا الفاتن: وبعد
الین، وخاض الفاتن للقلوب، ومنھا الفتان للعقول والفھوم، وقد خاض أناس في الفتن غیر مب

  .أناس غیر عالمین، وخاض فئام عالمین، وخاضت جماعات مقلدین

حتى أصبح ذو القلب الحي ینكر من یراه وما یراه، فال الوجوه بالوجوه التي یعرف، وال 
فھو مخالط , األعمال باألعمال التي یعھد، وال العقول بالعقول المستنیرة، وال بالفھوم المنیرة 

لھم بعملھ، یعیش في غربتھ بین جلدتھ، حتى یأذن هللا بحلول األجل  للناس بجسمھ، مزایل
  .بمن یفك غربتھ ویؤنس وحشتھ –إن عفا هللا وغفر  –فیلحق 

وإن من أعظم تلك الفتن وأشدھا صرفا عن الصراط المستقیم الفتنة عن تحقیق معنى 
فاتن عنھا بعلم، وكم من الشھادتین، شھادة أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا رسول هللا، فكم من 

  .مفتون عنھا بتقلید

ولھذا الفتنة، عن تحقیق معنى الشھادتین صوركثیرة، جمع صورھا ھذا الزمان وأھلھ، وما 
اجتمعت في وقت اجتماعھا وتواردھا في ھذا الزمن، فما أقل الفقیھ بھا، المجاھد لھا، على 

  .تنوعھا وتشعبھا، وظھورھا وجالئھا

إذا سئلوا عن معنى كلمة التوحید ظنوا معناھا ال خالق موجود إال هللا، وكأن  فطوائف من الناس
أھل الجاھلیة والعمى ممن بعثت إلیھم الرسل یقولون بتعدد المبدعین الخالقین المدبرین، حتى 

وممن خرج عن دائرة العلم واألدب ھو أحد أقطاب الصوفیة , تبعث لھم الرسل بال إلھ إال هللا 
وما كان شیخ الصوفیة وال عالمھم في بالد الشام في , في ھذه األرض فسادا الذین سعوا 

دمشق بالذي یتمكن لھ في العلم بشيء فكان أن كتب مقاال فرد علیھ أحد األخوة حول إستداللھ 
بالرافضة وكالم الرافضة ومحسن األمین في الرد على شیخ اإلسالم محمد بن عبد الوھاب 

قام عبد الھادي الخرسة بالرد على ما )  صوفیة حضرموت( شبكة وعندما إعترضنا علیھ في 
فكان علینا أن نرد ھذا البھتان والذي إفتراه عبد الھادي الخرسة فراح یدافع عن , قالھ األخوة 

بل راح , المقال الذي ملئ بالكذب واإلفتراء ولم یكن عبد الھادي الخرسة بصاحب الخلق القویم 
وفیھما یظھر  قسمین بن عبد الوھاب وفینا وقسم حوارنا معھ  یسب في شیخ اإلسالم محمد

  .للجمیع حقیقة أخالقھ وعلمھ 

  



رده على إعتراض األخوة حول إستداللھ بكتب الرافضة ورددت علیھ في الجزء :  القسم األول
وكان الخرسة یحور النصوص لكي تخدمھ في بدعتھ وفي إنتصاره لنفسھ , األول من البحث 

  . بل لھ المتابعین لھ دون معرفة الحق فط

السیف البتار (  وھو رد على المقال الذي كتبھ عبد الھادي الخرسة بعنوان:  القسم الثاني
في موقعھ المعروف بین أتباعھ وما كان ھذا ,  ) الفري على أوھام الخارجي أبي عبیدة األثري

فكان یرید فقط أن یسعف نفسھ وما وقع فیھ من , الرجل بالذي یوصف باألخالق الحمیدة 
أمام المتابعین والمطلبین لھ وسنرى معا علم عبد الھادي الخرسة والذي یظھر لنأ أن , الضعف 

  الرجل تبرأ من أي علم یذكر 

  تقي الدین السني / كتبھ وأماله 

رد الشیخ عبد الھادي الخرسة على مقال االخوة في شبكة صوفیة حضرموت :  القسم األول
والذي كان مبنیا على أساس إستداللھ بالرافضة لكي یطعن في دعوة الشیخ محمد بن عبد 

وسیكون الرد علیھ بإذن هللا تعالى بذكر ما قالھ ومتابعة , الوھاب رضي هللا تعالى عنھ وأرضاه 
  .  تعالى السداد في القول والفعل ونبدأ بعون هللاألقول حق متابعة نسأل هللا

  

: قلت  . بوابة التشیع التصوف: فقد جاءني مقال من وھابي خارجي تحت عنوان : قال الخرسة
بل إن من أدب طلبة , األخبار والنصوص  لیس ھذا من األخالق العلمیة أیھا الخرسة في تقسي

فإن كان لدیك ما یقال بالعلمیة , حجتھ وجھل حالھ  العلم أن تكلم في علم ال كالم یدل على ضعف
وبانت عورتك واآلن تصفنا بالخوارج فإن , فقد فضحت نفسك  فكان خیرا لك أن تتكلم أو تسكت

 !! .. لكان خیرا لھ ان تفوه بالعلمیة ال الكلمات الخاویة, الكالم  كان الخرسة ذا علمیة في
 

 أو مفتر, ن أھل السنة بل ھم من الخوارج وال یجعلھم الوھابیة لیسوا م الوھابیة : قال الخرسة
العلم فھو بین  واحسرتاه على من نسبك على أھل: قلت  . كذاب یرید أن یلبس الحق بالباطل

تبارك وتعالى ھو  والضعف بل إن الصوفیة لیست من أھل السنة وإن إعتقاد أن هللا, الجھل 
أھل  " والتابعین فإن الوھابیة ھم بھ الصحابةالنافع والضار ما كان لبشر أن یخالف ما جاء 

لست ) : " 252(بن عبد الوھاب في الرسائل الشخصیة صفحة  یقول الشیخ محمد " السنة
صوفي أو فقیھ أو متكلم أو إمام من األئمة الذین أعظمھم مثل ابن  و الحمد أدعوا إلى مذھب

سنة  وأدعو إلى وحده ال شریك لھ ، كثیر وغیرھم ، بل أدعوا إلى هللا القیم والذھبي وابن
الحق إذا  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم التي أوصى بھا أول أمتھ وآخرھم وأرجوا أني ال أرد

ألقبلھا على الرأس  أتاني ، بل أشھد هللا ومالئكتھ وجمیع خلقھ إن أتانا منكم كلمة من الحق
ي حاشا رسول هللا صلى هللا علیھ فإنھ ال أئمت ، وألضربن الجدار بكل ما خالفھا من أقوال والعین

, كالم الشیخ محمد بن عبد الوھاب رحمھ هللا تعالى  فكیف لعاقل أن یقرأ" یقول إال الحق 
وحقیقة أیھا الخرسة حالك یرثى لھا فتخبطك بعدما , العلمیة فتكلم  ویقول ما تقول فإن كان لدیك

 . السنة فتعست أینما وقعت أردت أن تطعن في أھل, العلمي  كشف اإلخوة فراغك
 

والروایات أمر معمول بھ عند أھل السنة  اإلستشھاد بالروافض في نقل األخبار : قال الخرسة
وال أدري لمثلك كیف أن یتكلم في علم : قلت . ثقا  سلفا وخلفا إذا ترجح صدقھم وكانوا

أما , المبتدع إن وافق بدعتھ فإن جمھور أھل العلم على ترك روایة  , المصطلح وروایة المبتدع
فقد أخذوا أخباره وقد إتفق أھل العلم على ترك الرافضة واإلحتجاج  إن كان غیر داعیة



فأما رافضة الیوم , ألھل الحدیث منھجیة عظیمة في تسبیر األخبار واألحادیث  وكان, بأخبارھم 
ما یدل على جھلك إن دل على شيء فإن" أعیان الشیعة " بالعاملي صاحب كتاب  وإحتجاجك

ألن الرافضة في ھذا الزمان من نیل الشیخین رضي هللا , بعلم الحدیث والمصطلح  الغریب
 وال یخالف في ذلك إال من, بإجماع المسلمین قاطبة " كفار " وأمھات المؤمنین فإنھم  , عنھما

الرافضة  لویبدوا لي أن الخرسة ما وعي حا, فإن القول بمثل ھذا ال یصح , كان على ملتھم 
    . واإلنتماء الترفضي , فالرجل في حال یرثى لھا من الجھل, وإن كان واعیا وتكلم بعلم بحالھم 

  
 –حجر في المیزان كما أشار ابن–ووجھ ذلك . ومن ھنا أتى التفریق بین الداعیة وغیر الداعیة

وكبار التابعین أطلقوا . بدعتھ أن المبتدع إذا كان داعیة، كان عنده باعث على روایة ما یشید بھ
أي الصحابة وكبار (لم یكونوا » :(15|1(ذلك كما قال ابن سیرین في ما أخرجھ عنھ مسلم 

فینظر إلى : الفتنة، قالوا سموا لنا رجالكم فلما وقعت. یسألون عن اإلسناد) التابعین من طبقتھ
لحاصل أن روایة فا  .«البدع فال یؤخذ حدیثھم أھل السنة فیؤخذ حدیثھم، وینظر إلى أھل

فھناك " شیعیا " فإن كان الراوي , قبول رواتھا من عدمھا  المبتدع قد تأصلت وبینت حالھا في
كالعاملي وأضرابھ من الرافضة " الرافضي " بدعة صغرى وبین  وھي" الشیعي " فرق بین 

  . في وقتھم وحالھم
 

جحد شیئا من  كافر المتأول كمنما ال): (  31/1( وذكر في االخبار األحاد في الحدیث النبوي 
والمشبھة الغالین  شعائر الدین المعلومة من الدین بالضرورة، وكغالة الجھمیة نفاة الصفات،

القبول، وھو اختیار  في اإلثبات؛ ففي قبول خبر أحدھم خالف، وأكثر المتكلمین على عدم
فأما من  وھو فاسق وزیادة، ) 6:الحجرات)(إن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا: (اآلمدي؛ لقولھ تعالى

تحرجھ عن الكذب، ولم یكن من الدعاة  فیھ بدعة غیر مكفرة فلعل األرجح قبول خبره، إذا عرف
مذھب یعتقد صحتھ، ویتأول ما خالفھ،  إلى بدعتھ، ولم یرو ما یقوي مذھبھ، حیث إنھ على
مي بشيء من البخاري وغیره لبعض من ر وینتمي إلى اإلسالم، ویصدق بالرسالة، وقد روى

   .أولئك الصدق، والتثبت في الروایة البدع كالتشیع وإنكار القدر ولكنھم تحققوا من
 

فإن العادة تقتضي تساھلھ في  إن روى المبتدع ما یقوي بدعتھ لم یقبل منھ، : وقال كذلك
ما روایة المبتدع غالبا ما تكون في  وھذا معلوم أن) . روایتھ، لموافقتھ ما تمیل إلیھ نفسھ 

وھذا , ) فحدیثھ لنا وبدعتھ علیھ ( , البدعة  یمیل إلیھ أما إن خالفت الروایة لما ھو علیھ من
  . واقع إن كان المبتدع ضابطا لحدیثھ

 
نفسھ في الدعاء إلى  وھكذا ال یقبل خبره إن كان من الدعاة إلى بدعتھ، إھانة لھ، حیث نصب

 .اإلصغاء إلى كالمھ ، وتنفیر للناس عنھذا المنكر، ففي ترك الروایة عنھ إماتة لذكره
 

المبتدع في  ناسبة الكالم على روایة) : (  557/1( وقال إبن القیم وجھوده في خدمة السنة 
وجرحھ، وبالتالي رد حدیثھ  من أسباب الطعن في الراوي "البدعة"أن : مبحث الجرح والتعدیل

 .مكفرة، أو غیر مكفرة والبدعة إما أن تكون.بشروطھ
 

من كفر ببدعتھ لم " :قال النووي الجمھور على عدم قبول روایة صاحبھا، : فالبدعة المكفرة
 . "المبتدع إن كفر ببدعتھ، فال إشكال في رد روایتھ" :وقال ابن كثیر ."یحتج بھ باالتفاق

 
أنھ ال یرد كل مكفر  :والتحقیق: "التفصیل في ذلك، فقال -رحمھ هللا  -واختار الحافظ ابن حجر 

أنكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدین  من: أن الذي ترد روایتھ: فالمعتمد... ببدعتھ



فأما من لم یكن بھذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطھ لما  .بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسھ
  "فال مانع من قبولھ :یرویھ، مع ورعھ وتقواه

 
مكفرا في  وإن لم یكن, قبول روایتھ  فالعبرة في عدالة الراوي وضبطھ للحدیث وصدقھ في

إلیھ بعض أھل العلم  وھذا ما ذھب, بدعتھ قبلت روایتھ إن كان من الضابطین للحدیث ولبدعتھ 
 . ولنا في إختالفھم وقفات

 
إلى بدعتھ، وال تقبل  التفصیل، فتقبل روایة من لم یكن داعیة: لثالث) : (  559/1: (وقال كذلك 

وھذا المذھب الثالث أعدلھا " :ھب األكثرین من العلماء، قال ابن الصالحوھذا مذ.روایة الداعیة
  . 55مقدمة إبن صالح  ص " وأوالھا

 
على قبول غیر الداعیة، إال  األكثر: "في غیر الداعیة أیضا، فقال - رحمھ هللا  - وفصل ابن حجر 

  .51ص: نزھة النظر "إن روى ما یقوي بدعتھ فیرد على المذھب المختار
 

المذھبین الباقیین أن  وبالنظر إلى استبعاد األئمة للمذھب األول، فإنھ یتحصل لدینا من مجموع
لھذه القضیة في مناسبات  -رحمھ هللا  - وقد عرض ابن القیم: روایة المبتدع تقبل بشروط ثالثة

  . بقبول روایة المبتدع ھو القول: مختلفة، والذي یظھر من مجموع كالمھ
 

 : في قبول روایة أصحاب البدع غیر المكفرة -حمھ هللا ر -فمن كالمھ 
 .منھم أن یكون صاحبھا ممن ال یستحل الكذب لنصرة مذھبھ، فیقبل أھل الصدق -1
  . أن یكون غیر داعیة إلى بدعتھ - 2
  .بالشروط التي مر ذكرھا. بدعتھ ویوافقھا ویقویھا أن ال یروي ما یؤید -3
 

التشیع الغالي في عھد السلف من  - رحمھ هللا -واعتبر  ) : ( 561/1: ( وقال رحمھ هللا كذلك 
الرفض الكامل، والحط على الشیخین فقد عده بدعة  وأما. البدع الصغرى، وأنھ ال یترك حدیثھم

 .(6-1/5) المیزان . )وال كرامة  كبرى، فال یحتج بأصحابھا
 

روى ما یؤید بدعتھ،  روایة المبتدع إذا ما یؤكد عدم قبولھ -رحمھ هللا  -وقد جاء عن ابن القیم 
  :- وكان شیعیا -قال عن األجلح بن عبد هللا  -رحمھ هللا  -فإنھ 

 
ما أعرف : "أنھ قال وأما حدیث األجلح بن عبد هللا بن أبي الھذیل، عن علي رضي هللا عنھ،

ھذه األمة سبع هللا قبل أن یعبده أحد من  أحدا من ھذه األمة عبد هللا بعد نبیھا غیري، عبدت
شیعي، وھذا الحدیث معلوم بطالنھ بالضرورة؛ فإن  فاألجلح وإن كان صدوقا، فإنھ" : سنین

 .(2/505) :أحكام أھل الذمة ."جمیع الصحابة سبع سنین علیارضي هللا عنھ لم یعبد هللا قبل
 

ول روایة في قب یتفق مع أكثر العلماء وجمھورھم -رحمھ هللا  -أن ابن القیم : فتبین من ذلك
نبین الكالم في الرواة الذین  ولعلنا. ) . المبتدع بشروطھا، كما دل علیھ كالمھ الذي نقلناه عنھ

األخبار ھنا أن روایة المبتدع فیھا تأصیل  فإنھ قد تبین لنا من. ذكرھم الخرسة في كالمھ 
المبتدعة فكان  أما, روایة أھل السنة فیؤخذ خبرھم  فكان ینظر في بدایة الفتنة إلي, وتفصیل 

" التشیع ومنھا " الصغیرة والخفیفة " أضراب عدة منھا  یرد حدیثھم وقد قسمت البدعة إلي
وإن كان ھناك تاصیل في ھذا الخبر عند السلف إال أن الخرسة قد  " كالرفض" الكبیرة الغالیة 

قبول " والصحابة دون تناول الشیخین " فالراجح من الشیعة , والروایات  جھل حال األحادیث
مخالفا لبدعتھم أما إن كان صدوقا أو كان حتى ثقة وكان یروي ما یوافق بدعتھ  خبرھم ما كان



هللا  نسأل. ینال من الشیخین فیحط حدیثھ في الروایات التي یحدث بھا في مثالب غیره  وكان
   العافیة

  
شیعي جلد لكنھ صدوق فلنا  أبان بن تغلب الكوفي:قال الحافظ الذھبي: قال عبد الھادي الخرسة 

كان غالیا : وأورده ابن عدي وقال صدقھ وعلیھ بدعتھ ، وقد وثقھ أحمد وابن معین وأبو حاتم
فلقائل .بھ مسلم وأصحاب السنن األربعة في التشیع ، روى عنھ سفیان بن عیینة وشعبة ، احتج

ف یكون عدال من ھو توثیق مبتدع ، وحد الثقة العدالة واإلتقان ؟ فكی كیف ساغ: أن یقول
   صاحب بدعة ؟

 
فبدعة صغرى كغلو التشیع أو كالتشیع بال غلو وال تحرف ،  :أن البدعة على ضربین :وجوابھ

وتابعیھم مع الدین والورع والصدق ، فلو رد حدیث ھؤالء لذھب جملة  فھذا كثیر في التابعین
والغلو فیھ ، والحط على  الكاملكالرفض : ثم بدعة كبرى. النبویة ، وھذه مفسدة بینة من اآلثار

  .یحتج بھم وال كرامة أبي بكر وعمر رضي هللا عنھما والدعاء إلى ذلك فھذا النوع ال

 
ھو من تكلم في عثمان والزبیر وطلحة ومعاویة  فالشیعي الغالي في زمان السلف وعرفھم

فنا ھو الذي وتعرض لسبھم ، والغالي في زماننا وعر وطائفة ممن حارب علیا رضي هللا عنھ
 .الشیخین أیضا فھذا ضال معثر یكفر ھؤالء السادة ویتبرأ من

المعروف  العاملي)) كشف االرتیاب عن أتباع محمد بن عبد الوھاب : (( ومؤلف كتاب:أقول
الحافظ الذھبي  باعتدالھ وإنصافھ في مسائل الخالف لم یعرف بالبدعة الكبرى التي أشار إلیھا

 .م یكن من الشیعة الغالةوالموجبة لرد أخباره ول

الحدیث فإذا  ثم إن كتابھ ھذا في أخبار موثقة لھا شواھدھا في مذكرات غیره ، ولیس كتابھ في
قالھ الحافظ الذھبي في  قبل العلماء والمحدثون روایة أمثالھ فلم ال نقبل أخباره ولنقل فیھ ما

 .لنا صدقھ وعلیھ بدعتھ: أبان وغیره

السنن روایات  ر العاملي علیھ أن ینكر قبول البخاري ومسلم وأصحابوالمنكر علینا قبول أخبا
 .وأحادیث من ھو مثلھ

الروایات وردھا ھو الصدق والكذب دون البحث في عقائد الرواة ونقلھ األخبار  وإن معیار قبول
 استباح في عقیدتھ الكذب فإن أخباره مردودة ، ومن لم یستبح ذلك فأخباره وروایاتھ إال من
الخرسة قد رد على نفسھ في كالمھ  من الغرابة أن: قلت  .لة إذا عرف بالصدق وشھر بھمقبو

  . فإنظروا معي

 

كالتشیع بال غلو وال  فبدعة صغرى كغلو التشیع أو: أن البدعة على ضربین: [ قال الخرسة 
 والصدق ، فلو رد حدیث ھؤالء تحرف ، فھذا كثیر في التابعین وتابعیھم مع الدین والورع

 . لذھب جملة من اآلثار النبویة ، وھذه مفسدة بینة



على أبي بكر وعمر رضي هللا عنھما  كالرفض الكامل والغلو فیھ ، والحط :ثم بدعة كبرى
 .كرامة والدعاء إلى ذلك فھذا النوع ال یحتج بھم وال

وعرفھم ھو من تكلم في عثمان والزبیر وطلحة ومعاویة  فالشیعي الغالي في زمان السلف
والغالي في زماننا وعرفنا ھو الذي  عنھ وتعرض لسبھم ، وطائفة ممن حارب علیا رضي هللا

معي إلي كالم  إنظروا: قلت  ] . ھؤالء السادة ویتبرأ من الشیخین أیضا فھذا ضال معثر یكفر
كالرفض الكامل والغلو فیھ ، والحط  : [الخرسة في ھذا الباب وكیف یرد على نفسھ ھذا الجاھل 

ثم ] .  والدعاء إلى ذلك فھذا النوع ال یحتج بھم وال كرامة أبي بكر وعمر رضي هللا عنھماعلى 
الشیخین أیضا  والغالي في زماننا وعرفنا ھو الذي یكفر ھؤالء السادة ویتبرأ من: [ كالمھ ھنا 

الخرسة إنما ھي ما یحط قول  فالحاصل أن بدعة الرفض كما قال ونقل ] . فھذا ضال معثر
تقدیم علي على أبي بكر وعمر  في" الشیعي " ا وإختلفت األزمان فزمن السلف كان صاحبھ

شیعیا دون تناول الشیخین وإن كان لھ  فقد كان, دون تناول الشیخین وھكذا كان إبان بن تغلب 
بدعتھ فیحط ثم یأتي الخرسة قائال في كالمھ على  ما یوافق بدعتھ فلم یخرج لھ ما كان في

, الشیعة والرد على الوھابیة الذین ھم أھل السنة والجماعة  حب كتاب أعیانمحسن األمین صا
 . جھل صریح وال أدري ما أقول ھنا إال القلوب واحدة قائال انھ منصف فھذا

 
 )) كشف االرتیاب عن أتباع محمد بن عبد الوھاب: (( ومؤلف كتاب: [ الخرسة  ثم یقول
الكبرى التي أشار  المعروف باعتدالھ وإنصافھ في مسائل الخالف لم یعرف بالبدعة العاملي

ما أغرب حال : قلت ] .  الغالة إلیھا الحافظ الذھبي والموجبة لرد أخباره ولم یكن من الشیعة
" أصحاب ھذه الكتب فإن اإلعتقاد ال یجعلھ من  الخرسة یقول البدعة الكبرى الموجبة للرد على

كتب في نصرة مذھبھ وھذا إن دل على شيء فإنما  فإنھ على ملة الرفض وصنف"  المنصفین
" یا خرسة ومن الكتب التي صنفھا والتي تثبت انھ  وھي الرفض" بدعتھ الكبرى " یدل على 

هللا،  أعیان الشیعة، نقض الوشیعة في الرد على كتاب الوشیعة لموسى جار: [ " رافضي خبیث
مناقب ومصائب  الموازین الشرعیة على العرفیة، المجالس السنیة فيالدرة البھیة في تطبیق 

الوھاب، البحر الزخار في  ، كشف االرتیاب في أتباع محمد بن عبد)علیھم السالم(العترة النبویة
علیھ (في مراثي السبط الشھید ، الدر النضید)علیھم السالم(شرح أحادیث األئمة األطھار

الیقین في التألیف بین المسلمین، كشف  ة األخذ بالثأر، عین، أصدق األخبار في قص)السالم
مسألة تقلید األعلم، لواعج األشجان في مقتل  الغامض في أحكام الفرائض، الدر المنظم في

تعلم الفرائض، القول السدید في االجتھاد والتقلید،  ، جناح الناھض إلى)علیھ السالم(الحسین
، إقناع الالئم على )علیھ السالم(أحكام أمیر المؤمنینعجائب  حذف الفضول عن علم األصول،

فھذه الكتب تثبت ]  في علم التصریف، تاریخ جبل عامل، صفوة الصفوة إقامة المآتم، المنیف
, إال على نھج الرافضة وعقیدتھم ولیس في ما نقل عنھ من اإلنصاف صحة  ان الرجل ما كان

 وإنما تكلم الخرسة في البدعة وجعل العاملي خارجا منھا ومعروف أن العاملة حجة بل ال یثبت
عجیبة في  فإن فیھ جرأة" اعیان الشیعة " الرافضة ویستدلون بأخباره وقد إطلعت على كتاب 

الجاھل الخرسة فإن  وكان من الدعاة إلي بدعتھ أیھا, اإلنقضاض على السنة بال علمیة وال فھم 
تصفھ باإلنصاف وما دخل  كان من الدعاة إلي بدعتھ فكیف مھ تدل على أنھمؤلفاتھ وكال

  ؟" .. رافضي كافر  " وكیف تستدل بخبره وھو, اإلنصال في الدعوة إلي البدعة 



  

ھذا في أخبار موثقة لھا شواھدھا في مذكرات غیره ، ولیس  ثم إن كتابھ : [ ثم یقول الخرسة
والمحدثون روایة أمثالھ فلم ال نقبل أخباره ولنقل فیھ ما قالھ العلماء  كتابھ في الحدیث فإذا قبل

ال  حق لي أن أتعجب وكیف: قلت ] .   لنا صدقھ وعلیھ بدعتھ: الذھبي في أبان وغیره الحافظ
, الكفریة  إن العاملي من الدعاة إلي مذھبھ وعقیدتھ, أتعجب وقد تكلم الخرسة بجھل مقدع 

قال بإنصاف ھذا  شأن في مثل ھذا ولو عرف الخرسة إعتقاد الرافضة فیھم لماولیس لألنصاف 
, الدعاة إلي بدعتھ  فإن تتبع العاقل مؤلفات ھذا الرافضي الخبیث عرف أنھ من, الرجل 

قرب الرافضة من  وشركیاتھ فالحاصل أن اإلحتجاج بكالمھ إن دل على شيء فیدل على
الرجل ھذا داعیة إلي بدعتھ  ل أھل العلم روایة الرافضة فإنأمثالھ تعست وهللا ما قب, الصوفیة 

بل مثلھ رافضي والرافضي ال یحتج  , وال تنزل النصوص وال تلوي أعناقھا كأنك تعرف حالھا
 . وإما أن تسكت فوهللا ال حجة لدیك إلي اآلن إال بكالم رافضي فأما أن تكشف القناع عن حالك

 
 قبول أخبار العاملي علیھ أن ینكر قبول البخاري ومسلم والمنكر علینا: [   یقول الخرسة

وإن معیار قبول الروایات وردھا ھو الصدق .وأصحاب السنن روایات وأحادیث من ھو مثلھ
الرواة ونقلھ األخبار إال من استباح في عقیدتھ الكذب فإن أخباره  والكذب دون البحث في عقائد

: قلت ] .  یاتھ مقبولة إذا عرف بالصدق وشھر بھیستبح ذلك فأخباره وروا مردودة ، ومن لم
 ال تعرف ما تقول كیف المنكر علیك اإلحتجاج بالرافضة, كما یظھر لي من كالمك جاھل  انت

, السلف  وھل لك أن تفرق بین الشیعة في وقت, تقول علیھ أن ینكر إحتجاج البخاري بالشیعة 
  . وبین العاملي ومن تبعھ 

 

 وإن معیار قبول الروایات وردھا ھو الصدق والكذب: [   لنا ترفضھ یثبتثم یقول الخرسة ما 
أخباره مردودة  دون البحث في عقائد الرواة ونقلھ األخبار إال من استباح في عقیدتھ الكذب فإن

هللا أكبر ما ھذا ] .   بھ ، ومن لم یستبح ذلك فأخباره وروایاتھ مقبولة إذا عرف بالصدق وشھر
التقیة " ھذا الرجل من أكذب أھل األرض  إن كان الصدق معیار فإنھ, ھذا الرجل الجھل المدقع ل

العاملي من الرافضة وھم الفرقة التي نص أھل اإلسالم  وھي عقیدة للرافضة في الكالم ثم إن" 
ثم إن العاملي رافضي , طائفة  72أخرجھا علماء المسلمین من ال وقد, على كونھا في النار 

وأعلم أیھا الخرسة أنك جاھل ال تعرف ما تقول , الكذب على أھل السنة  ستبیحكذلك الرافضة ت
وقبول خبر العاملي , تقول فحقیقة تعجبت من كالم ھذا الخرسة في ھذا الباب  وال تدري ما

وإن كان كذلك صدوقا فإنھ رافضي , ألنھ من الدعاة إلي عقیدتھ " ساقط  " الرافضي
   فكیف ال یبحث عن عقیدة الراوي یا جاھل یا من وضعك شیخا" ھالك العقیدة  " والرافضي

 فإن كان من طلبة العلم عندھم أو من أھل العلم فعلى العلم السالم, الرجل كثیرا  یبكیني حال ھذا
وال  " رافضي" ثقات وأخبارھم مقبولة ما ھذا بصوفي إنما ھذا " الرافضة " رجل یقول أن 

كیف یصنف  والغریب من األمر أن الخرسة ال یعرف, فالعقیدتین تذھب إلي منحنى واحد خالف 
إلي المذھب الذي  فما دخل اإلنصاف في الدعوة" منصف " األحوال ثم یأتي لیقول أن العاملي 

منصفا فیدخل ھذا في قبول  فكیف یكون, ھو علیھ فإن كان داعیة وھذا ما تثبتھ كتبھ وأخباره 



ولعل , والرافضة على عقیدة واحدة  فأنتم, إن كانت ھذه منھجیتكم , لصوفیة خبره عند ا
, " شیاطین " فقد وصفوھم بأنھم , فیھم  الخرسة غفل عن إعتقاد الرافضة وأعالم الرافضة
فكیف بمثل , كبار الدعاة إلي دینھ وعقیدتھ  فإن محسن األمین صاحب كتاب أعیان الشیعة من

" جاھل غافل " ال بد منھا وھي أن الخرسة بین أمرین  حقیقة" نصفا م" ھذا الجاھل أن یقول 
العارف بعقیدتھ وینتحل التصوف والحال كثیر من إنتحال  فالرافضي" رافضي عارف " أو 

   . العافیة الصوفیة للتشیع نسأل هللا

 

  : ثم ذكر الخرسة عدة رواة

المفضل الحفري بفتح  أحمد بن: " قال الحافظ في تقریب التھذیب . أحمد بن المفضل الحفري  
التاسعة مات سنة خمس  المھملة والفاء أبو علي الكوفي صدوق شیعي في حفظھ شيء من

: [ قال الخرسة  ثم, ولكن في حفظ مفضل شيء " صدوق " فالراوي ھذا " عشرة د س 
ح مسلم ورویة الحفري في صحی فأین كالم, قلت من أین للخرسة بھذا الكالم ] حدیثھ في مسلم 

 ؟؟. 
 

وأظنھ ذكرھم لیثري كالمھ ورده ویقال , أدري ما الحاجة لذكر مثل ھذا  وال, ثم ذكر عدة رواة 
روایة المبتدع عند أھل السنة قد أصل فیھا أھل العلم وبینوا الحقائق التي قد تغیب  أنھ رد وإن

والجماعة  ھل السنةقلنا ال خالف في روایة المبتدع عند أ, الجھالء أمثال الخرسة وغیره  عن
وھي " التشیع  " وإن البدعة, فإن البدعة على ضربین كما بین الجاھل في مقدمة كالمھ 

من كان  " كذلك على رد خبر , " الراوي ما خالف بدعة " الخفیفة وكان أھل العلم على قبول
 ومن, روایتھ من كان داعیة ردت " فإن أھل العلم قالوا  " بدعتھ في روایتھ ثقة ولكنھ دعا إلي

 وھذا مناف لما ذھب إلیھ الخرسة في" لم یكن داعیة قبل حدیثھ وإشترط في ذلك الصدق 
 وھي بدعة غالیة وإعتقاد الرافضة" رافضي " اإلحتجاج بمحسن األمین العاملي فالعاملي 

 فقد, وترفضھ  وإن العاملي من الدعاة إلي دینھ وعقیدتھ, النیل من الشیخین رضي هللا عنھما 
في الصحابة رضي هللا  تعلم في النجف وفي الحوزات العلمیة وتتلمذ على یدیھ كبار الطاعنین

, الدفاع عن عقیدتھ الھالكة  وكان محسن األمین قد ألف ما یقارب العشرین مؤلفا في, عنھم 
  . ولكنھ رافضي متستر وبدعتھ إما أن الخرسة جاھل بحالھ أو أنھ عارف

 

یشك في مثل ھذا الصوفي وإن الصوفیة بعیدون عن أھل السنة ,  الرافضة فالعارف بعقیدة
وھذا ما یزید األمر غرابة ألن " ثقة " إن كان محسن األمین عند الصوفي  ولكن, والسنة 

ومتفق على ترك , من دعاة الترفض كما ھو معروف عند أھل العلم وطلبة العلم  محسن األمین
 وقد كان األمین من الداعین إلي بدعتھ, ة العصر الرافضة وأن ال یقبل وخصوصا رافض كالم

الرجل  ھذا, وخرافة النص على األئمة ولمن أراد أن یعرف حقیقة األمین فلینظر أعیان الشیعة 
نفسھ من  في تبرأة" المصطلح " لیس بالمقبول والغریب إحتجاج ھذا المفتري الجاھل بعلم 

أصل فیھا أھل  دیث وروایة المبتدع والتي قدفما دخل علم الح, ھذه الفضیحة التي وقع فیھا 
 !!!! .. العلم في كالمك ھذا



 

تقارن  أوال ال, اإلحتجاج بالعاملي إن كان علمائنا إحتجوا بمثل ھؤالء  ثم یقول ما المانع من
 فأنت مجرد جاھل وما رأیت مثلك في الجھل بحیاتي فإن, العلم من السلف والخلف  نفسك بأھل
وبینت  بالعاملي ھذا من عندك ال من عند السلف فإن روایة المبتدع قد فصلت وأصلتاإلحتجاج 

فضال إن كان  والراجح فإن العاملي من الدعاة إلي مذھبھ, عند أھل العلم من القبول والرد 
وال , قاطبة  والرافضة خارجون عن ملة اإلسالم بإتفاق المسلمین" رافضي " منصفا فھو 

  . أظنك منھم یا خرسة

 

والغریب إحتجاجھ بمن یكن العداوة لدعوة الشیخ محمد بن عبد : دحالن  ثم یحتج بأحمد زیني
وینظر إلي منة المنان في نقض " صوفي ھالك " فأحمد زیني دحالن , هللا عنھ  الوھاب رضي

 وإن كتابھ في منھجیة اإلستدالل, دحالن وھو كتاب ماتع في الرد على ھذا السخیف  ضالالت
دحالن ھذا  واألخبار من الروایات التي جاءت في التوسل وزیارة القبور یثبت أن زیني بالحدیث

المبتدع على ترقیع  بالجملة إن إستداللھ بمنھج روایة, ال شيء حالھ حال الصوفیة وأضرابھم 
بعلمیة أبدا فإنھ یدل على  فإنھ جھل صریح ولیس, مسألة إحتجاجھ بالرافضة وبكالم الرافضة 

فیحتج بكالمھم وھذا فعل شاذ  " الترفض" صوفي فیذھب إلي عقیدتھ الصحیحة وھي إفالس ال
فإن العاملي من الدعاة والدعاة , شيء  بل جھل صریح فروایة المبتدع أنت ال تعرف عنھا, 

,  وكافر صاحبھا وھالك, وھي بدعة غالیة  مردود خبرھم فضال عن كونھ على بدعة الترفض
قلت ماذا تعلم عن روایة المبتدع فإن أھل العلم على رد أخبار , العلم  أھل الروافض الذین وثقھم

 وإن في روایة الروافض نظر وقد أصل أھل العلم في أخبارھم وكانوا على, باإلطالق  الرافضة
كان  وخارجون عن ملة اإلسالم ناھیك عن ما" كفار " فإن الرافضة , درایة بأحوال الرافضة 

على أھل  یره في ذلك الوقت ال یعطیك الحجة باإلحتجاج بمثل ھؤالءوغ, علیھ محسن العاملي 
  . لمثلك إحتواءه فالحاصل أن روایة المبتدع مبحث ال یمكن, أیھا الرافضي المتخفي , السنة 

  

 ثم إن وصف الوھابیة للصوفیة بأنھم قبوریون غیر صحیح فإن: [ یقول عبد الھادي الخرسة 
 الصوفیة على مذھب أھل السنة والجماعة وأعني بھم األشعریة والماتریدیة رضي هللا عنھم

القبور من  القائلین بزیارة القبور والدعاء  تعالى وااللتجاء إلیھ وحده عندھا ألن أھل
وعشیا ، وبإمكان  المؤمنین أحیاء وقبورھم من ریاض الجنة والمالئكة یأتونھم بأرزاقھم بكرة

لیعلم أن ذلك ھو )) األنبیاء  حیاة(( لم أن یقرأ رسالة اإلمام البیھقي رحمھ هللا تعالى أي مس
 ما ھذا بشیخ أصال وهللا الذي ال إلھ إال ھو إن العلمیة, عنزة ولو طارت : قلت : قلت ] .  الحق

وعافانا مما إبتالك  , إنتفت من كالمھ بالكلیة فال أدري ما أقول لھ إال شافاك هللا مما أنت فیھ
فالقائل بزیارة القبور وإتیان  بل قبوریة, وأحمده تعالى على نعمة السنة والعقیدة الصحیحة 

.. نحن على نھج أھل السنة والجماعة  وإن قولھ, أھلھا وسؤالھم الحاجة ھؤالء القبوریة 
  !! .. فأقول

  



ال  القبور عندھم إال ألمرینولیست زیارة , أھل السنة ال یدعون إال هللا تبارك وتعالى   - 1
النبي  وال یكون لغیر ھذا بل ثبت عن] دفن المیت [ , ] التذكرة بالموت [ , ثالث لھما 

دون  صلى هللا علیھ وسلم تسویة القبور باألرض فلماذا بنیتم القبور وأتیتم أھلھا من
الدین  من عقیدة اھل السنة والجماعة على أن البدعة ال أصل لھا, هللا تبارك وتعالى 

 !! ... فكیف تسمي نفسك سنیا... ولكنكم أتیتم البدعة بكل جوانبھا 
 تثبت ما أثبتھ هللا" ألن أھل السنة , أما األشعریة فلیسوا من أھل السنة والجماعة   - 2

جل  تبارك وتعالى لنفسھ في الكتاب من الصفات وما أثبتھ النبي صلى هللا علیھ وسلم لھ
 واألشعریة على خالف" ة بدون تأویل أو تحریف أو تشبیھ في عاله في السنة الصحیح

 بل إن ما كان علیھ الصحابة والسلف والسنة الصحیحة ینافي إعتقاد األشعریة, ھذا 
 , زیارة القبور وتأویل الصفات, بل نقضوا السنة وتركوھا لنصرة بدعتھم , والصوفیة 

 . لى بھا من سلطانونفي الرؤیة وغیرھا من األمور التي ما أنزل هللا تعا
منافیة بذلك النصوص القرآنیة  بأن القرآن قائم بذاتھالماتریدیة ھي الفرقة التي قالت   - 3

وإن الماتریدیة خالفت بذلك " حتى یسمع كالم هللا " من السنة لقولھ تعالى  والنصوص
محدث ال مخلوق وال " كالم هللا " أھل السنة قاطبة بأن كتاب هللا تبارك وتعالى  إعتقاد

 اإلعتقادات التي جاءت بھا ھذه الفرق والتي علیھا الخرسة وغیره من أھل الضالل فإن
 . والبدع إنما ھي سخافات ال أصل لھا في الدین وإنھ باطل عظیم

أساس [مأخذھم في األسماء والصفات غالبیتھ العقل ال النقل صرح بھا الرازى في   - 4
ولوال ] 71تحفة المرید ص[یجوري في والب] الثاني والثالثون: في الفصل التقدیس

إعلم أن أصل اإلنحراف عن العقیدة الصحیحة في األسماء  !!.لنقلتھ ضیق الوقت
الجعد بن درھم وورثھا عن أبان بن سمعان وورثھا أبان عن  والصفات ورث من

وورثھا طالوت لبید بن األصعم الیھودي الذي سحر النبي  طالوت بن أخت لبید األصعم
, 9/350والبدایة والنھایة  45الحمویة الكبرى ص[  علیھ وسلم أنظر صلى هللا

 شیطانیة كما یظھر لك وقد خالفت األشعریة أھل فالسلسلة سلسلة یھودیة]. 10/19
وأول  -- مقدمات وضعوھا  -- إیجابھم النظرواإلعتبار :السنة في مسائل كثیر منھا

راجع الرد على , إلعتبار والنظرعلى العبد وال یصح إیمان العامي إال من جھة ا واجب
وكذلك أنظر ) حق هللا على العباد (المسألة في فتح الباري عند شرح حدیث معاذ  ھذه

غیر مأمور ما ذكره أبو المظفر السمعاني فیما نقل عنھ أبو القاسم التیمي في  أیضا
مسألة القرآن والقدر واإلیمان : ومما خالفوا ).2/118( الحجة في بیان المحجة كتابھ

ذلك أن ] ال إلھ إال هللا[لم یوجبوا على الكافر إذا أراد أن یسلم أن ینطق ب حیث أنھم
 وكذا سائر األبواب 28عندھم لیس من اإلیمان أنظر تحفة المرید للبیجوري ص النطق

 .كلھا

  

 :أقوال األئمة والعلماء في األشاعرة

ھجریة في عقیدتھ التي سأل عنھا  306شیخ الشافعیة المتوفى سنة و العباس بن سریجقال أب
ال نقول بتأویل المعتزلة واألشعریة والجھمیة : بن محمد الزنجاني أبو القاسم سعد بن علي

 والكرامیةبل نقبلھا بھا بال تأویل ونؤ من بھا بال تمثیل ونقول اإلیمان بھا والمجسمة والمشبھة



 173والقول بھا سنة وابتغاء تأویلھا بد عة كذا جاء في اجتماع الجیوش اإلسالمیة ص واجب
–  

 
أیضا اإلمام قوام  وفرق.والشاھد في كالم ابن سریج أنھ جعل األشعریة في عداد الفرق الضالة

وألشعریة في كثیر من  السنة أبو القاسم التیمي في كتابھ الحجة بین أھل السنة والجماعة
 .)2/11(لعقدیة كالعلو أنظر ما قالھ في المسائل ا

 

فھو الذي ینقل  وھذا یحیي ابن أبي الخیر العمراني صاحب كتا ب التبیان في مذھب الشافعي
 تعالى قال في النووي والرافعي عنھ كثیرا كان شیخ الشافعیة في الیمن رحمھ هللا

هللا أم قول البشر ؟ فإن  ھذا قولیقال لألشعري إذا قرأ آیة من القرآن ( ]: 2/564اإلنتصار[كتابھ
بل ھو قول البشر قلنا عن ذلك : قال قال قول هللا فقد رجع إلى ما علیھ السلف وأھل الحق وإن

  .واألشعریة ومحل الشاھد أنھ فرق بین أھل الحق. أھـ)بأجوبة

  

  

  

حیث وضعت  ووضعوھا االعتزالواألشعریة قدموا رجال إلى ): 2/595(وقال رحمھ هللا في
وقال أیضا .أھـ)أرجلھم معتزلة أرجلھم وأموا بالرجل األخرى إلى حیث وضع أھل الحدیثال

) كان معتزلیا أبا الحسنألن  وأقوال األشعریة مثبتة على أصول المعتزلة] 2/648:رحمھ هللا 
 .أھـ

فیھ  مایكره: رحمھ هللا في كتابھ جامع بیان العلم وفضلھ تحت باب  وقال الحافظ ابن عبد البر
في كتاب الشھادات في ] أبوعبد هللا المعروف بابن خویز[وقال " والمراء المناظرة والجدال

أھل األھواء : قال" التجوز شھادة أھل البدع وأھل األھواء" في تأویل قول مالك  كتابھ الخالف
أو  انمالك وسائر أصحابنا ھم أھل الكالم فكل متكلم فھو من أھل األھواء والبدع أشعریا ك عند

 .إنتھى) غیر أشعري

 

]: 75معید النعم ومبید النقم ص [حیث یقول في كتابھ  ھذا رد صارم على السبكي اإلبن: قلت
فیا وھو معروف بتعصبھ الزائد لألشاعرة ) . إال أشعریا عقیدة برأ هللا المالكیة فلم نر مالكیا

 .!!مقیاس المالكیة؟؟وھل القرن الثامن كان ! كانت مصر والشام؟؟ ھل الدنیا كلھا ترى

 

ال تحقیق عندھم أن ینسبوا األشعریة للشافعیة ومن تتبع أصحاب  كثیر ممنعند  قد كثر: أقول
 یجد أن لھم أیادى بیضاء في الدفاع عن العقید ة الصحیحة التى كان علیھا سلف ھذه الشافعي



أبو  وألف,متداولة األمة فالمزني لھ رسالة سماه شرح السنة بین فیھا عقیدتھ وھي مطبوعة 
أصحاب  عقیدة السلف[واإلمام الصابوني ] إعتقاد أھل السنة والجماعة[لي یبكر اإلسماع

الشافعیة كتبا في  وكذلك ألف جماعة من] الحجة في بیان المحجة[وأبو القاسم التیمي ] الحدیث
یمیز فیھا  وللشیرازي طریقة التوحید كإمام األئمة إبن خزیمة والأل لكائي ویحیي العمراني

قال الشیخ أبو الحسن الكرجي .الفقھ األشعریة عن أصحاب الشافعیة راجع اللمع في أصول
ینسبوا إلى األشعري ویتبرؤون مما بنى  ولم یزل اإلئمة یأنفون ویستنكفون أن: الشافعي 

أنظر درء ,إنتھى كالمھ ) عن الحوم حوالیھ األشعري مذھبھ علیھ وینھون أصحابھم وأحبابھم
إنھ یذكر فیھ مذاھب :كثیر على الكرجي حیث قال وأثنى الحافظ ابن)2/95(رض العقل والنقل تعا

أخبار سنة  12/717البدایة والنھایة )[غریبة حسنة السلف في باب اإلعتقاد ویحكى فیھ أشیاء
ھذا لیس من الصواب في شيء , األشاعرة إلي أھل السنة  فكیف ینسب ھذا الجاھل]. اھـ 532

  . ل على جھلھ المدقعوإن دل ید

  

  ].والمؤمنین أحیاء في قبورھم: [قال عبد الھادي الخرسة 

سماع  واألدلة كثیرة على نفي, ألن یكونوا سامعین لما أنتم قائلین , ھذا لیس بالمسوغ : قلت 
الخرسة إنما  ھذا من الغرائب والظاھر لنا أن" أحیاء في قبورھم " وقولھ , األموات لألحیاء 

وال دلیل على حیاة  فإن كالمك ھذا ال یسمن وال یغني من جوع, بعقلھ ال بعلم أبدا یستدل 
  . وال سماعھم لألحیاء, األموات في القبور 

  

ألنقاذ نفسھ من " روایة المبتدع " من محاولة الخرسة إنزال قاعدة  , حقیقة یتعجب المرء
بارھم ساقطة وشتان بین الشیعي فإن الرافضة عموما أخ" العاملي " الرافضي  اإلحتجاج بكالم

وبین الترفض والذي علیھ , وخفیفة والتي یكون دون نیل من الشیخین , صغیرة  وھي بدعة
 فكتبھ حجة عندھم وعلیھم وإنما یستدلون بھا, ومن معھ ومن تبعھ من الرافضة  العاملي

العاملي في  قط فإنفالحاصل إن سلمنا بكالم الخرسة السا, ویحتجون بھا وكثیرا ما یتناقلونھا 
العلم بما صح من  وھل یقارن إحتجاج أھل, فكیف یحتج بھ " من كبار دعاة التشیع " كتبھ 

بصدقھم وضبطھم بمثل  الروایات عن المتشیعة والناصبة والقدریة مع األخذ بعین اإلعتبار
تام برد روایة  على إتفاق ألن أھل العلم, إحتجاجھ بكالم الرافضي إن كان كذلك فھذا جھل 

والتشیع , لمن رمي بالتشیع  الرافضة وما أخرج الشیخین ألحد من الرافضة ولكنھم أخرجوا
وال یؤخذ , بدعة مسقطة لعدالة الراوي  والرفض, لیس بالعلة إال فیما روي فیما یوافق بدعتھ 

  . مثلھا وقد أصل المتقدمین في, بھ وال روایتھ 

  

یزعمون بأن األموات یتصرفون في الكون ویفعلون : قال المنكر ثم : [قال عبد الھادي الخرسة 
 ! ما یشاؤون



الحدیث القدسي  وقال في} لھم ما یشاؤون عند ربھم { قال هللا تعالى في القرآن الكریم : أقول
یسمع بھ وبصره الذي  فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي( الصحیح عن عباده الخواص الذین یحبھم 

ألعطینھ ولئن استعاذ بي  ویده التي یبطش بھا ورجلھ التي یمشي بھا ولئن سألني یبصر بھ
 ) ألعیذنھ

البرازخ كلھا ، وبإذن هللا تعالى وبخلقھ ذلك على  والوعد اإللھي ال یتخلف وال ینقطع بل ھو في
  ] .  أیدیھم

حد علماء ھذه غرابة من أ" .. !! سماع األحیاء " و , " التصرف بالكون  " ھل من ضمنھا
 نسأل هللا العافیة ما ھو الفرق بین.. !! أستغرب مما فیھ من العلم ھذا الرجل  دمشق وهللا

في الدنیا  والحاصل ان الخبر أیكون" كنتھ سمعھ " الوعید والوعد فإن هللا تبارك وتعالى قال 
وتعالى یحفظھ هللا جل في  فالعابد مصون من عند هللا تبارك, أم في اآلخرة أیھا الشیخ الصوفي 

ولیس في , إلي الحرام إبتغاء مرضات هللا  وال ینظر, عاله فیستقیم لسانھ بإن هللا تبارك وتعالى 
أتقولون على , األموات وتحكمھم بمقالید الكون  إستدالل شیخ الصوفیة قرینة على إثبات سماع

إن كان األموات یتصرفون في , في أبقیتم  أیھا الصو ماذا, هللا ما ال تعرفون وال تعلمون 
  !! .. الكون

 

  !! .. ھل لھم المقدرة على خسف األرض بنا: ثم السؤال 

  

استدالل الصوفیة بالروافض لیس غریبا ـ إلى قولھ : ثم قال المنكر : [قال عبد الھادي الخرسة 
ومن  أشھر من عرف بالكذب الروافض ویدافعون عن الكذابین الروافض ـ ویستشھدون بكتب

ھذا القائل سار إلى األئمة الستة وأحمد وابن عدي وابن معین وغیرھم فقد  حكم: أقول.واالھم
ھؤالء األئمة أخبارھم وأحادیثھم ، فلیس كل الروافض كذابین یجب رد خبرھم وحدیثھم  نقل لنا

 ظفیھم أھل الصدق وفیھم الكاذبون فأھل الصدق لنا صدقھم وعلیھم بدعتھم كما قال الحاف بل
 .الذھبي رحمھ هللا تعالى

 (( االثني عشریة في الرد على الصوفیة )) ثم أورد المنكر نصا عن الحر العاملي في رسالتھ
األھواء ال تقبل في أھل الحق ألن الحامل على  ھذا حكم منھ ولیس بخبر ، وأحكام أھل: أقول

دلیل على أنھ ال توافق وفي كالمھ ھذا أكبر  .المقیت ذلك الجھل والتعصب المذھبي والطائفي
یزعم الخوارج الوھابیة القائلون بأن التصوف بوابة التشیع ،  بین الصوفیة والروافض كما

كالمھ یعتقدون في الصوفیة أنھم زنادقة نواصب ، فأین التوافق المزعوم  فالشیعة كما جاء في
عدي ألن أھل العلم في  یسیر ھذا على األئمة األربعة أحمد وإبن بل ال, ال أخطأت ] .   المفترى

اما إن كان داعیة فترد وإن لم یكن , المبتدع صاحب البدعة الخفیفة  السلف على قبول روایة
روایتھ لنا " داعیة وكان في روایتھ ما یقبل منھا فتأخذ والقاعدة واضحة  فتقبل وإن كان

 ي فال أدري كیففاسد المعتقد كما انتم علیھ أیھا الصوف, فالرافضي رافضي " علیھ  وبدعتھ
إنظروا إلي  , وھو من الرافضة الذین طعنوا في ھذا الدین, یعتبر بأقوال العاملي عند الصوفیة 

جاء في كالمھ یعتقدون في الصوفیة أنھم زنادقة  فالشیعة كما[  : ھذا الغباء المفرط یقول



وإن , بل إن الصوفیة بوابة التشیع , تحتج بأخبارھم أیھا الجاھل  یكفرونكم ثم ] نواصب
  . إعتقاده ودینھ الصوفي متلكك بین

  

 تزكیة من شھر: الخأقول... فانظروا یا صوفیة إلى الذین تزكونھم : ثم قال المنكر : [ثم قال 
 . بدعتھ وعلیھبالصدق في قبول خبره وحدیثھ ال یعني قبول عقیدتھ وأحكامھ وبدعھ فلنا صدقھ 

رسول هللا صلى هللا علیھ  كل إنسان یؤخذ من قولھ ویرد علیھ إال: وقد قال اإلمام مالك رحمھ هللا
ألنھ من عرف الحق بالرجال  وسلم ، ونحن قوم نعرف الرجال بالحق وال نعرف الحق بالرجال

عالم  ھل ھذا قول بربكم: قلت .  ]  باطل ونحن قوم ال نترك حقا لوجود .تاه في متاھات الضالل
الرافضة ما  بل إنھ من الرافضة ولیس من الصادقین فقد كذب وأحسبك لم تطلع على كتب.. !! 

وال یعني أن  إن محسن األمین العاملي من المعتبرین في الرفض, فیھا من التدلیس والكذب 
فضة بقاعدة خبر الرا تطبق القاعدة علیھ یا ما رأیت مثل ھذا الجاھل في حیاتي فإنھ یقوي

ھذا الباب ألن الرافضة أخبارھم  والتي ال أرى فیھا ثباتا ألحتجاج الصوفي في, روایة المبتدع 
والمسكین یقول صادق أین ضبط  , بإتفاق أھل العلم وشتان بین الشیعي والرافضي, ساقطة 

فال أستغرب أنتم وجھان لعملة واحدة , السنة  إنما ھو یطعن في, ھذا العاملي لحدیثھ و أخباره 
  . الحاصل من القول أنكم تعتقدون مثل إعتقاداتھم فتأمل منك ھذا الكالم أیھا العالم الصوفي ألن

  

ثم یرد عبد الھادي الخرسة أھل العقیدة النقیة لیستدل بمبتدع فیقول عبد الھادي الخرسة ولكم 
تعالى العافیة یقول عبد فكیف ینزل من قدر اإلمام األلباني ألجل رافضي خبیث نسأل هللا , الحكم 

 .وهللا إنكم لمساكین یا صوفیة: ثم قال المنكر : [الھادي الخرسة مفتریا 

على ألسنة أعداء أولیائھ من المساكین ، وإنني أرجو من هللا  أحمد هللا تعالى أن جعلنا: أقول
اللھم  : (لنا بمعیة الحبیب المصطفى صلى هللا علیھ وسلم القائل تعالى أن یكون ذلك بشرى

األلباني :ثم قال المنكر ناقال عني) مسكینا واحشرني في زمرة المساكین أحیني مسكینا وأمتني
من أھل  نعم ھذا حكمھ عند العلماء األثبات: أقول .من أھل الثقة واألفضل أن ال تقرأ كتبھ لیس

وأسراره  السنة والجماعة في العالم اإلسالمي ونحن أھل دمشق أعرف من غیرنا باأللباني
وذكر  وخبایاه ومع من كانت اتصاالتھ ولصالح من كان یعمل ، وال حاجة إلى كشف ذلك
لألموات ولم  فضائحھ ألنھ قد مات وقد نھانا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن ذكر المساوئ

 .الشریف نجد لھ حسنة نذكرھا ولو وجدنا لفعلنا امتثاال لألمر النبوي

 .الحدیث  بفقیھ وال یقبل قولھ في الفقھ وال فيوھو عندنا لیس بمحدث وال
هللا على سیدنا محمد  أقول قولي ھذا وأستغفر هللا العظیم لي ولجمیع المؤمنین أھل الحق وصلى

كثیرا ، سبحانك اللھم وبحمدك  وآلھ األطھار وأصحابھ األخیار وأتباعھ األبرار وسلم تسلیما
  ] إلیك أشھد أن ال إلھ إال أنت ، أستغفرك وأتوب

  



  . ردنا على عبد الھادي الخرسة في مقالھ الذي یرد فیھ علینا : القسم الثاني 

  

أن الشیخ عبد الھادي الخرسة لم یتحلى باألخالق المطلوبة في الرد  مرة ثانیة وكما توقعت
عبد الھادي  وأسھب في الكالم فتبین أن الحشو في رسالة, علینا في كلمة الشھر كما أسماھا 

إلي قاعدة علمیة مسلمة  فطعن فینا وقال ال أستند, أبي عبیدة األثري الخرسة ال في رسالة 
 إستند إلي قواعد ھالكة في مقال الخرسة أنھ واألصل,  وھذا من بالیا الخرسة التي قرأتھا لھ

ولماذا نسكت إن كان , من البدعة  لما علیھ التي یرجوھا نصرة بل أولھا بالطریقة,  في فھمھ
بھذا البحث إن شاء هللا  في حجتنا وسنتطرق وأین الضعف, ما ینكر  لیس فیھ اكالمنا واضح

  .األخالق القذرة  تعالى في الرد على النكرة عبد الھادي الخرسة صاحب

  

الوھابیة من الخوارج ولیسوا من أھل السنة والجماعة ، : [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 
رد المحتار على الدر (( العالمة ابن عابدین رحمھ هللا في حاشیتھ ن ذلك خاتمة المحققین وقد بی

مطلب في أتباع عبد الوھاب الخوارج : فقد قال في باب البغاة عند تعریف الخوارج)) المختار 
ى غیر شرط في مسم ھذا) ویكفرون أصحاب نبینا صلى هللا علیھ وسلم : ( في زماننا قولھ

، وإال فیكفي فیھم  على سیدنا علي رضي هللا تعالى عنھالخوارج بل ھو بیان لمن خرجوا 
اعتقادھم كفر من خرجوا علیھ كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوھاب الذین خرجوا من نجد 
 وتغلبوا على الحرمین ، وكانوا ینتحلون مذھب الحنابلة لكنھم اعتقدوا أنھم ھم المسلمون وأن

بذلك قتل أھل السنة وقتل علمائھم ، كسر هللا تعالى  من خالف اعتقادھم مشركون واستباحوا
  . ]ھـ .ب بالدھم اشوكتھم وخر

إبن عابدین  وأما كالم, من عبد الھادي الخرسة في الرد على الوھابیة  اجتھادوھذا :  قلت
وإن كان , الكثیرین ممن طعن في دعوة الشیخ محمد بن عبد الوھاب  كما حال, وجھ  فلیس لھ

, في كالمھ حول دعوة شیخ اإلسالم محمد بن عبد الوھاب  وفضل فھذا غیر مقبول منھ مذو عل
إعتقادھم كفر كل من خرجوا علیھ كما وقع في زماننا [ أنھ یكفي , كما ھو أعاله  وعلل كالمھ

نظر إذ رد شیخ اإلسالم  فھذا القول فیھ] من أتباع محمد بن عبد الوھاب الذین خرجوا من نجد 
بن عبد الوھاب دعوى التكفیر المزعومة ولنا رسالة في الذب عن دعوة شیخ اإلسالم  محمد

  . محمد بن عبد الوھاب 

من أظھر اإلسالم وظننا أنھ أتى بناقض ال نكفره بالظن ألن الیقین ال یرفعھ الظن، وكذلك ال " 
سائل الر 3/24"  نكفر من ال نعرف منھ الكفر بسبب ناقض ذكر عنھ ونحن لم نتحققھ

وأما القول إنا نكفر بالعموم فذلك من بھتان األعداء الذین یصدون بھ عن ھذا ".الشخصیة 
فھذا القول واضح في .  15/101الرسائل الشخصیة "  الدین ونقول سبحانك ھذا بھتان عظیم

 وفي الظن بل للشیخ عبد العزیز رسالة كاملة في رد شبھة, نفي مزعم التكفیر في العموم 
فماذا ننتظر , تذكر  في الوھابیة بدون علمیة ویطعن, البشر  فللھ العجب الخرسة أجھل, یر التكف

  .منك یا عبد الھادي الخرسة 

  

  من الذي یكفره الشیخ وما نسبتھم في األمة ؟ 



فأنا أكفر من عرف دین الرسول ثم بعد ما عرفھ سبھ ونھى الناس عنھ وعادى وأما التكفیر " 
  . الذي أكفره وأكثر األمة و الحمد لیسوا كذلك من فعلھ فھذا ھو

إلى الیوم إال دون النفس والحرمة وھم الذین أتونا في دیارنا وال  وأما القتال فلم نقاتل أحدا
وكذلك من ) وجزاء سیئة سیئة مثلھا ( أبقوا ممكنا ولكن قد نقاتل بعضھم على سبیل المقابلة 

   5/37الرسائل الشخصیة . " بسب دین الرسول بعد ما عرفھ والسالمجاھر 

  : الشیخ ال یكفر كل من لم یوالیھ وال یكفر كل جاھل 

وجاھد من . تكفیر من بان لھ أن التوحید ھو دین هللا ورسولھ ثم أبغضھ ونفر الناس عنھ" 
عث بإنكاره وأقر صدق الرسول فیھ ومن عرف الشرك وأن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ب

ثم مدحھ وحسنھ للناس وزعم أن أھلھ ال یخطئون ألنھم السواد األعظم، وأما  بذلك لیال ونھارا
ما ذكر األعداء عني أني أكفر بالظن وبالمواالة أو أكفر الجاھل الذي لم تقم علیھ الحجة فھذا 

   3/25ة الرسائل الشخصی. " بھتان عظیم یریدون بھ تنفیر الناس عن هللا ورسولھ
  

  : الشیخ ال یكفر إال من كفره جمیع العلماء الموثوقین 

ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فھذا من بھتان األعداء، وكذلك قولھم إني أقول من تبع " 
دین هللا ورسولھ وھو ساكن في بلده أنھ ما یكفیھ حتى یجیيء عندي فھذا أیضا من البھتان ؛ 

ورسولھ في أي أرض كانت ؛ ولكن نكفر من أقر بدین هللا ورسولھ ثم  إنما المراد اتباع دین هللا
عاداه وصد الناس عنھ ؛ وكذلك من عبد األوثان بعد ما عرف أنھا دین للمشركین وزینھ للناس 

الرسائل "  أو جاھال معاندا ؛ فھذا الذي أكفره وكل عالم على وجھ األرض یكفر ھؤالء إال رجال
   9/58الشخصیة 

  : یكفر من یرى جواز دعاء غیر هللا وتكفیر أھل التوحید  الشیخ
سبحانك ھذا بھتان عظیم الذي نكفر الذي یشھد : فإن قال قائلھم إنھم یكفرون بالعموم فنقول " 

أن التوحید دین هللا ودین رسولھ، وأن دعوة غیر هللا باطلة ثم بعد ھذا یكفر أھل التوحید، 
   7/48الرسائل الشخصیة " . القبب على أھل التوحید ویسمیھم الخوارج ویتبین مع أھل 

  
  : الشیخ ال یكفر من لم تبلغھ الحجة 

من عمل بالتوحید، وتبرأ من الشرك وأھلھ فھو المسلم في أي زمان وأي مكان وإنما نكفر " 
من أشرك با في إلھیتھ بعد ما نبین لھ الحجة على بطالن الشرك وكذلك نكفر من حسنھ 

أقام الشبھ الباطلة على إباحتھ، وكذلك من قام بسیفھ دون ھذه المشاھد التي یشرك للناس، أو 
: با عندھا، وقاتل من أنكرھا وسعى في إزالتھا قولھ إني أكفر من توسل بالصالحین، وقولھ 
إني أكفر البوصیري لقولھ یا أكرم الخلق، وقولھ إني أقول لو أقدر على ھدم حجرة الرسول 

من خشب، وقولھ إني أنكر  أقدر على الكعبة ألخذت میزابھا وجعلت لھا میزابالھدمتھا ولو 
زیارة قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقولھ إني أنكر زیارة قبر الوالدین وغیرھم وإني أكفر 

سبحانك ھذا بھتان عظیم : ((من یحلف بغیر هللا فھذه اثنتا عشرة مسألة جوابي فیھا أن أقول 
 فبعد كل ھذا یأتي الشیخ النكرة عبد الھادي الخرسة طاعنا.  11/64ل الشخصیة الرسائ)) " . 

فإن الزعم بأن شیخ اإلسالم , وكما نرى من القرائن التي رجحت ھنا , في دعوة شیخ اإلسالم 
ال  الجمیع فھذه فریة قدیمة بل بالیة ال إعتبار بھا كما أنھ من الخوارج بتكفیره رضي هللا عنھ

وھم الصوفیة فلھذا ال بد من الشیخ عبد الھادي ,  بأحقد الناس على الشیخ رضي هللا عنھ یعتبر
فإن كان قالھا إبن عابدین رحمھ هللا تعالى فھذا غیر مقبول , الخرسة الفھم المطلق للنصوص 

دعوة  بالكالم حول الناس تأثر فأكثر, علیھ رحمھ هللا وإن كان من األعالم األجالء  بل یرد,  منھ



ثم رثى شیخ  من أصحاب العقیدة السلیمة كالشوكاني فرجع عن طعنھ فطعن فیھ, شیخ اإلسالم 
  ... !! فتأمل , تدمع لھا العیون  اإلسالم محمد بن عبد الوھاب بقصیدة

  
الطیب دعاوي المناوبین على شیخ  الخرسة في كتابھ القول بما تنقالھثم رد الشیخ عبد العزیز 

حتى یستفید الخرسة مما كتب  كبیر ولكن علنا نقلھ والمقال, اإلسالم محمد بن عبد الوھاب 
الشیخ عبد العزیز في الرد على من قال بخروج شیخ اإلسالم محمد بن عبد الوھاب رضي هللا 

ظر إلي الفھم الصحیح والقارئ المتیقین والباحث یعرف أن شیخ فكان ال بد من الن,  عنھ
اإلسالم محمد بن عبد الوھاب كان على خطى األئمة األربعة وكان على نھج الصحابة والتابعین 

ورد القبوریة أیھا القبوري الجاھل فأنت , ومن تبعھم بإحسان إلي یوم الدین فداع عن السنة 
فتعجب المرء مما قرأ حول ھذا الكالم , مما یقال علیك  شيء وال مجرد حامل أسفار ال عالما

 في ذلك أكثر فأكثر فلنتابع معا الخرسة وسنرى العجب من الخرسة وزیادة الفارغ الذي تكلم بھ
  .ضعف الخرسة وجھلھ المدقع 

  
 أبو حمید الفالسي بإستدراك لكتاب الشیخ ربیع بن ھادي المدخلي دفع اإلرتیاب عن دعوة شیخ

بن عبد  یدعي المالكي أن اإلمام محمدا: "  كالمھ اإلسالم محمد بن عبد الوھاب وھذا نص
قتالھ یشبھ قتال الخوارج في قتلھم ألھل اإلسالم  وأن. الوھاب قاتل مسلمین موحدین أبریاء

لفطن لقد علم القارئ ا. وعمال وتركھم ألھل األوثان، وأنھ الوحید في ھذا القتل والقتال منھجا
منھج اإلمام محمد اإلسالمي الصحیح في التكفیر، وأنھ لم یخرج عن المنھج اإلسالمي الحق 

وأن أعالم األمة اإلسالمیة یشاركونھ في ھذا المنھج سواء من . منھج أھل السنة والجماعة
وعرف سقوط دعاوى المالكي . سبقھ في األعصر السابقة قبلھ أو عاصره أو جاء بعده

. عن علماء ھذه األمة في منھجھ ودعوتھ قد شذ ھامھ البسطاء أن اإلمام محمداوتلبیساتھ وإی
بقتال من یستحق القتال من المسلمین بل ومن قاتل  واآلن نرید أن نبین من سبق اإلمام محمدا

المسلمین بغیر حق ألغراض سیاسیة وغیر سیاسیة ممن أسدل المالكي الستار على قتالھم 
  . و المبطلینسواء المحقین منھم أ

  
وسأذكر األمور المشھورة دون تكلف في سرد األحداث ومالبساتھا ألن شھرتھا تغني عن تكلف 

قتال الصحابة الكرام ألھل الردة ومن بینھم بعض المسلمین الذین كانوا یصلون  -أولھا. ذلك
 - موسل صلى هللا علیھ–ویصومون ویزكون ولكنھم امتنعوا عن أداء الزكاة لخلیفة رسول هللا 

كانوا یؤدونھا إلى رسول  وهللا لو منعوني عقاال أو عناقا: " فقال. - رضي هللا عنھ -الصدیــق
وقد قرر علماء اإلسالم أن أي ". هللا لقاتلتھم علیھا وهللا ألقاتلن من فرق بین الصالة والزكاة 

ن قتالھم حتى قوم امتنعوا عن القیام بأي شعیرة من شعائر اإلسالم فإنھ یجب على المسلمی
  . یقوموا بأداء ھذه الشعیرة

  
أھل الجمل وأھل صفین وھم مسلمون  - رضي هللا عنھ- قتال الخلیفة الراشد علي  - وثانیھا

ومنھم من ھو معدود من العشرة  -مصلى هللا علیھ وسل–وفیھم من أصحاب رسول هللا 
–تنة بین أصحاب محمد وھذا قتال ف -رضي هللا عنھما- المبشرین بالجنة مثل طلحة والزبیر 

وكلھم مجتھدون المصیب منھم والمخطيء وكلھم مأجورون ومن أھل . - مصلى هللا علیھ وسل
  . أجمعین ویجب على المسلمین احترامھم والسكوت عما جرى بینھم - رضي هللا عنھم -الجنة

  
وتحریضھ  - مصلى هللا علیھ وسل–قتال علي والصحابة معھ للخوارج وبأمر رسول هللا  - وثالثھا

  . عند هللا على قتلھم ووصفھم بأنھم شر الخلق وبأن لمن قتلھم أجرا
  

قتال العباسیین لألمویین وھو قتال للمسلمین وكم ذھب فیھا من األلوف المؤلفة على ید  -رابعھا



  . أبي مسلم الرافضي الباطني
  

اإلسالمیة في مشارق األرض  تفرق المسلمین إلى دویالت یقاتل بعضھم بعضا -خامسھا
  . ومغاربھا وكم ذھب في ھذا القتال من ألوف مؤلفة

  
خروج القرامطة وھم نوع من غالة الروافض وزنادقتھم على المسلمین فكم لھم من  -سادسھا

المذابح في المسلمین بما في ذلك حجاج بیت هللا الحرام واقتالع الحجر األسود فلم یعیدوه إال 
  . بعد سنین

  
  . دقة من الروافض للمسلمین وقتلھم الذریع في بالد المغرب ومصر والشامقتال الزنا -سابعھا

  
قتال البویھیین وقتلھم للمسلمین وتسلطھم على خلفاء المسلمین ونشرھم للشرك  -ثامنھا

  . والبدع الرافضیة في بالد اإلسالم وتشیید القبور والغلو في أھل البیت إلى درجة التألیھ
  

  . لروافض للمسلمین وإجبارھم على اعتناق الرفضقتال الصفویین ا -تاسعھا
  

من حدود سنة ثمانین ومائتین إلى آخر  قتال أئمة الزیدیة في الیمن الذي استمر قرونا -عاشرھا
وكان قتالھم كلھ في ھذه القرون إنما ھو على الملك وقد ) ھـ1340(إمام منھم في حدود سنة 

  . یكون لنشر البدع والضالل
  

تال الروافض وعلى رأسھم الخمیني للشعب العراقي الذي امتد سنوات ذھب ق -الحادي عشر
ضحیتھ ألوف أو مالیین ال من أجل اإلسالم بل من أجل أھداف رافضیة وطموحات ظالمة ال 

كل . الذي لعلھ ممن یؤید ھذه الحرب وال ینكرھا –المالكي  –وقد عایشھا . عالقة لھا باإلسالم
الحاقد ویصور  - المالكي -قتال الصحابة یسدل علیھا الستار ھذاھذه الفتن العریضة ما عدا 

ما قاتل إال من  والحق أن اإلمام محمدا. كأنھ ھو الوحید الذي قاتل المسلمین اإلمام محمدا
یستحق القتال من عباد القبور وأعداء التوحید ممن ضرب الشرك فیھم أطنابھ فدعاھم اإلمام 

ذ ھذا الشرك وأقام علیھم الحجج والبراھین بدعوتھ الواضحة محمد إلى إخالص الدین  ونب
ومؤلفاتھ العظیمة النافعة التي وضحت قضایا التوحید والشرك بطریقة جلیة یعرفھا العالم 

ولكن ھؤالء القبوریین عاندوا وكابروا وشمروا عن ساعد الجد لقتال أئمة . والمتعلم والجاھل
فما . واإلمام محمد بن سعود وأنصاره - رحمھ هللا- حمد التوحید ودعاتھ وعلى رأسھم اإلمام م

وسع ھذا اإلمام وأنصاره إال أن یقاتل ھذه األصناف المستكبرة المعاندة والمصممین على عبادة 
  . القبور واألشجار واألحجار وعلى سائر الشركیات والضالالت

  
  : فلسان حال الشیخ محمد ومن معھ

  
  فما حیلة المضطر إال ركوبھا ** إذا لم تكن إال األسنة مركب 

  
فلم یسع أھل الضالل والبدع الشركیة إال محاربة ھذا اإلمام ودعوتھ باألكاذیب واالفتراءات 

بمثل قولھم الوھابیة یبغضون النبي ویبغضون األولیاء، وینكرون كراماتھم ویقاتلون . الشنیعة
في العالم من مثل ابن سحیم المسلمین إلى آخر الدعاوى األثیمة التي أشاعھا أھل الضالل 

وقد تصدى أعالم التوحید والسنة لنقد . والقباني والحداد ودحالن والنبھاني وأسالفھم وأتباعھم
  . ھذه االفتراءات فبینوا أكاذیب ھؤالء األفاكین المحاربین لتوحید المرسلین ورساالت النبیین

  



مام محمد وتالمیذه في عدد من الكتب ومن تلك الردود ردود أعالم التوحید من أبناء وأحفاد اإل
وھو متوفر فمن شاء فلیرجع إلیھ " الدرر السنیة " والرسائل ومنھا ما دون في الكتاب الجامع 

لیعرف حقیقة دعوة اإلمام محمد وأنھا قائمة على كتاب هللا وسنة رسولھ ومنھج السلف 
ذه الدعوة وبیان ضالل الصالح،وھذه األمور ھي منطلقات ھؤالء األئمة في بیان أحقیة ھ

  . )1(وأباطیل خصومھا 
  

یدافع عنھم ومن أعجب العجب أن المالكي یعرف كذب ھؤالء على اإلمام محمد وأنصاره ثم 
بأكاذیبھم ویحارب اإلمام محمد بن عبد الوھاب وأنصاره بھذه األكاذیب ویزید علیھا من خیاالتھ 

  . الفاسدة ووساوسھ الكاسدة ومن یھن هللا فمالھ من مكرم
  

ھذا وقد بین علماء اإلسالم القتال المشروع من الممنوع في اإلسالم ومن ھؤالء العلماء شیخ 
حیث سئل عن قتال التتار الذین یدعون التمسك بالشھادتین وقد فعلوا اإلسالم ابن تیمیة 

فأجاب . األفاعیل بالمسلمین من قتل ونھب لألموال ویدعي مع ذلك بعض الناس تحریم قتالھم
الحمد  كل طائفة ممتنعة عن التزام شریعة من شرائع اإلسالم الظاھرة المتواترة : " بقولھ

نھ یجب قتالھم حتى یلتزموا شرائعھ وإن كانوا مع ذلك ناطقین من ھؤالء القوم وغیرھم، فإ
ما  - رضي هللا عنھم -بالشھادتین وملتزمین بعض شرائعھ كما قاتل أبو بكر الصدیق والصحابة

 - رضي هللا عنھما -نعى الزكاة وعلى ذلك اتفق الفقھاء بعدھم بعد سابقة مناظرة عمر ألبي بكر 
بالكتاب والسنة وكذلك  على القتال على حقوق اإلسالم عمال -رضي هللا عنھم -فاتفق الصحابة 

ثبت عن النبي من عشرة أوجھ الحدیث عن الخوارج وأخبر أنھم شر الخلق والخلیقة مع قولھ 
تحقرون صالتكم مع صالتھم وصیامكم مع صیامھم فعلم أن مجرد االعتصام باإلسالم مع عدم 

واجب حتى یكون الدین كلھ  وحتى ال تكون فتنة  التزام شرائعھ لیس بمسقط للقتال فالقتال
فمتى كان الدین لغیر هللا فالقتال واجب فأیما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو 

الصیام أو الحج أو عن التزام تحریم الدماء واألموال والخمر والزنا والمیسر أو عن نكاح ذوات 
و ضرب الجزیة على أھل الكتاب وغیر ذلك من واجبات المحارم، أو عن التزام جھاد الكفار، أ

الدین ومحرماتھ التي ال عذر ألحد في جحودھا وتركھا التي یكفر الجاحد لوجوبھا فإن الطائفة 
وإنما . )2(الممتنعة تقاتل علیھا وإن كانت مقرة بھا وھذا مما ال أعلم فیھ خالفا بین العلماء 

اختلف الفقھاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر، واألذان 
واإلقامة عند من ال یقول بوجوبھا ونحو ذلك من الشعائر، ھل تقاتل الطائفة الممتنعة على 

  ". )3(رة ونحوھا فال خالف في القتال علیھا فأما الواجبات والمحرمات المذكو - 1تركھا أم ال ؟ 
  
في كتاب استتابھ المرتدین والمعاندین وقتالھم باب قتل من  - رحمھ هللا -قال اإلمام البخاري  - 2

نا یحیى بن بكیر حدثنا اللیث عن عقیل حدث 6924"أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة 
صلى  -لما توفى النبي : عن ابن شھاب أخبرني عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة أن أبا ھریرة قال

یا أبا بكر كیف تقاتل :" واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر -هللا علیھ وسلم
ال إلھ إال : أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا: (- صلى هللا علیھ وسلم -الناس وقد قال رسول هللا 

  ). ال إلھ إال هللا عصم مني مالھ ونفسھ إال بحقھ وحسابھ على هللا: هللا فمن قال
  

وهللا ألقاتلن من فرق بین الصالة والزكاة،فإن الزكاة حق المال وهللا لو منعوني :" قال أبو بكر
:" ، قال عمر"لقاتلتھم على منعھا -علیھ وسلم صلى هللا - كانوا یؤدونھا إلى رسول هللا  عناقا

قال ". فوهللا ما ھو إال أن رأیت أن قد شرح هللا صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنھ الحق
أي جواز قتل من امتنع من التزام األحكام ) باب قتل من أبى قبول الفرائض: (قولھ:الحافظ

  . الواجبة والعمل بھا
  



وال  الفرائض نظر فان أقر بوجوب الزكاة مثال أخذت منھ قھرامن امتنع من قبول : قال المھلب
األمر عندنا : قال مالك في الموطأ. یقتل، فإن أضاف إلى امتناعھ نصب القتال قوتل إلى أن یرجع

علیھم  فیمن منع فریضة من فرائض هللا تعالى،فلم یستطع المسلمون أخذھا منھ كان حقا
) وما نسبوا إلى الردة: (قولھ. قر بوجوبھا ال خالف في ذلكمراده إذا أ: جھاده، قال ابن بطال

نافیة كذا قال، والذي ) وما نسبوا(في قولھ " ما: "أي أطلق علیھم اسم المرتدین، قال الكرماني
یظھر لي أنھا مصدریة أي ونسبتھم إلى الردة وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحدیث 

صنف عادوا : كان أھل الردة ثالثة أصناف: ي عیاض وغیرهالذي أورده كما سأبینھ، قال القاض
إلى عبادة األوثان، وصنف تبعوا مسیلمة واألسود العنسي وكان كل منھما ادعى النبوة قبل 

فصدق مسیلمة أھل الیمامة وجماعة غیرھم، وصدق  - صلى هللا علیھ وسلم - موت النبي 
بقلیل  - صلى هللا علیھ وسلم -وت النبي األسود أھل صنعاء وجماعة غیرھم، فقتل األسود قبل م

في خالفة أبي بكر،وأما  - صلى هللا علیھ وسلم - وبقي بعض من آمن بھ فقاتلھم عمال النبي 
وصنف ثالث استمروا على . مسیلمة فجھز إلیھ أبو بكر الجیش وعلیھم خالد بن الولید فقتلوه

وھم  - صلى هللا علیھ وسلم - نبي اإلسالم، لكنھم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنھا خاصة بزمن ال
  . الذین ناظر عمر أبا بكر في قتالھم كما وقع في حدیث الباب

  
: باب ال یعذب بعذاب هللا ثم روى بإسناده إلى أبي ھریرة أنھ قال -رحمھ هللا - وقال البخاري 

ما بالنار، فأحرقوھ وفالن إن وجدتم فالنا: في بعث فقال - مصلى هللا علیھ وسل–بعثنا رسول هللا 
 إني أمرتكم أن تحرقوا فالنا: "حین أردنا الخروج - مصلى هللا علیھ وسل–ثم قال رسول هللا 

ثم روى بإسناده عن أیوب " ، وإن النار ال یعذب بھا إال هللا فإن وجدتموھما فاقتلوھما وفالنا
أنا لم أحرقھم لو كنت : فبلغ ابن عباس فقال رضي هللا عنھ حرق قوما أن علیا" عن عكرمة 

صلى هللا –ال تعذبوا بعذاب هللا، ولقتلتھم كما قال النبي : قال -مصلى هللا علیھ وسل–ألن النبي 
قولھ :" قال الحافظ ابن حجر في شرح ھذین الحدیثین". من بدل دینھ فاقتلوه : - معلیھ وسل

وما في روایة حرق ق عن أیوب صرح الحمیدي عن سفیان بتحدیث أیوب لھ بھ، قولھ أن علیا
أحرق المرتدین یعني الزنادقة وفي روایة بن أبي عمر ومحمد بن  الحمیدي المذكورة أن علیا

عن سفیان قال رأیت عمرو بن دینار وأیوب وعمار الدھني  عباد عند اإلسماعیلي جمیعا
حفر اجتمعوا فتذاكروا الذین حرقھم علي فقال أیوب فذكر الحدیث فقال عمار لم یحرقھم، ولكن 

  : لھم حفائر وخرق بعضھا إلى بعض ثم دخن علیھم فقال عمرو بن دینار قال الشاعر
  

  إذا لم ترم بي في الحفرتین ** لترم بي المنایا حیث شاءت 
  غیر دین  ھناك الموت نقدا**إذا ما أججوا حطبا ونـارا 

  
صل التحریق، ثم انتھى، وكأن عمرو بن دینار أراد بذلك الرد على عمار الدھني في إنكاره أ

وجدت في الجزء الثالث من حدیث أبي طاھر المخلص حدثنا لوین حدثنا سفیان بن عیینة، 
فذكره عن أیوب وحده، ثم أورده عن عمار وحده قال ابن عیینة فذكرتھ لعمرو بن دینار، فأنكره 

  : وقال فأین قولھ
  

  " أوقدت ناري ودعوت قنبرا "......................... 
  

بھذا صحة ما كنت ظننتھ، وسیأتي للمصنف في استتابة المرتدین في آخر الحدود من فظھر 
أتي علي بزنادقة فأحرقھم، وألحمد من ھذا : طریق حماد بن زید عن أیوب عن عكرمة قال

أتي بقوم من ھؤالء الزنادقة، ومعھم كتب فأمر بنار فأججت، ثم أحرقھم وكتبھم،  الوجھ أن علیا
ة من طریق عبد الرحمن بن عبید عن أبیھ قال كان ناس یعبدون األصنام وروى ابن أبي شیب

فوضعھم في السجن واستشار الناس، فقالوا اقتلھم  في السر ویأخذون العطاء فأتي بھم علي



صلى هللا علیھ  -قولھ ألن النبي . فقال ال بل أصنع بھم كما صنع بأبینا إبراھیم، فحرقھم بالنار
بعذاب هللا ھذا أصرح في النھي من الذي قبلھ، وزاد أحمد وأبو داود قال ال تعذبوا  - وسلم

فقال ویح ابن عباس وسیأتي الكالم  والنسائي من وجھ آخر عن أیوب في آخره فبلغ ذلك علیا
 وقال الحافظ أیضا. )4("على قولھ من بدل دینھ فاقتلوه في استتابة المرتدین إن شاء هللا تعالى

ھو ابن أبي طالب تقدم في ) أتي علي(قولھ": "استتابة المرتدین والمعاندین وقتلھم"في كتاب 
عن أیوب بھذا السند أن من كتاب الجھاد من طریق سفیان بن عیینة " ال یعذب بعذاب هللا"باب 
ومن وجھ " حرق المرتدین"، وذكرت ھناك أن الحمیدي رواه عن سفیان بلفظ حرق قوما علیا

وعند الطبراني في األوسط من " كان أناس یعبدون األصنام في السر"آخر عند ابن أبي شیبة 
فأطعمھم ثم دعاھم ارتدوا عن اإلسالم فبعث إلیھم  بلغھ أن قوما أن علیا"طریق سوید بن غفلة 

إلى اإلسالم فأبوا فحفر حفیرة ثم أتي بھم فضرب أعناقھم ورماھم فیھا ثم ألقى علیھم الحطب 
  ". صدق هللا ورسولھ : "فأحرقھم ثم قال

  
أن الذین أحرقھم علي طائفة من الروافض " الملل والنحل"وزعم أبو المظفر االسفرایني في 

ثم أظھر اإلسالم وابتدع  ن كبیرھم عبد هللا بن سبأ یھودیاادعوا فیھ اإللھیة وھم السبائیة وكا
ھذه المقالة، وھذا یمكن أن یكون أصلھ ما رویناه في الجزء الثالث من حدیث أبي طاھر 

على باب  إن ھنا قوما: قیل لعلي: المخلص من طریق عبد هللا بن شریك العامري عن أبیھ قال
أنت ربنا وخالقنا :ویلكم ما تقولون؟ قالوا: "معون أنك ربھم فدعاھم فقال لھالمسجد ید

ویلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت : ورازقنا، فقال
هللا أثابني إن شاء، وإن عصیتھ خشیت أن یعذبني فاتقوا هللا وارجعوا، فأبوا فلما كان الغد غدوا 

أدخلھم، فقالوا كذلك، فلما كان : عوا یقولون ذلك الكالم فقالقد وهللا رج: علیھ فجاء قنبر، فقال
ائتني بفعلة معھم : لئن قلتم ذلك ألقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إال ذلك، فقال یا قنبر: الثالث قال

احفروا فأبعدوا في األرض وجاء : "بین باب المسجد والقصر، وقال مرورھم، فخد لھم أخدودا
، فأبوا أن یرجعوا "إني طارحكم فیھا أو ترجعوا: "وقال" األخدودبالحطب فطرحھ بالنار في 

   أوقدت ناري ودعوت قنبرا منكرا إني إذا رأیت أمرا: فقذف بھم فیھا حتى إذا احترقوا قال
  

أتي بناس من الزط  أن علیا"وأما ما أخرجھ ابن أبي شیبة من طریق قتادة . وھذا سند حسن
  . )5(" منقطع فإن ثبت حمل على قصة أخرى فسنده" فأحرقھم یعبدون وثنا

  
: قولھ: - باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة –في نفس الكتاب  وقال أیضا

صلى هللا علیھ  -ى رسول هللا في حدیث أنس عند ابن خزیمة لما توف) وكفر من كفر من العرب(
أترید أن تقاتل : "في حدیث أنس) یا أبا بكر كیف تقاتل الناس: (قولھ. ارتد عامة العرب - وسلم

كذا ساقھ األكثر، وفي روایة ) أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا ال إلھ إال هللا: (قولھ". العرب
، وأخرجھ الطبراني "رم دمھ ومالھمن وحد هللا وكفر بما یعبد من دونھ ح: "طارق عند مسلم

 حتى یشھدوا أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا"من حدیثھ كروایة الجمھور، وفي حدیث ابن عمر 
ونحوه في حدیث أبي العنبس وفي حدیث أنس عند " رسول هللا ویقیموا الصالة ویؤتوا الزكاة

سولھ وأن یستقبلوا قبلتنا ویأكلوا عبده ور حتى یشھدوا أن ال الھ إال هللا وأن محمدا: "أبي داود
حتى یشھدوا أن ال الھ إال هللا : "وفي روایة العالء ابن عبد الرحمن" ذبیحتنا ویصلوا صالتنا 

زعم الروافض أن حدیث : قال الخطابي" وأن محمدا عبده ورسولھ ویؤمنوا بي وبما جئت بھ 
على اإلسالم إال أنھم منعوا الزكاة،  الباب متناقض ألن في أولھ أنھم كفروا وفي آخره أنھم ثبتوا

فكیف احتج على عمر  فان كانوا مسلمین فكیف استحل قتالھم وسبي ذراریھم وإن كانوا كفارا
بالتفرقة بین الصالة والزكاة فإن في جوابھ إشارة إلى أنھم كانوا مقرین بالصالة قال والجواب 

رجعوا إلى عبادة األوثان، وصنف صنف : عن ذلك أن الذین نسبوا إلى الردة كانوا صنفین
خذ من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا وصل علیھم إن : )منعوا الزكاة وتأولوا قولھ تعالى



ألن غیره ال یطھرھم  - صلى هللا علیھ وسلم - فزعموا أن دفع الزكاة خاص بھ ( صالتك سكن لھم
" تقاتل الناس : " قولھوال یصلي علیھم فكیف تكون صالتھ سكنا لھم، وإنما أراد عمر ب

الصنف الثاني ألنھ ال یتردد في جواز قتل الصنف األول كما أنھ ال یتردد في قتال غیرھم من 
وكأنھ لم یستحضر من الحدیث إال القدر الذي : عباد األوثان والنیران والیھود والنصارى، قال

یعقوب بلفظ یعم جمیع  ،وقد رواه عبد الرحمن بنذكره وقد حفظ غیره في الصالة والزكاة معا
فان مقتضى ذلك أن من جحد شیئا مما " ویؤمنوا بي وبما جئت بھ : "الشریعة حیث قال فیھا

ودعي إلیھ فامتنع ونصب القتال أنھ یجب قتالھ وقتلھ إذا أصر،  -صلى هللا علیھ وسلم -جاء بھ 
ق الحدیث على وإنما عرضت الشبھة لما دخلھ من االختصار، وكأن راویھ لم یقصد سیا: قال

وجھھ وإنما أراد سیاق مناظرة أبي بكر وعمر واعتمد على معرفة السامعین بأصل الحدیث 
  . انتھى ملخصا

  
حتى یقیموا الصالة ویؤتوا : " وفي ھذا الجواب نظر، ألنھ لو كان عند عمر في الحدیث: قلت

لفظ بالشھادتین وإقام ما استشكل قتالھم للتسویة في كون غایة القتال ترك كل من الت" الزكاة 
حدیث ابن عمر نص في قتال من لم یصل و لم یزك كمن لم : قال عیاض. الصالة وإیتاء الزكاة

یقر بالشھادتین، واحتجاج عمر على أبي بكر وجواب أبي بكر دل على أنھما لم یسمعا في 
لرد بھ على  الحدیث الصالة والزكاة، إذ لو سمعھ عمر لم یحتج على أبي بكر ولو سمعھ أبو بكر

: إن كان الضمیر في قولھ:قلت". إال بحقھ: " عمر ولم یحتج إلى االحتجاج بعموم قولھ
لإلسالم فمھما ثبت أنھ من حق اإلسالم تناولھ ولذلك اتفق الصحابة على قتال من جحد " بحقھ"

  . الزكاة
  

د بالفرق من أقر یجوز تشدید فرق وتخفیفھ والمرا) ألقاتلن من فرق بین الصالة والزكاة: (قولھ
مع االعتراف، وإنما أطلق في أول القصة الكفر لیشمل  أو مانعا بالصالة وأنكر الزكاة جاحدا

وإنما قاتلھم الصدیق ولم  الصنفین، فھو في حق من جحد حقیقة وفي حق اآلخرین مجاز تغلیبا
  . أصروا قاتلھم یعذرھم بالجھل ألنھم نصبوا القتال فجھز إلیھم من دعاھم إلى الرجوع، فلما

  
ظاھر السیاق أن عمر كان موافقا على قتال من جحد الصالة فألزمھ الصدیق : قال المازري

  . واحدا بمثلھ في الزكاة لورودھما في الكتاب والسنة موردا
  

یشیر إلى دلیل منع التفرقة التي ذكرھا أن حق النفس الصالة ) فإن الزكاة حق المال: (قولھ
، فمن صلى عصم نفسھ ومن زكى عصم مالھ فإن لم یصل قوتل على ترك وحق المال الزكاة

، وإن نصب الحرب لذلك قوتل، وھذا یوضح أنھ الصالة ومن لم یزك أخذت الزكاة من مالھ قھرا
لما احتاج إلى ھذا االستنباط لكنھ " ویقیموا الصالة ویؤتوا الزكاة"لو كان سمع في الحدیث 

  . )6(" بھذا الدلیل النظريیحتمل أن یكون سمعھ واستظھر 
  
فإن كانوا مشركین وجب جھادھم والسلوك فیھم مسلك : فإن قلت:"قال العالمة الصنعاني - 3

ئمة العلم فقالوا إلى ھذا ذھب طائفة من أ: قلت. في المشركین - مصلى هللا علیھ وسل–رسول هللا 
یجب أوال دعاؤھم إلى التوحید وإبانة أن ما یعتقدونھ ال ینفع وال یضر وال یغني عنھم من هللا 

وأن ھذا االعتقاد منھم فیھم شرك ال یتم اإلیمان بما جاءت بھ الرسل إال بتركھ والتوبة ... شیئا
لعلماء أي بیان ذلك االعتقاد  وحده، وھذا واجب على ا وعمال منھ وإفراد التوحید اعتقادا

الذي تفرعت منھ النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنھ عین ما كان یفعلھ 
المشركون ألصنامھم، فإذا أبان العلماء ذلك لألئمة والملوك وجب على األئمة والملوك بعث 

یھ دمھ ومالھ الدعاة إلى الناس یدعونھم إلى إخالص التوحید  فمن رجع وأقر حقن عل
" من المشركین - مصلى هللا علیھ وسل–وذراریھ، ومن أصر فقد أباح هللا منھ ما أباح لرسولھ 



  ). 32 – 31ص(تطھیر االعتقاد 
  
  ): 106ص(وقال العالمة صدیق حسن في كتابھ قطف الثمر  - 4
، وأما إثبات التصرف في العالم لألولیاء، وسقوط التكلیف عنھم، وإثبات ما یختص با"

فإسقاط لحق الربوبیة واأللوھیة، ودعوى مجردة عن الدلیل، بل من العقائد الفاسدة الضعیفة، 
، )34: الزمر) (لھم ما یشاءون: (واالستدالل بأمثال قولھ تعالى.)7(واألباطیل الشركیة السخیفة

جة فاسدة فإن ذلك وعد لھم، وهللا ال یخلف المیعاد، وھذا لھم في اآلخرة، كما صرحت بھ ح
ودعوى العموم، بعیدة محالة، ما شاء هللا كان، وما لم یشأ لم یكن، وهللا . اآلیات واألحادیث

بین العادل والجائر، وغرھم في دینھم ما  على الضمائر، وحكما وكفى با شھیدا. المستعان
نوا یفترون، ما أكثر ھذا الیوم في األحزاب المتحزبة، والجموع المجتمعة من فرق الشیعة، كا

والمتصوفة، وطوائف المبتدعة، یسیرون قواعد لم تتأسس على علم، وال ھدى، وال كتاب 
والشبھة التي نشأت عن . منیر، ثم یبنون علیھا قناطیر علمھم وما لم یشھد لھ دلیل من االفتراء

إللف والتقلید، ساقطة في البین فتبقى الدعوى مجردة، وحجج هللا سبحانھ أكبر وأكثر الھوى وا
أوضح دلیل ) 31: آل عمران) (قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني یحببكم هللا: (وفي قولھ تعالى

على المدعى ألن الخیر مقصور على اتباعھ فیا حسرة الجھلة البطلة الزاعمین بأن اتباعھم لمن 
فلن  ومن یبتغ غیر اإلسالم دینا(ینجیھم من دون اقتصاص واقتصار على اآلثار النبویة قلدوه 

  ). 85: آل عمران).(یقبل منھ
  

ومن یعتصم با فقد ( - مصلى هللا علیھ وسل–واإلسالم ما جاء بھ خاتم النبیین وسید المرسلین 
ام وھو أغنى الشركاء فمن لم یخص هللا باالعتص. 101: آل عمران) ھدي إلى صراط مستقیم

اتبعوا (عن الشرك، لم یعتصم عن الضاللة، ومن أخلص  سلم من الضاللة، ومثلھ قولھ تعالى 
  ). 3: األعراف).(ما تذكرون ما أنزل إلیكم من ربكم وال تتبعوا من دونھ أولیاء قلیال

  
ن، فأنساھم ذكر ولقد أربى ضالل المتصوفة، واتبعھم الرعاع والجھلة، واستحوذ علیھم الشیطا

هللا، فال تسمع إال یا سیدي أحمد البدوي، ویا سیدي الزیلعي، ویا عیدروس، ویا جیالني، وال 
، ولفقوا كذبات ال أصل لھا فقد عمت تسمع من یذكر هللا، ویلجأ إلیھ في البحر والبر إال قلیال

، إال ما شاء هللا فیضیفون إلیھم من القدرة والعلم )8(جھاالتھم الیوم عامة أھل وقتنا وخاصتھم 
بالمغیبات، والتصرف في الكائنات، ما یختص با سبحانھ، حتى قالوا فالن یتصرف في العالم، 

تكتبنا من الناھین اللھم إنا نبرأ إلیك من صنیع ھؤالء، ونسألك أن .وكل عبارة أخبث من أختھا
، )9(لضالالتھم، والمنادین لھم، ونستغفرك في التقصیر وقد علمت عجزنا عن السیف والقنا 

نفضي بھ إلیھم، وعن اللسان أن ننصحھم، أو ننادي بھ علیھم، إال في الصحف والكتابة، أن 
  . انتھى". والحمد  على كل حال 

  
 -------------------------------  

وبعد كل ھذا یأتي حسن المالكي الذي نشأ في قلب بالد التوحید ودرس مناھج الدعوة ) 1(
عوة التوحید والسنة ویرفع رایة النبھاني ودحالن وابن السلفیة یأتي لیرفع رایة أعداء د

  . جرجیس وأمثالھم من عتاة الضالل وخصوم التوحید
ثم ال یخجل من الدعاوى الكاذبة من أنھ سلفي وأنھ یرید الحق ویرید الدفاع عن ھذه الدعوة 

نفسھ  أنھ من فرسان النقد والتصحیح والتوجیھ فلم یعرف قدر-المسكین  -ویمجد نفسھ ویظن
  . وال مقدار ضاللھ وجھلھ

  . ومن ھنا یرفع نفسھ إلى مقام المصلحین ویرى نفسھ من أنداد اإلمام محمد وأمثالھ
ھذا ھو فقھ علماء األمة وھذه ھي أحكامھم وھذا ھو إجماعھم على قتال من یمتنع من ) 2(

 بالضرورة مستحال من الدین معلوما الناس عن أداء شعیرة من شعائر اإلسالم أو یرتكب محرما



لھ كشرب الخمر أو الزنا والمیسر فكیف بمن یرتكب نواقض ال إلھ إال هللا من الشركیات 
  . ویحارب من نھى عنھا ویدعو إلى إخالص العبادة  رب العالمین

  . لشیخ اإلسالم ابن تیمیة) 28/502(مجموع الفتاوى ) 3(
   ).3017(كتاب الجھاد حدیث رقم ) 6/151(الفتح) 4(
  ). 6923(حدیث رقم ) 12/270(الفتح ) 5(
رضي هللا –، وانظر في المصادر التالیة في إثبات تحریق علي )278- 12/275(فتح الباري) 6(

التنبیھ والرد على أھل البدع واألھواء لإلمام أبي الحسین محمد بن أحمد : للخوارج -عنھ
، التبصر في الدین )232ص(الفرق بین الفرق لعبد القاھر البغدادي ) 18ص(الملطي

: بواسطة كتاب) 57ص(، واعتقادات فرق المسلمین والمشركین للرازي)108ص(لإلسفراییني
  ). 217ص(لسلیمان بن حمد العودة ) عبد هللا بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر اإلسالم(
  . ھذا كالم حق موافق لما دل علیھ القرآن والسنة وما علیھ علماء األمة) 7(
في موقف ھذا اإلمام ما یؤید موقف اإلمام محمد من ھذه الشركیات وتأكید منھ أن ھذا ) 8(

  . البالء الماحق منتشر في بالد اإلسالم وشمل الخاص والعام إال من سلم هللا
واستعاضوا من توحید هللا بھذا الشرك  –فیھ أنھ یرى قتال ھؤالء الذین بدلوا دین هللا ) 9(

وأما أئمة الدعوة فقد علمت أنھم یشترطون ! ل یشترط قیام الحجة أو ال ؟واإللحاد وال أدري ھ
في  فإن كان المفتري الكذاب الضال عبد الھادي الخرسة یتكلم,  بنصھ إنتھى كالمھ. قیام الحجة

فیرمي أھل السنة بالخوارج فھذا من فرط جھل الخرسة بأصول العلم والعقیدة  بھ ال قبل لھ علم
من الزمن رد علینا  فللھ العجب بعد فترة,  الدفین على أھل السنة یعمي بصیرتھ بل حقده, 

 . لم یرد وهللا المستعان  ولیتھ

 

فالوھابیة یحملون عقیدة التكفیر للسواد األعظم من : [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 
((   عنھ مرفوعاوقد روى ابن أبي أوفى رضي هللا.في أنھم من الخوارج  المسلمین وھذا كاف

أخرجھ أحمد واللفظ لھ ، وابن ماجھ في باب ذكر الخوارج ، وابن )) الخوارج ھم كالب النار 
أن  إن من بالیا العلماء إن كنت عالما:  قلت.... !!  ]أبي شیبة والبیھقي والطبراني والطیالسي 

الركیك كما ھو حال  واهبل یأتي بالنصوص فیأولھا بھ,  في غیر منزلھ یأتي بالنص فینزلھ
وأنزل النص في أھل , النار  إستدل بحدیث أن الخوارج كالب فإنھ, النكرة عبد الھادي الخرسة 

لعقیدة التوحید الخالصة في  بل إمتداد,  الوھابیة لیست بمذھب جدید أوال" الوھابیة " السنة 
 ن أمثال الخرسة تجردوا من العلمیةولك, والصحابة والتابعین , زمن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

فإن النص ال , فحاولوا نصرة بدعھم بالتحریف والكذب على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم , 
فكان , عن التفسیر األعوج والسمج لعبد الھادي الخرسة لھذا النص  فضال,  وجھ لإلستدالل بھ

إن كنت تدعي العلم فرد , تعالى المستعان علینا وهللا  ال بد من معرفة جھل ھذا الطفیلي في رده
  . علمیة ال كذب وإفتراء على أھل السنة  وأمانة,  بعلمیة

  
فالخوارج ھم من , أیھا الجاھل في إطالق لفظ الخوارج على أھل السنة  ھذا القول لیس بالكاف

 وإلصاقھومن سعى إلي تكفیر مرتكب الكبیرة ولكن لفظ التكفیر ,  قاتل علي رضي هللا عنھ
ھذه  ورحمھ وقد رد شیخنا رضي هللا عنھ, وجھ  بشیخ اإلسالم محمد بن عبد الوھاب لیس لھ

الطیبة ذب عن  رحمھ هللا وقدس روحھ وإنھ, ألھل الكالم  الفریة في أكثر من موطن في رسائلھ
رت فیھ البدع كث في زمن ودعى إلي التوحید الخالص  وحده, سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم 

في عبادة القبور , كما وقع من الصوفیة القبیحة التي تعتنقھا أیھا الشیخ الخرسة  واألوھام
وإتیان أھلھا وھذا لیس بالغریب منك أن تحمل ھذا الحقد الدفین في قلبك على مجدد دعوة 

عقیدتك  سادھذا فاسد كف وإن تأویلك, اإلسالم وحامي الدین شیخ اإلسالم محمد بن عبد الوھاب 



من ھم مثلك في جھلھم وضعف عقولھم  لنفسك فوهللا ما رأیت فإحتفظ بھ, الھشة أیھا الخرسة 
یعقل أو تترك اإلنتصار للبدعة التي أنت علیھا فقد بانت عورتك وجھلك  فإما أن تتكلم بشيء, 

  .. !!! المدقع وأنت محدثھم 
  

تشبیھھم في الحدیث بالكالب ألنھم یكثرون ووجھ : أقول: [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 
واء على أقمار أھل السنة والجماعة رضي هللا عنھم أحیاء ومنتقلین ، وقد قال هللا تعالى في الع
 ثھلی ھیلع لمحت نإ بلكال لثمك ھلثمف{م بني إسرائیل ومن ھو على شاكلتھ من الخوارج عال

:  قلت.  ]فالوھابیة إن حمل علیھم أھل السنة یلھثون وإن تركوھم یلھثون } ثھلی ھكرتت وأ
 " عبد الھادي الخرسة " إنظروا إلي ھذا التأویل العلمي من قبل شیخ الصوفیة ومحدثھم 

ھذا , الثكلى  مضحكة تضحك تأویال فأنت تأول, العجب من جعلك من علماء القوم أیھا الرجل 
 تأویال فأنت أیھا الجاھل تأول, فیة وأتباعھا أیھا المفتري عبد الھادي الخرسة الصو حال

صغیر وھذا لیس بالغریب علیك فمتى أصبحتم للعلم أقرباء أیھا  من طفل مضحك ال تخرج
لھا وھل أثنى شیخ اإلسالم إبن تیمیة  ظھور متى ظھرت الصوفیة ومتى كان أول, الصوفي 

تدعة أم على الزھاد العباد الذین ال یأتون القبور وال أھل القبور وال المب, على المتصوفة 
الكفر والزندقة وھذه  بل وحدة الوجود واإللحاد فانتم أھل, یقولون بالخلوة بالمرأة األجنبیة 

على  وحفاظا, فإما أن تأتي بما یقتضي العلمیة بما تقول , ال بد منھا یا شیخ عبد الھادي  حقیقة
  . بشيء  فال أرى في ردك ما ینفع لعلمیة عند القوم وإما أن تترك الكالم ألھلھمنزلتك ا

  
فبعد أن یكوني صوفي , أبواب التشیع  ال یعلم أن الصوفیة ھي أول فالغریب من الخرسة أنھ

الرسول فھذا لیس بالغریب ولیست الصوفیة على جادة اإلسالم  شتام رافضیا یصبح, قبور  عباد
 ردنا في كالمھ ثم نوسع, بعض األقوال ھنا من باب تذكیر الخرسة بحالھم  لعلنا نوردالحقة و

لو نظرنا في كتب الملل والنحل لقلنا أن الصوفیة من أھل  أنھ حول كتب الملل والنحل وقولھ
والحظوا مقارنة شیخ اإلسالم إبن تیمیة , ألن الصوفیة لیسوا من أھل السنة  السنة وھذا كذب

وبین الرافضة , الفرق التي إنتسبت ألھل السنة ووافقة أھل السنة في بعض األمور  بین
فكالعادة أنت , فالمعنى العام ألھل السنة لیس كالمعنى الخاص أیھا النكرة عبد الھادي الخرسة 

  .... !!!  شیئا من العلم ال تملك
  

ن السحر ھو علم أسرار یذكر بن خلدون أن بعض المتصوفة كانو اول من خاضوا فى نوع م
مثل بن عریي الذى نقل االجماع على تكفیر الشیخ برھان الدین البقاعي من علماء  - الحروف 

و یثبت ابن خلدون ان اول من تعامل بالسحر فى االمة المحمدیة ھم الصوفیة  - القرن السادس 
 - الملة بعد صدر منھا و عند ظھور الغالة من المتصوفة حدث فى  - السحر  - ھذا العلم: (( فقال 

و جنوحھم إلى كشف  -الحالج ، بن عربي ، العفیف التلمسانى ، بن سبعین ، ابن الفارض 
و تدوین الكتب على أیدیھم و التصرفات فى عالم العناصر ، و ظھور الخوارق حجاب الحس ، 
و زعموا أن الكمال . حد و ترتیبھ و مزاعمھم فى تنزل الوجود عن الوا و االصطالحات

االسمائى مظاھر أرواح و االفالك و الكواكب و أن طبائع الحروف و أسراراھا ساریة فى 
فیھا أیھا الخرسة ال تنسب .  930المقدمة البن خلدون ص )) االسماء فھى ساریة فى االكوان 

  . السحر والزندقة  نفسك لإلسالم فأنتم أھل
  

عن التعریف و كتابھ المدخل من المراجع المرتضیة عند اغلب المسلمین  ابن الحاج عالم غني
و ھو یتكلم عن  3/99فلنستمع الیھ فى كتابھ المدخل جزء . حتى عند الصوفیة انفسھم 

و قد ذكر أن بعض الناس عمل فتوى فى سنة إحدى و . (( الصوفیة و بدعة الغناء و الرقص 
ما تقول السادة الفقھاء أئمة الدین "  مذاھب و لفظھا ستین و ستمائة و مشى بھا على االربع

و علماء المسلمین وفقھم هللا لطاعتھ و أعانھم على مرضاتھ فى جماعة من المسلمین وردو 



إلى بلد فقصدو إلى المسجد و شرعو یصفقون و یغنون و یرقصون تارة بالكف و تارة بالدفوف 
جزى هللا " . ونا مأجورین یرحكمكم هللا تعالىو الشبابة فھل یجوز ذلك فى المساجد شرعا أفت

ومخالفة الصوفیة للمنھج الصحیح ومنھج , ھذا الكالم  تعالى االخ السلفي كل خیر على نقلھ
فخالصة األمر طبقاتكم الكثیرة التي أوصلت بكم إلي الشرك یا , أھل السنة والطائفة المنصورة 

أھل السنة ال یقتضي كونكم  افقة لبعض ما قال بھوال تغني من جوع والمو أیھا النكرة ال تسمن
 . وهللا أعلم . بدعة  من أھل السنة فأنتم أھل

حل وكتب الطبقات بین یدیك أیھا ھذه كتب الملل والن: أقول: [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 
ل تعلم أن الشیخ وھ. ص أھل السنة والجماعةلالصوفیة ھم خ الجاھل الغبي ارجع إلیھا لتجد أن

ابن تیمیة لھ جزء كامل في فتاویھ مخصص لعلوم التصوف ، وكذلك تلمیذه الشیخ ابن القیم لھ 
  . إنتھى كالم الجاھل عبد الھادي الخرسة] مدارج السالكین وطریق الھجرتین في التصوف 

  
شيء فقد ان الصوفیة لیست من أھل السنة والجماعة من ال  وما قلت, كلھا بین یدي :  قلت

لنا من كالم  فكان ال صلة لكم باإلسالم وكما یظھر, حالكم أیھا الصوفي الفاشل  ودرست إطلعت
ال یعرف أصول إعتقاد أھل السنة والجماعة فمن إعتقاد أھل السنة  أنھ, عبد الھادي الخرسة 

فما ین ونستغیث نستع وبھ جیروھو الم, والجماعة ان هللا تبارك وتعالى ھو النافع وھو الضار 
؟؟ أیھا الجاھل فھل ..  أیھا الخرسة ولنقارنھا بعقیدتكم الھشة, ھي عقیدة أھل السنة والجماعة 

وبین الصوفیة التي انتم علیھا فقد حارب شیخ , تفرق بین الصوفیة التي تكلم عنھا إبن تیمیة 
.. م سجن بحقد الصوفیة ؟؟ فھل تعلم أن شیخ اإلسال.. اإلسالم إبن تیمیة الصوفیة فھل تعلم ھذا 

أجھل من ھذا الخرسة وھل مدارج  ببعید فوهللا ما رأیت ھو عنھ ؟؟ فما بال الخرسة قد تكلم بعلم
أم صغرت   العجب طالت األرض, السالكین في إیاك نعبد وإیاك نستعین في عقیدة التصوف 

من ردنا علیك فال  فقد مللت, فكما ھو حال الخرسة , على كل شيء  عالة یبقى الصوفي جاھال
في دفع تراھات  ومغفرتھ, وما نرجوا إال رضى هللا تبارك وتعالى ,  أدري من سماك شیخا

  . الصوفي المتستر ھذا فتأملوا یا صوفیة 
  

وذلك أن دعوى التمسك بالكتاب والسنة ) : " 1/154(جمھرة األولیاء و أعالم أھل التصوف 
وقد ذكر أحد أعالمھم وھو .یق ھو الذي یصدق ذلك أو یكذبھسھلة على اللسان ولكن التطب

والتصوف اإلسالمي نبعھ القرآن : "السید محمود أبو الفیض المنوفي بعض مستنداتھم فقال
أي  –ولھم  ثالثا وأصوال والفقھ في الدین فروعا وسنة الرسول صلى هللا علیھ وسلم ثانیا أوال

ن صوفیة استمدوھا من حقائق الیقین وخفي معاني فوق ذلك قواعد وقوانی –المتصوفة 
القرآن، ومن دقائق السنة عملیة معملیة، ومتابعة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في أقوالھ 

أي أنھم یرجعون في جملة "  وأفعالھ وأحوالھ، وھذا في الواقع مستمد علم التصوف اإلسالمي
ألحكام من حقائق الیقین وخفي معاني مستنداتھم إلى تلك الدعوى العریضة وھي أخذھم ا

غیر مستندین إلى  القرآن، وفي الحقیقة إنما یرجعون إلى الھوى، وإلى تفسیر القرآن باطنیا
  . المعاني التي ذكرھا العلماء من أھل الحق لمعاني تلك النصوص

ریف ومستمد الصوفیة ھم أھل الصفة، وإن كان تع:"آخر لھم بقولھ ثم یذكر المنوفي مستندا
وھذا صحیح؛ ألن أھل الصفة وغیرھم من  .االسم یناسب لبس الصوف من حیث االشتقاق

الروحیین في اإلسالم وقبل اإلسالم، ومن قدیم الزمان كانوا یلبسون الصوف لخشونة فیھ وھم 
لباس  متخوشنون، أو قل لسبب لونھ األبیض الذي یرمز إلى الطھارة والصفاء، وكان أیضا

والوثنین فال تعرف , ثم ھل علم الشیخ الخرسة بالتصوف عند أھل الكتاب " .  الحواریین
  . أبدا للمتصوف ملة

  
ویذكر الغزالي أن مستندات الصوفیة وأصولھم : " عن الغزالي  نقال) 1/155(جمھرة األولیاء 



قة ومن أول الطری:مشاھدة المالئكة وأرواح األنبیاء، والخضر بخصوصھ ومخاطبتھم فھو یقول
تبتدئ المكاشفات والمشاھدات حتى أنھم في یقظتھم یشاھدون المالئكة وأرواح األنبیاء، 

ویقتبسون منھم فوائد، ثم تترقى الحال من مشاھدة الصور واألمثال  ویسمعون منھم أصواتا
إلى درجات یضیق عنھا النطاق، وال یحاول معبر أن یعبر عنھا إال اشتمل لفظة خطأ صریح ال 

وبطالن ) : " 160-1/159(فقال في " حتراز عنھ إال لمن رسخ فیھ ونھل منھ منھلھیمكن اال
ھذا الكالم واضح، وربما أن الذین یشاھدونھم بزعم أنھم المالئكة أو أرواح األنبیاء وسماع 
األصوات إنما ھي شیاطینھم تتالعب بھم وتتراءى لھم لیضلونھم، وما أكثر خدع الشیاطین 

من مزاعمھم وأصولھم في مستندھم إلى الطریق إلى هللا علم الباطن الذي  وكذلك.إلغواء الناس
أفضى بھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إلى علي رضي هللا عنھ، وعلي أفضى بھ إلى األئمة 

فیما یزعمون أن جبریل علیھ السالم نزل إلى رسول هللا صلـى هللا المذكورین في كتبھم، وذلك 
یعة فلما تقررت الشریعة واستقرت نزل إلیھ بالحقیقة المقصودة والحكمة علیھ وسلم أوال بالشر

المرجوة من أعمال الشریعة وھي األیمان واإلحسان، ثم خص الرسول صلى هللا علیھ وسلم 
وحاشا رسول هللا صلى هللا .بتعلیم باطن الشریعة بعض أصحابھ كعلي ثم الحسن دون بعض

 لمنوفي أسماء السلسلة التي تداولتھا الصوفیة ابتداء، وقد سرد اعلیھ وسلم من كذب ھؤالء
، أورد بعض النصوص )لطائف المنن(باإلمام علي إلى أحمد بن عطا هللا السكندري ، صاحب 

إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یذكر فیھا أن كل آیة لھا ظاھر وباطن  المرفوعة كذبا
تضمنتھ من أسرار إلھیة ال یطلع علیھا إال أھل وظاھر اآلیة ما ظھر من معانیھا، وباطنھا ما 

فحق لنا " . المعرفة با ممن سرد أسماءھم من أولیائھ الذین یعلمون علم الباطن في زعمھ 
  . التعجب 

  
رضي هللا عنھ أن یكون رسول هللا صلى هللا علیھ  ولقد نفى علي): " 1/162(جمھرة األولیاء 

ر، وقد سبق إبطال الباطنیة في دعواھم أن النصوص لھا وسلم قد خصھم بعلم دون سائر البش
وكان عظماء أھل :"في دعواھم االلتصاق بأھل الصفة ویقول المنوفي أیضا. ظاھر وباطن

الصفة بل جلھم من أوائل الصوفیة وأھل طریق هللا،وحسبنا في ذلك أن نزل فیھم قرآن عند 
 يشعالو اةدغالم بھبر ونعدی ینذال عم كسفن رباصو:قولھ تعالى لنبیھ صلى هللا علیھ وسلم

فھل للخرسة أن یتفوه بالتراھات التي ]" " 28:الكھف[مھنع اكنیع دعال تو ھھجو ونیدری
 أو,  أن الصوفیة یقولون عن مثل ھذا النكرة رجال ینقلھا ویقول ما یقول األن فقد ألمني حقیقة

, بعض ذم الصوفیة التي یعتنقھا الخرسة  ولعلني اورد..!! فما اكثر ما یكذب ھذا الخرسة  شیخا
  . وبیان حقیقتھا من أئمة المالكیة 

  
  :اإلمام عبد هللا ابن الحاج رحمھ هللا - 2

ومن جملة ما أحدثوه من البدع، مع اعتقادھم أن ذلك : فصل في المولد: (قال في كتابھ المدخل 
بر العبادات وأظھر الشعائر ما یفعلونھ في شھر ربیع األول من المولد وقد احتوى على من أك

  )].10-2/ 2: (المدخل) [بدع ومحرمات جملة
  
ار المالكي، ولھ في ذلك جواب ة اإلمام العالمة األستاذ أبو عبد هللا الحفومن علماء المالكی_3

لیلة المولد لم : (منھ ما یلي، قال رحمھ هللا حافل نقلھ الونشریسي في المعیار المعرب، نختصر
على سائر لیالي السنة،  یكن السلف الصالح یجتمعون فیھا للعبادة، وال یفعلون فیھا زیادة

ا، بل یؤمر باع من سلف، فاالجتماع في تلك اللیلة لیس بمطلوب شرعھ في اتوالخیر كل
/  7(ى علماء إفریقیة و األندلس و المغرب المعیار المعرب و الجامع المغرب لفتاو....)بتركھ

99 .(  
  
و قال أبو العباس أحمد بن یحیى الونشریسي بعد حكایة أقوال المالكیة في المفاضلة بین _ 4



و إن كان معظما عند المسلمین لكن و : قیل : " لیلة المولد و لیلة القدر قال رحمھ هللا تعالى 
البدع من كثرة اإلجتماع فیھ أي اجتماع آالت اللھو قعت فیھ قضایا أخرجتھ إلى ارتكاب بعض 

إلى غیر ذلك من البدع غیر المشروعة و التعظیم لھ صلى هللا علیھ و سلم إنما ھو باتباع السنن 
  ) .8/255( المعیار المعیار المعرب " و اإلقتداء باآلثار ال بإحداث بدع لم تكن للسلف الصالح 

  
و أجاب رحمھ هللا على : " اطبي اللخمي رحمھ اهللا تعالى اإلمام المحقق أبي إسحاق الش_ 5

و ھي الوصیة بالثلث لیوقف على إقامة لیلة مولد النبي : أما األولى : " جملة مسائل فقال 
صلى هللا علیھ و سلم فمعلوم أن إقامة المولد على الوصف المعھود بین الناس بدعة محدثة و 

لبدعة ال یجوز و الوصیة بھ غیر نافذة بل یجب على كل بدعة ضاللة فاإلنفاق على إقامة ا
القاضي فسخھ و رد الثلث إلى الورثة یقتسمونھ فیما بینھم و أبعد هللا الفقراء الذین یطلبون 

تحقیق  204_203فتاوى اإلمام الشاطبي ص( انتھى محل الشاھد ...." إنفاذ مثل ھذه الوصیة 
  ) محمد أبو األجفان : 
  
د علیش المالكي، من علماء األزھر رین بمصر الشیخ المفتي محمكیة المتأخومن علماء المال- 6

عمل المولد : "وكبار فقھاء المالكیة في زمانھ من نحو قرن، قال في كتابھ فتح العلي المالك
ا إن اشتمل على مكروه، كقراءة بتلحین أو غناء، وال یسلم في ھذه ا، خصوصلیس مندوب

فكم من ذم الصوفیة وأھلھا ثم یقول الرجل أن الصوفیة ھم لب ". أشد األزمان من ذلك وما ھو
اھل  فمن أین أنتم لب, وأمام أتباعك أیھا الصوفي , أھل السنة والجماعة أما تستحي من نفسك 

  .. !! السنة والجماعة 
  

 فإن شیخ اإلسالم إبن تیمیة یتكلم عن, واالن مع كالم شیخ اإلسالم إبن تیمیة في التصوف 
عالقة بالتصوف الذي ھو على شاكلة  من األن ولیس لھ" سبعمائة سنة " التصوف قبل 

فال ,  بندرتھ إال قلیل بل أجزم واإلستغاثة باألموات شیئا, ومن كان من دعاة القبور , الخرسة 
وغیرھا من الشرك وعبادة القبور أیھا الخرسة فكیف , یخفى ما وقع من صوفیة ھذه األیام 

أصال متى قال شیخ اإلسالم  علیكم یستدل شیخكم أیھا الصوفیة بكالم شیخ اإلسالم وال یعلمبا 
 وتصف نفسك مشموال, كالم شیخ اإلسالم والذي تكلم عن بدایة التصوف  فكیف تقارن, الكالم 

 بھذا الكالم كما أن شیخ اإلسالم إن تكلم عن العلوم التي تعلمھا المتصوفة فإن التصوف بلغ من
وعلم الغیب فھل ھذا علم أیھا , فضال عن القول بالتحدیث عن هللا والمالئكة , الجھل ما بلغ 

  .. !!النكرة الخرسة 
  

ھم وتالمذتھم  وھل تعلم أنھم لبسوا خرقة الصوفیة تبركا: [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 
نبلي رحمھ هللا في كتابھ قال العالمة المحدث یوسف بن عبد الھادي المقدسي الح:وإلیك البیان

وعلى كل طالب علم أن یلتمس أھل الخیر والصالح من المشایخ : تھذیب النفس للعلم وبالعلم(( 
یطلب منھم العلم ، فإنھم الذین یحصل النفع في العلم بھم وبدعائھم ، ووقوع النظر منھم علیھ 

ن ألبسوه خرقة تكون علیھ یكفي وإن حصل منھم أثر من آثارھم یكون عنده یتبرك بھ منھم ، وإ
فذلك ما یرجى بھ الخیر ، وقد كان جماعة من السلف یفعلون ذلك ویطلبون لبس الخرق من 

أیدي الصالحین والتأدب بأحوالھم وأفعالھم وقد اعتنى أھل التصوف بلبس الخرقة المباركة وقد 
علینا في  رسة في ردهإنتھى كالم عبد الھادي الخ)) ] ألبسني إیاھا شیخنا شھاب الدین بن زید 

  .  موقعھ
  

أو من التبرك فھذه لیست بقاعدة یستند لھا أو , أما القول بأن لبس الصوف من الزھد :  قلت
واإلنتفاع من علمھم لیس , فإن اإلقتداء خالف التبرك أیھا الخرسة , في الكالم  علیھ معول بامر

ھم خالف التوسل بھم في موتھم والتأدب والتوسل بالصالحین في حیات, كالتبرك بھم وبذاتھم 



مردود  فھذا أمر, والصوفیة واألعتبار باألمر , على التصوف  بأحوالھم وأفعالھم لیس بقرینة
فال یصح اإلطالق بأن لبس الصوف : فھذه األحوال كلھا واقعة باالتفاق، ال یمكن إنكارھا، وعلیھ

وال اختصاص .  یأتي إال من طریق االختصاصعالمة الزھد؛ إذ إن استخراج الحكم أو القاعدة ال
قال إبن . فھذا حال أغلبھم، یلبسون الصوف: وإذا قیل.ھنا، فلبس الصوف لم یكن خاصا بالزھاد

: كال، ال نسلم بھذا: قیل) : " 147- 1/135(القیم الجوزیة في زاد المعاد في ھدى خیر العباد 
الصوف باللبس، وال تمیزوا بھ، بل لبسوه وھؤالء األنبیاء أعظم الزھاد، لم یكونوا یخصون 

فھذا لیس , رحمھ هللا تعالى  إنتھى كالمھ" ومثلھم الصحابة رضوان هللا علیھم .. ولبسوا غیره
  . من الداللة على الزھد أیھا الصوفي الخرسة فتأمل 

  
م بھذه ولو فرض جدال التسلیم بھذا؛ فإن التسلی: " قال الشیخ لطف هللا مال عبد العظیم خوجة 

بعد أن بطلت المقدمة األولى؛ . أن التصوف ھو الزھد: المقدمة غیر مفیدة في تحصیل النتیجة
حیث إنھا بنیت علیھما، ال على واحد . صحة المقدمتین معا: ألن المطلوب لصحة النتیجة

  .منھما
م معترض علیھا، والمعترض علیھا ھ. التصوف ھو الزھد: أن النتیجة نفسھا: ویضاف إلى ذلك

  ..!!.المتصوفة، ھم الذین رفضوا تعریف التصوف بھ، وإن قال بھ بعضھم
  

فالمقدمتان باطلتان في نظر طائفة من المتصوفة، ونتیجتھما باطلة عند المحققین من 
أن : المتصوفة وغیرھم؛ فكثیر من المتصوفة یرجعون بالتصوف إلى معنى الزھد؛ ویعللون ذلك

، فإنھ بالنظر إلى ..!!وھذا فیھ نظر.آثروا الزھد فیھا: لى الدنیاالصوفیة لما رأوا إقبال الناس ع
وإقبال الناس على الدنیا بدأ في . نجد أن ظھوره ابتدأ في نھایة القرن الثاني: تاریخ التصوف

فإن ردة الفعل جاءت بعد مائة : عھد عثمان رضي هللا عنھ، في منتصف القرن األول، وعلیھ
وحین تتبع معنى الزھد في كلمات المؤسسین .تحلیل متكلفوھذا بعید، و.. وخمسین عاما

ف ومعلوم أن المعر!!.؟"..الزھد"ال نجد فیھا ذكرا لكلمة :للمذھب، نلحظ أمرا یلفت النظر
یحرص كل الحرص، على أن یستل من اللغة الكلمة األوفق، : لمصطلح ما؛ جدید غیر معروف

: ، واستعاضوا عنھ بعبارات من قبیل"الزھد"فإذا كان كذلك، فلم أعرضوا عن كلمة .واألوضح
  !..ھل غابت الكلمة عن قاموسھم ؟!..؟..الفقر.. قلة الطعام.. إیثار هللا

فإعراضھم لم یكن . أعرضوا عنھ: كال، بل حاضرة، لكن لما لم یكن حقیقة التصوف ھو الزھد
بعدھم ھذه اإلشارة، فورد التصریح منھم بمنع اختصاص عفوا، بل قصدا وعمدا، وقد فھم من 

التصوف غیر الفقر، والزھد غیر الفقر، : "قال شھاب الدین السھروردي: التصوف بالزھد
اسم جامع لمعاني الفقر، ومعاني الزھد، مع مزید أوصاف : والتصوف غیر الزھد، فالتصوف

إنتھى كالم الشیخ لطف هللا " " فقیرا وإضافات، ال یكون بدونھا الرجل صوفیا، وإن كان زاھدا
  . حفظھ هللا تعالى 

  
أخبرنا یحیى بن علي المدبر نا أبو بكر محمد بن علي الخیاط نا الحسن : " وفي تلبیس إبلیس 

سمعت أبا بكر بن : بن الحسین بن حمكان سمعت أبا الحسن بن عثمان بن عبد ربھ البزار یقول
دخل أبو محمد بن أخي معروف الكرخي على : یرویھ یقولسمعت ابن س: الزیات البغدادي یقول

یا أبا محمد صوفت قلبك وجسمك : أبي الحسن ابن بشار وعلیھ جبة صوف فقال لھ أبو الحسن
صوف قلبك والبس القوھي على القوھیأخبرنا عبد الوھاب ابن المبارك الحافظ نا جعفر بن 

حدثنا أبي ثنا أحمد بن مروان ثنا أبو  :أحمد بن السواح نا عبد العزیز بن حسن الضراب قال
: قلت لبعض الصوفیة: سمعت النضر بن شمیل یقول: بكر بن أبي الدنیا ثنا أحمد بن سعید قال

إذا باع الصیاد شبكتھ بأي شيء یصطاد؟ قال أبو جعفر بن جریر : تبیع جبتك الصوف؟ فقال
ن والكتان مع وجود السبیل ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القط: الطبري

إلیھ من حلھ ومن أكل البقول والعدس واختاره على خبز البر ومن ترك أكل اللحم خوفا من 



فنسأل هللا تعالى العافیة فللھ العجب كیف یفھم الشیخ الصوفي ھذا "  عارض شھوة النساء
مقدمة إلي إتباع كما أشرنا في ال ما تشتھي نفسھ یأخذ والنصوص العلمیة ولعلھ, القرائن 

  . والتمسك باألھواء واألراء الفارغة بالكلیة , الھوى عند الصوفیة 
  

وذكر ثالثة طرق وعند ذكر ابن الشیخ عبد القادر الجیالني : [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 
وھو لبسھا من ید سیده ووالده وشیخھ قطب األولیاء محي الدین أبي محمد عبد القادر : قال

 علینا و العجب من ھذا الرجل الجاھل في رده إنتھى كالمھ] ني الحنبلي قدس هللا روحھ الكیال
 .  
  

. 1: ألھل العلم مآخذ أخذوھا على ھذا الشیخ، منھا على سبیل المثال ال الحصر ما یأتي:  قلت
 من األحادیث ، ضمنھا كثیرا"فتوح الغیب"، و"الغنیة لطالبي طریق الحق"لھ مصنفان ھما 

خالف متقدمي المشایخ أمثال الجنید، وإبراھیم بن أدھم، وغیرھما، . 2. الضعیفة والموضوعة
بعض الشطحات إن صحت عنھ، نحو . 3. الذین كانوا معتصمین بمنھج أھل السنة والجماعة

السیاحة والھیام في . 4. وال إخالھا تصح عنھ"!! قدمي ھذه على رقبة كل ولي : "قولھ
, من كتاب عبد القادر الجیالني المفترى علیھ . ة ذلك لما جاء بھ سید البریةالبریة، لمخالف

فال بد أن یعرف , وتحقیق االمر بتوسع فإنظر إلي كتاب عبد القادر الجیالني المفترى علیھ 
, فكیف أصبح الكالم عن لبس الصوف , الخرسة أن لبس الصوف لیس لھ عالقة بالموضوع 

حرفت كالم الموضوع كل ھذه الدرجة لیصح الكالم عن لبس الصوف  أیھا الشیخ الخرسة فلماذا
  . ولبس أھل العلم الصوف , 
  

في بیان من : وقال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة: [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 
اري وأبي حیان والعالئي لبسھا وألبسھا من العلماء والمحدثین كالدمیاطي والذھبي والھك

ي والعراقي وابن الملقن واألنباسي والبرھان الحلبي وابن ناصر الدین ، ثم ذكر أنھ ومغلطا
الصوفیة لیسوا من أھل السنة  فھل ھؤالء األئمة األعالم لم یعلموا أن: أقول.لبسھا وألبسھا

ص أھل السنة الصوفیة خل وعلمت أنت أیھا المفتري ما جھلھ ھؤالء ، أم أنھم علموا أن
أیھا .  ]ك على التبرك باالنتساب إلیھم ولبس الخرقة على أیدیھم ، وجھلت أنت ذلك وحملھم ذل

الجاھل ھل لبس الصوف ھو خاص بالصوفیة  العجب متى أصبح لبس الصوف خاص 
واألدھى من ذلك , وهللا المستعان  شدیدا فالرجل یتخبط تخبطا, بالمتصوفة إخواني وفقكم هللا 

وھذه شبھة , لبس التصوف إنما إقتداء بالصوفیة وھذا القول مردود أنھ یستدل بالنصوص أن 
, فأین اإلشكال في إرتداء الصوف , واھیة فقد یلبس الفقیر الصوف وھو لیس من المتصوفة 

علمي باھت  وجھلك المدقع في قولك أن أھل السنة لبسوا الصوف إقتداء بالصوفیة وھذا ضعف
والضعف واإلحتجاج فمتى كان التصوف , یرثى لھا من التخبط  إال أن الرجل في حالة ال یثبت, 

  .. !! قرینة على الزھد والصوفیة فللھ العجب أنا أرتدي الصوف فھل أنا صوفي 
  

الخبیر : ابن الجوزي:فالتصوف ال یختص بالزھد، وال الزھد ھو التصوف، وھكذا قال أیضا
وعبد الحلیم محمود . بالتصوف المستشرق الباحث المختص: ونیكلسون. بالتصوف، النقاد

ومحمد زكي . وسعاد الحكیم المتصوفة الباحثة العارفة بالخفایا. اإلمام الصوفي المدقق المحقق
یقول ابن . والتفتازاني شیخ مشایخ الطرق الصوفیة. إبراھیم شیخ العشیرة المحمدیة

أن الزھد لم  :التصوف مذھب معروف یزید على الزھد، ویدل على الفرق بینھما:" الجوزي
. 165تلبیس إبلیس إلبن الجوزي رحمھ هللا تعالى صفحة .  یذمھ أحد، وقد ذموا التصوف

بل اإلتكال ولیس , فالزھد لم یذم ولكن الصوفیة ذمت وبان عوارھا والتصوف زیادة في الزھد 
  . فما الغرابة في إرتداء الصوف ولیس قرینة قویة , التوكل 

  



لست و الحمد أدعوا : ( أورد كالم الشیخ محمد بن عبد الوھاب وفیھ -: [ قال النكرة الخرسة 
إلى مذھب صوفي أو فقیھ أو متكلم أو إمام من األئمة الذین أعظمھم مثل ابن القیم والذھبي 

ھل ھؤالء دعوا إلى غیر : الخ أقول) ... وابن كثیر وغیرھم بل أدعو إلى هللا وحده ال شریك لھ 
شراك مع هللا تعالى ، أم كانوا على عقیدة التوحید ، فھذا الكالم فیھ تشكیك هللا تعالى أو إلى اإل

دین ، وھو كالم غیر مقبول منھ في حق ھؤالء األئمة بعقیدة ھؤالء األئمة وأنھم لم یكونوا موح
 أنھ إن شیخ اإلسالم محمد بن عبد الوھاب صرح صراحة:  قلت.  ]الكبار رحمھم هللا تعالى 

في حین أن الخرسة قال أن الوھابیة ھم  وعدم اإلشراك بھ, توحید هللا تبارك وتعالى  یدعوا إلي
وھذا ینفي كالم الخرسة في الزعم بان الوھابیة مذھب جدید كما قال في نص كالمھ , الخوارج 

وإنما وجھ , نقیة أیھا الجاھل  أما ھؤالء فكانوا من أھل السنة والجماعة على عقیدة,  سابقا
خرج , القول بان شیخ اإلسالم محمد بن عبد الوھاب قدس هللا روحھ الطاھرة  تدالل زعمكاإلس

ھذا لیس , بمذھب جدید وإن دل على شيء فیدل على الجھل العمیق لشیخ الصوفیة الخرسة 
بتشكیك في عقیدة األئمة إنما المراد ال یدعوا إلي إمام واحد بل یدعوا إلي األخذ من األئمة 

وال , واإلعتبار بقولھم فأكثرھم على عقیدة السلف , بالتوحید أمثال من ذكرھم المعتقدین 
انھ  بل یبین, یختلف العاقل في ھذا بل ھذا الكالم مقبول فھو ال یطعن في األئمة الكبار ھؤالء 

ال األخذ بإمام واحد وترك البقیة فالشیخ , یدعوا إلي التوحید والذي علیھ ھؤالء األئمة الكبار 
  .للتوحید فتأمل یا خرسة  ودعواه, إستدل بأقوالھم  ھ هللا تعالى ورضي عنھرحم

 

المفتري األثري االستدالل بأخبار العاملي في  أنكر علي - 4: [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 
واستدللت بروایة أصحاب الكتب الستة للشیعة ألستدل بذلك أنھ إذا )) كشف االرتیاب (( كتابھ 

األخبار مرجعھا إلى  وایاتھم فقبول أخبارھم التي لیست من قبیل الروایة أولى ألنقبلت ر
دق والكذب ، وطلبت منھ ومن أمثالھ لیتأكدوا من صحة تلك األخبار أن یرجعوا إلى مذكرات الص

واسعة للتشیع في  نعم فمثلكم أیھا الخرسة بوابة:  قلت .]الضباط اإلنكلیز ومنھم جیفري ھمفر
العالم اإلسالمي فال غرابة في إنكارنا علیك ھذا القول والفعل فأنت على درب أجدادك أعوان  ھذا

فللھ العجب كیف تستدل , فكم أنا مشفق علیك وعلى حالك التي یستغرب منھا العاقل , الرافضة 
برافضي وأنت تدعي اإلسالم فھذه الملة بنیت على الكفر والطعن في أصحاب النبي صلى هللا 

أنھم  فیما ینفع مذھبھم فوجدت في نفسك أخبارھم مرجعھا إلي الكذب خصوصا, ھ وسلم علی
أما أخبارھم , ینتصرون لك ولكالمك في التعلیق والرد على أھل السنة فإستدلیت بقول العاملي 

 وأما الرافضي الغیر داعیة إلي بدعتھ, فإن أھل الحدیث متفقون على رد خبر الرافضي الداعیة 
ال شك أن أخبار أھل البدع إلي , رى أن ھناك رافضي غیر داعیة أیھا الخرسة فتأمل فال أ

باإلتفاق وھذا ما علیھ  حدیثھ والضبط كما أن أھل الحدیث أتفقوا على أن الداعیة یرد, الصدق 
وإن كان من الدعاة وكان , وإن كان من أھل الصدق  حدیثھ فإن المبتدع الداعیة یرد, مشائخنا 

وأما , ففي ذلك كالم كثیر  او داللة على مذھبھ لیست في مذھبھ أھل الصدق وروایتھمن 
, على دعوة شیخ اإلسالم محمد بن عبد الوھاب فإنھا في نصرة بدعتھ الھالكة  العاملي وكالمھ

, في أھل بیت رسول هللا والصحابة الكرام رضي هللا تعالى عنھم  وكم كان ھذا العاملي طاعنا
وإستداللك , أیھا الخرسة إن إنكاري علیك ھذا اإلستدالل ألنكم وھم وجھان لعملة واحدة  ولھذا

من فعلك وعملك فوهللا ما رأیت مثل   العجب أیھا الخرسة فأنت في غفلة, بروایاتھم فیھ نظر 
  . التعلیقات التي تطلقھا فأنت أجھل من أن یطلق علیك شیخ 

  
  :ثم قال المفتري األثري - 5: [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 

  الخ... البدعة على ضربین  إن: قال الخرسة
  . ]ھذا كالم الحافظ الذھبي رحمھ هللا في المیزان ، أیھا األحمق : أقول



  
فیھا غلو  خفیفة وبدعة أن البدعة على ضربین أیھا الجاھل فبدعة أین تراني أنكرت:  قلت

وإن , ویشترط فیھ الصدق  كان على البدعة الخفیفة قبل خبرهوقسم أھل البدع إلي قسمین فمن 
فترد وإن كان من أھل الصدق  ما ینصر بدعتھ كان من أصحاب البدعة الخفیفة وفي روایتھ

أخبارھم باإلطالق  والتي فیھا غلو فھذا یرد, والرافضة على اإلطالق من أصحاب البدعة الثقیلة 
أقوال الرافضة ألنھم ساقطوا الرأي والعدالة عند المسلمین واھل فال قیمة وال إعتبار بإستدالك ب

غافل وهللا تعالى المستعان  جاھل وإما أنك صوفي أیھا الجاھل النكرة إما أنك عالم, الحدیث 
, فأنت أیھا الزمیل الكریم والشیخ الصوفي الجاھل ال تفرق بین كالمنا وكیف یكون وماذا كتبنا 

یعرف أني لم أنكر ھذا القول , في الرد على ھذا العالم الصوفي  ذي صنفناهفالراجع إلي البحث ال
كون المبتدع على ضربین وهللا تعالى المستعان وال أرى في قول الخرسة إال  وإنما شرحت

إثبات للضعف العلمي وهللا المستعان فالبدعة إما خفیفة وھي كالتشیع ولیس الترفض وإما على 
فانت نكرة ولست , ء رأیھم ساقط وعدالتھم كذلك أیھا الشیخ الصوفي الغلو كالرافضة وھؤال

  . بقولك ونقلك  بالذي یعتبر
  

الرافضة ثقات  یقول إن: ثم قال المفتري األثري - 6: [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 
لكذب الخرسة یرمینا با: قلت.  ]أین في كالمي ھذا القول أیھا الكذاب : أقول.وأخبارھم مقبولة

كشف االرتیاب عن : (( ومؤلف كتاب: [ الھالك  یقول في موقعھ ونراه, وهللا تعالى المستعان 
العاملي المعروف باعتدالھ وإنصافھ في مسائل الخالف لم یعرف )) أتباع محمد بن عبد الوھاب 

لشیعة أخباره ولم یكن من ا بالبدعة الكبرى التي أشار إلیھا الحافظ الذھبي والموجبة لرد
ثم إن كتابھ ھذا في أخبار موثقة لھا شواھدھا في مذكرات غیره ، ولیس كتابھ في .الغالة

ال نقبل أخباره ولنقل فیھ ما قالھ الحافظ  الحدیث فإذا قبل العلماء والمحدثون روایة أمثالھ فلم
لیھ أن ینكر والمنكر علینا قبول أخبار العاملي ع.لنا صدقھ وعلیھ بدعتھ: الذھبي في أبان وغیره

فكما نرى فإن الخرسة ]  قبول البخاري ومسلم وأصحاب السنن روایات وأحادیث من ھو مثلھ
االخ بأن قال  وإنك لم تنكر ما كتبھ, موثقة  یثني على العامللي وھو رافضي ویقول أن أخباره

دین حالك قرینة قویة على أنك تقول بتوثیق ھؤالء المرت أنكم تقولون بتوثیقھم فإحتجاجك بھ
, فللھ العجب إحتجاجك بالرافضة لیس بالقاعدة المطلقة ألھل الحدیث , حالھم أیھا الخرسة 

حالھم أیھا الخرسة  فانت تحتج برافضة ھذا العصر وهللا تعالى المستعان وھؤالء متروكین حالك
حرفت على أھل السنة و فأنت في حال یرثى لھا وإنك إحتججت بھ, فتأمل أصلحك هللا تعالى 

  .قواعد أھل الحدیث لتقول أن أھل السنة یكذبون وأنت أكذب أھل األرض
  

والتي ) أحمد بن المفضل الحفري ( ثم قال في ترجمة  - 7: [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 
ارجع إلى ترجمتھ في : أقول\نقلتھا من المیزان ، أین كالم وروایة الحفري في صحیح مسلم ؟

الحافظ الذھبي رحمھ هللا وضع رموز م ، د ، س إشارة إلى من  جد أنلت 625المیزان برقم 
ج حدیثھ ، فإذا لم تجد روایتھ في صحیح مسلم فاسأل الحافظ الذھبي عن ذلك روى عنھ وخر
وهللا :  قلت.  ]، وكذلك في تھذیب التھذیب لإلمام ابن حجر رمز لھ بالمیم / م/ألنھ وضع رمز 

فھناك رواه قال أخرج لھم اإلمام مسلم في الصحیح نسبت إلي , الجاھل  مثل ھذا الشیخ ما رأیت
فأحمد بن المفضل الحفري لیس لھ ذكر في , صحیح مسلم ولم یخرج لھم مسلم في الصحیح 

: بقولھ  164برقم  2/77وقد ترجم لھ في الجرح والتعدیل : [ كتب رجال الرافضة رجال الشیعة 
ان ، روى عن الثوري ، وحسن بن مولى عثمان بن عف ل الحفري القرشيأحمد بن المفض

ثنا عبد حد: إلى أن قال .. صالح ، وإسرائیل ، وأسباط بن نصر ، ویحیى بن سلمة بن كھیل 
وسئل أبي : سمعت أبي وأبا زرعة یقوالن ذلك ویقوالن عنھ ورویا عنھ ، قال : الرحمن ، قال 

  . عةوكان من رؤساء الشی كان صدوقا: عنھ ، فقال 
: إلى أن قال .. ري فل الكوفي الحأحمد بن المفض: قال  625برقم  1/157وفي میزان االعتدال 



المعنون لم یذكره علماؤنا الرجالیون ، وذكره . كان من رؤساء الشیعة صدوق: وقال أبو حاتم 
ق الشیعة ، أو غیره من فر ھ إماميھ من رؤساء الشیعة ولم یشیروا إلى أنحوا بأنة وصرالعام

إنظر قال أھل السنة وعلماء أھل , عند القوم أیھا الشیخ الصوفي  مھمال یعد]  مھمال ولذلك یعد
ثم لك ھذه , لیس بالمعروف وھو مھمل عندھم  ومع ذلك قال الشیعة أنھ, من الشیعة  الحق أنھ

  . حیح مسلم والروایات التي نسبت لصحیح مسلم ولیست في ص, الھدیة في نسخ صحیح مسلم 
  

, أھل البدع من ملتقى أھل الحدیث  لكالم سرقھ, أطلعني أحد اإلخوة وفقھ هللا تعالى للخیر 
اھل  للھروي وإتخذ الرافضة ما صنفھ" علل الحدیث في صحیح مسلم " وحول حول كتاب 

والقول أن ھناك تالعب في نسخ صحیح مسلم رحمھ , للطعن في صحیح مسلم  الحدیث شبھة
فكم خابت الرافضة وخسأت في حدیثھا وكالمھا نسأل هللا تعالى العافیة وبإذن هللا , تعالى  هللا

وال إشكال في الكالم , ال إشكال في العلل للھروي  رغم أنھ, الصواب  ھذا الكالم ونبین سنفند
  .وال أرى في ذلك تالعب في النسخ 

  
ة بعن شر عفعد بن جمحن ممثنى عد بن المحى موسن أبي مع یھوجدت فو: ( الحدیث األول 

مر سلم أو ھیلي صلى هللا عبن النا أمھني هللا عضة رشائن عام عشن سعد بن ھة عادتن قع
ا من عندن ھ أصل لیث الدا حذھو: فضل و البأ الق.م بدر ول یباق اإلنعن تقطع من أباألجراس أ

ثم سرقت الرافضة المخطوطة من ) ة وبیث سعید بن أبي عردا یعرف من حمنإة وبعیث شدح
إلي صحیح مسلم  نسبتوھي من االحادیث التي , كتاب العلل لصحیح مسلم وھذه الوثیقة 

الف نسخ النسخ وھذا من إخت من الكالم حول ولیست في صحیح مسلم ولیس في ذلك شیئا
  .ى ولیس فیھ تالعب صحیح مسلم رحمھ هللا تعا

  
وقد خرجھ ) ( 5/103(ما قالھ ابن رجب في فتح الباري: " قال الشیخ عبد الرحمن الفقیھ 

مسلم من طریق اإلمام أحمد بدون ھذه الزیادة ، وظن جماعة أنھا في سیاق حدیث مسلم 
بانفراد إلى مسلم ولعلھم فعزوھا إلیھ ، ومنھم الحمیدي وأبو مسعود الدمشقي حتى أنھ عزاھا 

  .وهللا أعلم )) الصحیح((وجدوھا في بعض نسخ 
  

وروى عامر بن سعد عن العباس بن عبدالمطلب أنھ سمع النبي ) ( 7/251(وقال ابن رجب 
) وجھھ وكفاه وركبتاه وقدماه: إذا سجد العبد سجد معھ سبعة آراب (صلى هللا علیھ وسلم یقول 

  ) .ظ إلى صحیح مسلم ولم نجده فیھ وقد عزاه غیر واحد من الحفا
  

لم أقف علیھ في الصالة من صحیح (ونحو ھذا ما قالھ ابن العراقي أبو زرعة( قال في الحاشیة
  ).4/265(وانظر النكت لظراف على األطراف فبي ھامش التحفة ) مسلم 

  
ي في ط عبدالباقي وفیھ سبة أطراف بدل من آراب والذ) 491(والحدیث في صحیح مسلم برقم 

ثم " انتھى ) آراب ، وھذا الحدیث لیس موجودا في الطبعة السلطانیة) 4/265(تحفة األشراف 
الحدیث على شرط البخاري ومسلم وال یمكن القول بأن ھذا تالعب في نسخ صحیح مسلم رحمھ 

 بل إن اإلختالف في األحادیث التي وردت في صحیح مسلم ال یمكن أن یكون مطعنا, هللا تعالى 
صریح لما إختلف فیھ من األخبار في نسخ صحیح مسلم رحمھ هللا تعالى  األخبار وإنما بیان في
  . بھا  ما في الصحیح متفق علیھ إال بعض األحادیث التي إختلف في نسخھا ولیس تالعبا وكل, 
  

علم وإنما عزى اھل ال, عندنا في صحیح مسلم  ان الحدیث ال أصل لھ في العلل یثبت ثم تعلیقھ
بعض األحادیث إلي صحیح مسلم ولیست في الصحیح بل إختالف النسخ وارد إال أن اإلختالف 

بل إن ھناك أحادیث رواھا مسلم عزاھا أھل العلم , ال یقدح في صحة األحادیث وال صحیح مسلم 



قال أبو الفضل وھذا حدیث الأصل لھ عندنا من حدیث شعبة "  ولم یخرجھا في صحیحھ لھ
وال یمكن الكالم على ھذه األحادیث بمجرد , " رف من حدیث سعید بن أبي عروبة وإنما یع

, عندنا  ال أصل بھ كما أن اإلمام األلباني صحح الحدیث وقال أبي الفضل أنھ, إختالف النسخ 
  . في نسخة صحیح مسلم رحمھ هللا  والراجح من كالمھ

  
ن ة علماد بن سمن حیم عاھربسلم بن إن معن عبد بن حمید ع یھوجدت فو: (الحدیث الثاني 

م كیلجعل هللا ع: الاء قعي الدتھد فذا اجسلم إو ھیلي صلى هللا عبالن انك الن أنس قابت عث
الفضل ورفع  قال أبو)  فجار السوا بأثمة ویلار وھالن ونومصیل ویالل ونة قوم أبرار یقومالص

ھذا الحدیث إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم خطأ ، وأحسبھ من عبد بن حمید والصحیح ما حدثنا 
كان إذا اجتھد ألخیھ ( محمد بن أیوب قال حدثنا موسى حدثنا حماد أخبرنا ثابت قال قال أنس 

بعض وذكر (انتھى وذكر في الحاشیة عن الضیاء أنھ قال ) فذكر الحدیث مثلھ) في الدعا
 انتھى وأصلھ) المحدثین أن مسلما رواه عن عبد بن حمید ولم أره في صحیح مسلم وهللا أعلم

ثنا مسلم بن إبراھیم ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ) : " 1/402(في مسند عبد الحمید 
قوم كان النبي صلى هللا علیھ و سلم إذا اجتھد ألحد في الدعاء قال جعل هللا علیكم صالة : قال 

  " . أبرار یقومون اللیل ویصومون النھار لیسوا بأثمة وال فجار 
  

من  سبھحأسلم خطأ وو ھیلي صلى هللا عبى النلیث إدا الحذرفع ھو:فضل و البأ الق: " وقال 
 الابت قا ثاد أخبرنمح ادثنى حوسا مدثنح الوب قید بن أمحا مدثنا حیح محالصعبد بن حمید و

ان الحدیث إنما أصلھ عند  فإن الكالم یثبت" اء عي الدف یھختھد ألذا اجأحدھم إ انأنس ك الق
  . زي إلي صحیح مسلم ولیس في الصحیح عبد الحمید وع

  
قال ( بعد أن أورده ) 10/301(وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (قال في الحاشیة 

البیھقي في الشعب عن بعض الحفاظ إن مسلما أخرجھ عن القواریري عن أبي بكر الحنفي عن 
عاصم قال ونظرت في صحیح مسلم فلم أجده فیھ ولم یذكره أبو مسعود في تعلیقھ قلت أراد 

بعض الحفاظ أباالفضل بن عمار المعروف بالشھید ، فإنھ ذكره في الجزء الذي تتبع فیھ أوھام 
وعقب السیوطي على ماسبق بقولھ ) 2/297(كذا في أطراف العشرة كما في الآللىءو)مسلم 

انتھى من حاشیة ) فإنھ في صحیح مسلم في غیر الروایة المشھورة ، فإنھ روایات متعددة(
وإن نسخ صحیح مسلم وإن , مثل ھؤالء في صحیح مسلم  فكیف با علیكم یطعن, العلل 

في النسخ نسأل هللا العافیة وال أدري من  ھذا تالعبا كیف یعتبر ءال یدري المر إختلف في نسخھ
  .یسرقون النصوص من ملتقى أھل الحدیث وینسبونھا ألنفسھم , أین یتكلمون بمثل ھذا 

  
  : 425/  4" السلسلة الصحیحة " قال األلباني في 

  ن إبراھیمحدثنا مسلم ب) :  2/  147" ( المنتخب من المسند " رواه عبد الحمید في 
  .حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس مرفوعا 

  / 34ق " ( المختارة " و ھذا سند صحیح على شرط مسلم و قد أخرجھ الضیاء في : قلت 
  و ذكر بعض المحدثین أن مسلما رواه عن عبد بن: " من طریق عبد بن حمید و قال )  1

  " .هللا أعلم و " صحیح مسلم " حمید بھذا اإلسناد و لم أره في 
  

د محن مم اباصن عع يفنحن أبي بكر الن القواریري عع یھوجدت فو: ( الحدیث الثالث 
 ھیلي صلى هللا عبن النة عریرن أبي ھیھ عبن أري عبقن سعید بن أبي سعید المع عمريال
ى عواده أطلقتھ من أسار علتھ لن لم یشكني إإؤمن فمال يبدي علتبجل أهللا عز و القالسلم قو
یث دا حذھو: فضل و البأ الق.ل معلیأتنف ال مھ ثممھ ودما خیرا من دحا خیرا من لمحأبدلتھ ل ثم
عبد هللا بن سعید یھ وبن أري عبقن عبد هللا بن سعید المد عمحم بن ماصع اهوا رمنإنكر وم



ف من عبد هللا بن سعید عضت أحدا أیأا رم: ان قطیحیى بن سعید ال الق.ف ید الضعدش
ن أبي یھ عبن أن عبد هللا بن سعید عد عمحم بن ماصن عاذ عاذ بن معمع اهورریوبقالم
وقد أفاد الشیخ عبد الرحمن الفقیھ الكالم ) سعید  یث عبد هللا بنادحیث یشبھ أدح وھةوریرھ

من الكالم أنھا نسبت إلي صحیح مسلم  والراجح, حول الروایات التي كانت في الصحیح 
ولیست في نسخ صحیح مسلم فشتان بین النسخ ونسب األحادیث فإن اإلختالف في النسخ كما 

ولیست في , ث نسبت إلي صحیح مسلم قال الشیخ عبد الرحمن الفقیھ وراد إال أن ھذه األحادی
  .نسخ صحیح مسلم 

  
ثبتت نسبة ھذه األحادیث إلي صحیح مسلم ولیست في : " وقال الشیخ العالمة عبد هللا آل سعد 

كما نقلھا أحد اإلخوة في ملتقى أھل الحدیث باإلشارة إلي سؤال الشیخ العالمة " صحیح مسلم 
التي نسبت إلي صحیح مسلم قال ھي نسبت ولكنھا  عبد هللا آل سعد حول الروایات واألخبار

لیست في النسخ فأین التالعب في نسخ صحیح مسلم فتعس الرافضة أینما حلوا وهللا ما رأینا 
  . مثل ھذا جھال

  
ولكن عدم وجود عدد من األحادیث في النسخ المشھورة من : " قال الشیخ عبد الرحمن الفقیھ 

ضل بن عمار قد الیصح نسبتھا لمسلم إما لكونھ قد حذفھا من صحیح مسلم كھذه التي ذكرھا الف
في تعلیقھ على )1/204(قال البغا في حاشیتھ على صحیح اإلمام البخاري, صحیحھ أو غیر ذلك 

لم یذكره .انتھى كالم البغا) ذكر العیني أنھ أخرجھ مسلم ، ولم أعثر علیھ عنده) (532(الحدیث 
  .  ) "5/365(المزي في تحفة األشراف

  
قال الضیاء رواه أحمد بن منیع ) (21/5911(قال ابن كثیر في جامع المسانید: " وقال الشیخ 

عن ثابت عن أنس قال كان أحدھم إذا اجتھد ألخیھ في   عن أبي نصر التمار عن حماد بن سلمة
وقال الضیاء .الدعاء فذكره من قول أنس ورواه سلیمان بن المغیرة عن ثابت عن أنس مرفوعا 

) كر بعض المحدثین أن مسلما رواه عن عبد بن حمید ولم أره في صحیح مسلم وهللا أعلموذ
وقد أسھب الشیخ أبي عمر الفقیھ حفظھ هللا تعالى في الكالم حول " . انتھى كالم ابن كثیر 

 ولیس في ذلك ما قد یتحامل بھ, األحادیث التي نسبت في صحیح مسلم ولم توجد في النسخ 
  . ولكم الرابط ,  على أھل السنة

  
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3642  

  
ظن شیخ الصوفیة أنا غفلنا عن حال أحمد بن المفضل الحفري عند أھل الحدیث قال الحافظ إبن 

أحمد بن المفضل الحفري بفتح المھملة والفاء أبو علي الكوفي  - 109: [حجر في التقریب 
د س  فكما نرى قولھ]  صدوق شیعي في حفظھ شيء من التاسعة مات سنة خمس عشرة د س

ما معنى د وما معنى س في ترجمة أحمد بن  لنرى علمھ ولكن لي أن أسأل الخرسة سؤاال
ولعلني أسھل علیك األمر ,  وایة الحفري فیھولم أجد ر, مفضل الحفري وعندي صحیح مسلم 

فھل الخرسة یعي ما , وھو صدوء سيء الحفظ , أخرج لنا روایة الحفري في صحیح مسلم 
في  الطحاوي في مشكل األثار ولم أرى روایة لھ أخرج لھ, یقول وما یفعل وهللا تعالى المستعان 

في صحیح مسلم وهللا  بالنص كامالویأتیني  صحیح مسلم فھل الخرسة یكذب أم یسعف نفسھ
  .تعالى الموفق 

  
ن البدعة على ضربین كما بی فإن: ثم قال المفتري األثري - : [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 

الذي قال ذلك ھو الحافظ الذھبي وأنا ناقل ، وأنت تصف الحافظ : أقول.الجاھل في مقدمة كالمھ
كالم  وأفسر هللا تعالى المستعان فأنا أبین:  قلت.  ]تدري  الذھبي بالجاھل في كالمك ھذا وال



فأنا أتكلم عن , الخرسة والخرسة یبتر كالمي ویأتي بما یشاء من الكالم وهللا تعالى المستعان 
أیھا الناقل ولم یصف أبي عبد هللا األثري إمامنا الحافظ بالجھل بل وصفت  القول الذي أوردتھ
ن علم وال ھدایة وال فھم فماذا نقول بعد ھذا وقد رأینا ما رأینا من بدو من إستدل بكالمھ

  .. !!الخرسة 

  

والرافضة خارجون عن ملة : ثم قال المفتري األثري - 9: [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 
  .اإلسالم باتفاق المسلمین قاطبة وال أظنك منھم یا خرسة

من الحدیث والسنة تثبت فیھ ما  في الكتاب أو أثرا ي فاذكر لي نصارأنت تدعي أنك أث: أقول
  قلت من ھذه الدعوى ؟ 

الرافضة خارجون عن ملة اإلسالم ثم تقول باتفاق المسلمین  أین النص في القرآن والسنة أن
  .قاطبة

  أنت أثري وھابي ال تقول باإلجماع وال تعتبره حجة فكیف تستدل بھ ؟
 ئل المتفق والمجمع علیھا من علماء المسلمین ، واعلم أنف في المساثم من ذكر ذلك ممن أل

أھل السنة والجماعة ال یكفرون مخالفیھم من أھل األھواء من أھل القبلة فال یكفرون الرافضة 
  .جمیعھم

  :ومسألة الروایة عن المبتدعة ذكرھا اإلمام النواوي رحمھ هللا في التقریب فقال
،  ر قیل ال یحتج بھ مطلقاھ لم یحتج بھ باالتفاق ، ومن لم یكفر ببدعتفمن ك: المسألة السابعة

یحتج بھ إن لم یكن ممن یستحل الكذب في نصرة مذھبھ أو ألھل مذھبھ ، وحكي عن : وقیل
  .الشافعي رضي هللا عنھ

أقبل شھادة أھل األھواء : حكاه عنھ الخطیب في الكفایة ألنھ قال: قال اإلمام السیوطي رحمھ هللا
لخطابیة ألنھم یرون الشھادة بالزور لموافقیھم ، وحكي عن ابن أبي لیلى والثوري إال ا

  .والقاضي أبي یوسف
فیھا ، فما  واحد فیھا بین علماء المصطلح ولم یجمعوا على قول إذا كانت الروایة مختلفا: أقول

واء إال الكرامیة ، بالك بالشھادة واألخبار التاریخیة ، وقد قبل الشافعي وغیره ذلك من أھل األھ
وما قالھ العاملي في النشأة المشبوھة والتاریخ األسود للوھابیة إنما ھو خبر ولیس روایة وال 

وھل ظن الخرسة :  قلت.  ]شھادة ، وقد تأكدت صحتھ بما قالھ الضابط اإلنكلیزي في مذكراتھ 
فإنا قلنا انھم خارجون  , أنا نتكلم من دون دلیل أال خاب الصوفي وتعس أینما حل ووطئت قدمھ

من البشر فسب الصحابة والطعن في  ال یخالفني فیھا أحد, عن ملة اإلسالم ألسباب كثیرة 
قال أبو زرعة الرازي وإعلم أن من رأیتھ یتناول أصحاب النبي بإعلم , أمھات المؤمنین كفر 

الذي : ل ، قال مالك سمعت أبا عبدهللا یقو: زندیق روى الخالل عن أبي بكر المروذي قال  أنھ
السنة .نصیب في اإلسالم : لیس لھم اسم أو قال یشتم أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم 

  ) .  557/  2( للخالل 
  

محمد رسول هللا والذین معھ أشداء على الكفار : ( وقال ابن كثیر عند قولھ سبحانھ وتعالى 
سیماھم في وجوھھم من أثر  هللا ورضوانامن  یبتغون فضال سجدا رحماء بینھم تراھم ركعا

السجود ذلك مثلھم في التوراة ومثلھم في اإلنجیل كزرع أخرج شطئھ فآزره فاستغلظ فاستوى 
ومن ھذه اآلیة انتزع اإلمام مالك رحمة : ( قال .. )على سوقھ یعجب الزراع لیغیظ بھم الكفار 

ألنھم : قال  ن الصحابة رضي هللا عنھمبتكفیر الروافض الذین یبغضوهللا علیھ في روایة عنھ 
یغیظونھم ومن غاظ الصحابة رضي هللا عنھم فھو كافر لھذه اآلیة ووافقھ طائفة من العلماء 

لقد أحسن مالك : ( قال القرطبي ) .  219/  4( تفسیر ابن كثیر ) . رضي هللا عنھم على ذلك 
رد على هللا علیھ في روایتھ فقد  منھم أو طعن في مقالتھ وأصاب في تأویلھ فمن نقص واحدا



فھذا النص عن اإلمام ) .  297/  16( تفسیر القرطبي ) .رب العالمین وأبطل شرائع المسلمین 
  . فتأمل یا جاھل  مالك رضي هللا تعالى عنھ

  
  ..األن عن إمام أھل األثر والسنة اإلمام أحمد بن حنبل رویت عنھ روایات عدیدة في تكفیرھم 

  سألت أبا عبد هللا عمن یشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ : عن أبي بكر المروذي قال  روى الخالل
سمعت أبا : أخبرني عبد الملك بن عبد الحمید قال : وقال الخالل . ما أراه على اإلسالم : قال 

من شتم أصحاب النبي صلى : ، ثم قال أخاف علیھ الكفر مثل الروافض من شتم :عبد هللا قال 
  ) . 558 - 557/  2( السنة للخالل ) . نأمن أن یكون قد مرق عن الدین وسلم ال هللا علیھ 

  
من أصحاب النبي  سألت أبي عن رجل شتم رجال: وقال أخبرني عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال 

وجاء في كتاب السنة لإلمام أحمد قولھ عن .ما أراه على اإلسالم : صلى هللا علیھ وسلم فقال 
ھم الذین یتبرأون من أصحاب محمد صلى هللا علیھ وسلم ویسبونھم وینتقصونھم :( الرافضة 

ولیست الرافضة من اإلسالم في علي وعمار والمقداد وسلمان : ویكفرون األئمة إال أربعة 
وكان اإلمام أحمد یكفر من تبرأ : ( قال ابن عبد القوي . 82السنة لإلمام أحمد ص ) . شيء 
( وكان یقرأ من سب عائشة أم المؤمنین ورماھا مما برأھا هللا منھ و) أي الصحابة ( منھم 

.  21كتاب ما یذھب إلیھ اإلمام أحمد ص ) . یعظكم هللا أن تعودوا لمثلھ أبدا إن كنت مؤمنین 
كذلك وقد رأینا األدلة من األثر  فعل الجاھل الخرسة یقول أن ھذه دعوى بال دلیل فكیف تكون

كفرھم وخروجھم عن ملة اإلسالم فللھ العجب ما بال الخرسة ال نصیب  والعلماء وأھل الحق في
  . من الفھم  لھ
  

، أم صلیت ما أبالي صلیت خلف الجھمي والرافضي : ( قال رحمھ هللا : قال اإلمام البخاري 
خلف الیھود والنصارى وال یسلم علیھم وال یعادون وال یناكحون وال یشھدون وال تؤكل 

  ) .ذبائحھم 
لیس لرافضي شفعة إال : ( وقال اإلمام عبد هللا بن إدریس قال .  125أفعال العباد ص  خلق

أخبرني حرب بن إسماعیل : ( وقال الحافظ عبد الرحمن بن مھدي روى الخالل قال , ) لمسلم 
عمن شتم سمعت الفریابي ورجل یسألھ : حدثنا موسى بن ھارون بن زیاد قال : الكرماني ، قال 

، وسألتھ كیف یصنع بھ وھو یقول ال إلھ إال ال : فیصلى علیھ؟ قال : كافر ، قال :قال ، أبا بكر 
/  2( السنة للخالل ) .  ال تمسوه بأیدیكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرتھ: هللا ، قال 

566 . (  
  

نفي وسأكتفي باألخیر وھو إبن كثیر ساق ابن كثیر األحادیث الثابتة في السنة ، والمتضمنة 
ولو كان األمر كما : ( دعوى النص والوصیة التي تدعیھا الرافضة لعلي ثم عقب علیھا بقولھ 

زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة فإنھم كانوا أطوع  ولرسولھ في حیاتھ وبعد وفاتھ ، من 
أن یفتاتوا علیھ فیقدموا غیر من قدمھ ، ویؤخروا من قدمھ بنصھ ، حاشا وكال ومن ظن 

حابة رضوان هللا علیھم ذلك فقد نسبھم بأجمعھم إلى الفجور والتواطيء على معاندة بالص
الرسول صلى هللا علیھ وسلم ومضادتھ في حكمھ ونصھ ، ومن وصل من الناس إلى ھذا المقام 

) . وكان إراقة دمھ أحل من إراقة المدام فقد خلع ربقة اإلسالم ، وكفر بإجماع األئمة األعالم 
  ) .  252/  5( لنھایة البدایة وا

  
 نعم بإتفاق المسلمین قاطبة ھم خارجون عن ملة اإلسالم فكل من یقول بالحق ویعبد هللا وحده

فأرى أن الخرسة , ویرى أفعال الرافضة الشركیة یقول بكفرھم وخروجھم عن ملة اإلسالم 
واحد على أن  یدافع عن الرافضة وعن إسالمھم ویقاتل أن یثبت إسالم الرافضة أتني بدلیل

فانت وهللا تتكلم من حیث ال تدري فما , الرافضة فیھم ذرة من اإلسالم أیھا الجاھل الصوفي 



من المسلمین فكیف تفتري  واإلجماع,  ھو ما أستدل بھ اكثر الخرفات في كالمك أنا أثري واألثر
من قبل فنقلت لك  العلینا وتقول أن أھل السنة ال یقبلون باإلجماع ھذه فریة لم أعھد لھا مثی

واألخبار في ذلك كثیرة وإختصرتھا في إثبات خروج الرافضة عن , األثار عن أئمتنا رحمھم هللا 
ال وهللا ما انتم من أھل , ھل تعني بأھل السنة نفسكم أیھا الصوفي , ملة اإلسالم فھل من معتبر 

ر هللا ودعا غیر هللا تبارك وعبد غی, وأھل السنة یقولون أن من أشرك با , السنة في شيء 
  .وتعالى مشرك وھذه واحدة فقط یا خرسة 

  
،  ر قیل ال یحتج بھ مطلقار ببدعتھ لم یحتج بھ باالتفاق ، ومن لم یكففمن ك: المسألة السابعة

یحتج بھ إن لم یكن ممن یستحل الكذب في نصرة مذھبھ أو ألھل مذھبھ ، وحكي عن : وقیل
 بشر فممن كفر ببدعتھ كالم اإلمام النووي واضح ال یختلف فیھ قلت. الشافعي رضي هللا عنھ

 العاملي الذي إستدلیت بھ الرافضة والرافضة ممن إستحلت الكذب في نصرة بدعتھا وخصوصا
وأما , من وطئ الحصى  فكیف تقول وتستدل بقاعدة روایة المبتدع في ھذا الباب والرافضة شر

وشھادة الرافضة مردودة ألن الرافضة ممن إستحلت الكذب في , دة الخطابیة فھي مردو شھادة
كذلك كذبت على أھل البیت والنبي في األخبار والروایات التي نسبتھا للنبي , نصرة بدعتھا 

وإن قاعدة روایة المبتدع , فھم ممن ال تقبل شھادتھم وال أخبارھم , صلى هللا علیھ وسلم 
وإن األخبار التي قدمھا , یرة ومكفرة فخبرھم ساقط والرافضة أصحاب بدعة كب, واضحة 

  .فكذب  العاملي في الكتاب في نصرة بدعتھ
  

  .كالم الشیخ عبد الرحمن السحیم حفظھ هللا 
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=144  

  
  .روایة المبتدع دراسة موسعة في شبكة الدفاع عن السنة 

sunnah.net/forum/showthread.php?t=99712-http://www.dd  
  

حدیث على إتفاق في فإن أھل ال, ان أراك تقول أیھا الخرسة فأنت ال تعرف ما تقول  ال أحب
أما إن كان من أھل  من كان من أھل الصدق ولم یكن من الدعاة قبل خبره, روایة المبتدع 

وبالجملة فإن الرافضة أكذب  قبل خبر ما خالف مذھبھ وكان من الدعاة ولھ الصدق في خبره
صحاب العقیدة فأنت إستدلیت بالعاملي وھو من أ, أھل األرض وال یندرجون تحت قبول األخبار 

الفاسدة فھذا القول ساقط فال یقبل مثل قول العاملي في أھل الحق ألن روایة المبتدع تنص على 
أما األخبار التاریخیة فأبي مخنف األزدي لوط بن یحیى من الرافضة , سقوط أخبار مثل ھؤالء 

ؤالء في التاریخ فمثل ھ,  ھالك في األخبار ومن اإلخباریة الذین قال أھل الحدیث بسقوط خبره
ھل قبل اإلمام , مدلسون كذابون فكیف تدافع عن الرافضة أیھا الخرسة أما تستحي من نفسك 

وخبر العاملي , الشافعي أخبار الرافضة ھل قرأت أقوال اإلمام الشافعي في روایة المبتدعة 
في  یقبل خبره ال, متروك ألنھم في التاریخ ال یقبل خبرھم وھاك أبو جنادة الكلبي من الرافضة 

ال تمیز بین الخبر " الصوفي "  التاریخ ولھذا قول العاملي متروك كما أنك أیھا الرافضي عفوا
األن یستشھد الصوفي بأخبار الضابط اإلنجلیزي هللا المستعان إلیك شھادة األنجلیز . والشاھد 

  . في دعوة شیخ اإلسالم محمد بن عبد الوھاب 
  

  :الرابط لعلك تستفید مما في ھذا 
http://saaid.net/monawein/index.htm  

  
  .وال أظنك منھم یا خرسة: ثم قال المفتري - 10: [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 

لوھابیة جماعة ا عنك وال عن أمثالك ، ألن یعني أنك قائل بكفري ، ھذا لیس غریبا: أقول



تكفیریة قائلة بتكفیر من خالف معتقدھا ، وأظنك تعلم ما ورد في الوعید فیمن قال إلنسان یا 
صریح بتكفیر  انك كافر فھل النص وھل تراني قلت:  قلت.  ]كافر ، وأنھا تحور على قائلھا 

لشرك وعبادة أیھا الخرسة أنتم طبقات وما أكثرھا وما أوصلكم إلي ا, عبد الھادي الخرسة 
فعابد القبور كافر ال محالة ال تستغرب فقول الحق غضة في , إشكال  القبور فھذا لیس فیھ

أنا لم أقل بتكفیر من خالف معتقدي كذلك شیخنا شیخ اإلسالم , حلوقكم أیھا الشیخ الصوفي 
علیھ  بل قال بكفر من عبد األوثان والقبور واألموات وھذا لم یخالف, محمد بن عبد الوھاب 

فالعابد للقبور كافر ال , من الجھل  أیھا الخرسة أنا لم أقل بكفرك الصریح فأنت في غمرة, أبدا 
 .كل مسلم  محالة وھذا رأینا ورأي

  

ة  ادي الخرس د الھ رة عب ال النك ري -: [ ق ري األث ال المفت م ق ي : ث د زین تج بأحم م یح ث
الن  خ... دح   ال

ول ي: أق د زین الم أحم یخ اإلس ة ش ر العالم الى ال یض ھ هللا تع ة رحم ي مك الن مفت  ه ذمدح
ن  الم م م ع نتھم وال أقالمھ ن ألس لم م م یس ھ ل ھ فإن نھم فی ھ وال طع وارج ل ة الخ الوھابی
ھ  ي ول ین ، فل نھم أجمع ي هللا ع وفیة رض اعرة والص ة األش نة والجماع ل الس اء أھ علم

ك وأمثال ري أن ري األث ا المفت م أیھ الح ، واعل لف الص وة بالس وم أس ین ی تأتون مفلس ك س
م  یئاتھم ث ذون س ناتكم وتأخ یأخذون حس الحین وس اء والص نكم باألولی بب طع ة بس القیام

یر ئس المص ار وب ي الن ون ف ل .تطرح ن أھ الى م اء هللا تع داوتكم ألولی م بع وا أنك واعلم
ي دیث القدس ي الح ال ف د ق م فق ارب لك و مح الى وھ ادون هللا تع ق تع ي : (( الح ادى ل ن ع م

ا الحربفق ولی ھ ب رب هللا )) د آذنت تعدوا لح عریة  وإن.فاس دة األش حة عقی ى ص ي عل دلیل
اتھم ،  د مم اتھم وبع ي حی ع ف رق المش ور المش ن الن وھھم م ي وج راه ف ا ن وفیة م والص
ذا  ات ، وھ د المم اة وبع ي الحی رة ف ا قت ة تعلوھ ة مظلم وارج الوھابی وه الخ رى وج ا ن بینم

اد آر دال دتھم وفس الن عقی ى بط رعل ل ذي بص اھرة لك ة ظ ة بین ي آی م وھ اج  ائھ ال یحت
ل ى دلی ا إل ر  معھ ت.  ]آخ ر:  قل الم  وال یض افظ ك اب الح د الوھ ن عب د ب الم محم یخ اإلس ش

الن  ي دح د زین وفي أحم ة , الص ن وسوس ان م یانة اإلنس اب ص ى كت ت عل و إطلع ول
الن  ھ دح ب إلی ا ذھ قاط م ي إس ل ف اب جمی ذا كت الن فھ یخ دح ھ, الش ة  وكتاب ول الوھابی ح

ھ ي فی ذب الت اوي الك رة  ودع یخا, كثی مى ش ذي یس یس بال و ل ھ فھ ى كتاب الع عل د اإلط  فبع
ھ ھ رأیت ھ ان تھي نفس د وتش ا یری تكلم بم وفي ی رد ص ر  مج اقط الخب و س ل فھ ر وال أق ال أكث

ل ل جاھ ة ب ور  والروای ادة القب ل بعب ره, قائ الن وكف ة دح ي وسوس ان ف ك إنس  وال یش
ری ھالص ي كالم را,  ح ف كین مص ھ الزال المس ى قول ة  عل نة والجماع ل الس ن أھ م م أنھ

افع  و الن الى ھ ارك وتع ى أن هللا تب ة عل ة قائم نة والجماع ل الس دة أھ عیف عقی ا الض أیھ
ار  و الض ا , وھ ل ب إدعوا هللا وتوس دعوا ف ل , وإن أردت أن ت ى جاھ تعان الفت هللا المس
ھ ى بعقیدت دة  حت ن عقی ل م ا فھ دعوا أھلھ ور وت أتي القب نة أن ت ن الس ل م نة ھ ل الس أھ

كین  ا المس ي , أیھ بھم ف الح وال یتع لف الص وة بالس ي أس ول ل ى یق تعان الفت هللا المس
دة    .العقی

  
ت ا قل كین أن ا المس ت أیھ ا قل ق وم ة ح راه كلم ا ن ا إال م ة ,  حق دیث بروای ل الح م أھ د تكل فق

الى ھ هللا تع ان رحم ة النعم ي حنیف دیث  أب ي الح د , ف یخ محم ال الش األتي ق الم ك ان الك وك
ھ ام ب ث ق ي بح الى ف ھ هللا تع ین وفق ھ  األم ام الفقی ان اإلم ة النعم و حنیف یخ أب ول الش ح

حیفة ب ودتم الص د س ھ، لق ل وج ن ك ة م ي حنیف ال ألب دون الكم ن تنش ا م ھ هللا ی م كمیررحم
د دالمح ب والحس و. ثین بالتعص ار الق قطتم كب ذا أس رف وبھ د، اعت ل واح ن رج دفاع ع م لل

یھ  ا تقتض ق م دیث، وف ي الح عفھ ف دثون بض ق المح ھ، ونط ي فن ھ ف لھ وتقدم ل بفض ھ الك ل
ة، ودل ة والدیان ع األمان واھد والواق ك الش ى ذل م . عل اقھم، ل وق أعن ا ف ة حملوھ أمان



ا كوت عنھ عھم الس ا. یس وا ظلم ا أت ما م ن. وال ھض ره م ة غی ة منزل ا حنیف وا أب ل أنزل  ب
ن ال ی دثین، مم دداالمح ون ع دحص زان النق ى می یعھم عل روا جم دا. ، م ابوا وال م یح وال  ل

دا ریفاول یعا ، ش راوال وض را ، أمی ول . وال وزی دیث رس یانة لح ة، ص ة والعدال ا األمان إنھ
لم(هللا  ھ وس لى هللا علی ا). ص ذا واجب رون ھ اذا ت ا فلم رواة دفاع ع ال ق جمی ي ح ن  ف ع

نة، وترو االس ھ ظلم دا ن رد وحس ق ف ي ح ا  ف ة أن ب؟ حقیق و التعص ذا ھ یس ھ د؟ أل واح
دة  حیحة والعقی نة الص الفوا الس الحھم خ دعون ص ن ت إن م ة ف ا الخرس ك أیھ فق علی مش
ا  ا م ول لن الى وتق ارك وتع ر هللا تب اء غی ي دع ل ف ركین األوائ ة المش ى مل انوا عل ة وك النقی

تعان  ول األن هللا المس ت, تق وهللا بحث ول ف ن ق دعاه ع ي م ت ف حیح یثب ل ص د  للرج م أج فل
ھ ة  ل   .حج

  
م  ون بھ ذین تقول ؤالء ال اء هللا ھ م أولی ن ھ   .. !! م

  
راه ا ن تعان م دة  هللا المس حة العقی ى ص ة عل ل الخرس ذا دلی ع ھ ور مش ن ن وھھم م ي وج ف

ا  ب م عریة  العج وفیة واألش وي الص دلیل الق ذا ال د , ھ ع بع ور مش تعان ن هللا المس
اتھم  اتھم ومم وفیة , حی دة الص حة العقی ى ص دلیل عل ذا ال ا ھ ب م دلیل .. !!  العج وال

وهللا  اب ف ذا الب ي ھ ام ف ن اإلبتس ي م ك نفس ا ال أتمال ة ی ة مظلم وه الوھابی رى وج ن
ھ ار أھل ن حم ل م ل أجھ ببا,  الرج ات س رى الكرام ل ی ح الرج ل لص ب ھ دة  العج ة العقی

ورا ك ص وركم  أری ك ص یئة وأری اتمتھم س ة وخ ورھم مظلم ول أن ص ذي نتق ة ال للوھابی
ل  ا الجاھ   .أیھ

  
ة  ادي الخرس د الھ رة عب ال النك ري: [ ق ري األث ال المفت م ق ور : ث ارة القب ل بزی فالقائ

ة ؤالھم الحاج ا وس ان أھلھ   .وإتی
ول ؤالھم : أق ذاب وس ا الك ي أیھ ي كالم ن ف راءة أی رف الق ت تع ي إن كن رأ كالم ة ، اق الحاج

ك رحھ ل رأه ولیش م لیق الب العل غر ط ھ ألص   .وإال فأعط
م إن وام ث ة وع ة الوھابی د جھل ائز إال عن الحین ج ور الص د قب ؤال هللا عن الفوا س د خ ھم وق

د  الحین فق ور الص د قب ؤال هللا عن ز س ذي یجی اب ال د الوھ ن عب د ب امھم محم ك إم ي ذل ف
ي فتاو اء ف ھج ا نص ات م وع المؤلف ي مجم ھ ف   :ی

دعو هللا  ا ی م مم وق أعظ ا لمخل ن دع ى م ا عل ن إنكارن اد لك ائل االجتھ ي مس ار ف ال إنك
ریج  ھ تف ب من ره یطل ادر أو غی د الق یخ عب ریح الش د ض رع عن ر یتض د القب الى ویقص تع

ا دعو هللا مخلص ن ی ذا مم أین ھ ات ، ف اء الرغب ات وإعط ة اللھف ات وإغاث دین الكرب ھ ال  ل
دا ع هللا أح دعو م ھ ال ی ي دعائ ول ف ن یق ادك : ولك لین أو بعب ك أو بالمرس ألك بنبی أس

ا دعو إال هللا مخلص ن ال ی ده لك دعو عن ره ی روف أو غی ر مع د قب الحین أو یقص ھ  الص ل
ھ ا ن فی ا نح ذا مم أین ھ دین ف ـ.ال   ھ

اذ ده فم دعاء عن ره لل روف أو غی ر مع د قب واز أن یقص ل وج واز التوس ھ ج ي كالم ا فف
ھ ؟ الم إمام ي ك ري ف ري األث ول المفت   یق

ھ ي كتاب ة ف ن تیمی یخ اب ھ الش ا قال اقرأ م ادة ف تقیم : وإذا أردت الزی راط المس اء الص اقتض
ا  ات وغیرھ ن كرام الحین م ور الص د قب رى عن ا ی ت.  ]مم ة :  قل وم بالبارح رب الی ا أغ م

ة  ن العلمی يء م ى بش ة أت أن الخرس ب, ك ة یكت أن الخرس دري ك ا ال ی الى  م وهللا تع
تعان  ك , المس ن نفس تحي م ا تس ة أم ا خرس ول, فی ذاب : أق ا الك ي أیھ ي كالم ن ف أی

م  الب العل غر ط ھ ألص راءة وإال فأعط رف الق ت تع ي إن كن رأ كالم ة ، اق ؤالھم الحاج وس
ك رحھ ل رأه ولیش   .لیق

م إن وام ث ة وع ة الوھابی د جھل ائز إال عن الحین ج ور الص د قب ؤال هللا عن د خس الفوا ھم وق
د  الحین فق ور الص د قب ؤال هللا عن ز س ذي یجی اب ال د الوھ ن عب د ب امھم محم ك إم ي ذل ف



ھ ا نص ات م وع المؤلف ي مجم ھ ف ي فتاوی اء ف ا :ج ن إنكارن اد لك ائل االجتھ ي مس ار ف ال إنك
ى  ریح عل د ض رع عن ر یتض د القب الى ویقص دعو هللا تع ا ی م مم وق أعظ ا لمخل ن دع م

ره یط ادر أو غی د الق یخ عب ات الش اء الرغب ات وإعط ة اللھف ات وإغاث ریج الكرب ھ تف ب من ل
ا دعو هللا مخلص ن ی ذا مم أین ھ دا ، ف ع هللا أح دعو م دین ال ی ھ ال ھ ل ي دعائ ول ف ن یق : ولك

دعو  ره ی روف أو غی ر مع د قب الحین أو یقص ادك الص لین أو بعب ك أو بالمرس ألك بنبی أس
ا دعو إال هللا مخلص ن ال ی ده لك أین  عن دین ف ھ ال ھل ن فی ا نح ذا مم ھ .ا ھ ذا فی ل ھ ه فھ

ة  ا الخرس خیفة أیھ ة الس ذه الطریق وص بھ م النص ل تفھ دعاء ھ ویز لل   ... !! تج
  

ة  ادي الخرس د الھ رة عب ال النك ال -3: [ ق م ق ى أن: ث ة عل نة والجماع ل الس دة أھ  عقی
دین ن ال ا م ل لھ ة ال أص ول.البدع ل : أق ذھب أھ ا م ة ، أم وارج الوھابی دة الخ ذه عقی ھ

ھا ي هللا عن افعي رض ام الش ھ اإلم ا قال و م ة فھ ي البدع ة ف نة والجماع دثات : لس المح
ربان ا أ: ض ام الف كتاب دث یخ نة ح را أو س ا أو أث ا  أو إجماع الل ، وم ة الض ذه بدع فھ

یئا الف ش ر ال یخ ن الخی دث م ة أح ر مذموم ة غی ذه محدث ك فھ ن ذل ال.م ة : ( وق البدع
دعتان ا وا: ب ة فم ودة ومذموم ذموم محم و م ا فھ ا خالفھ ود وم و محم نة فھ ق الس ) ف

ب  ي المناق یم ف و نع ي وأب ام البیھق ھ اإلم ت ] .أخرج لف أن :  قل دة الس بحت عقی ى أص مت
ذب  ري ویك ل یفت ر الرج ة هللا أكب دة خارجی دین عقی ن ال ت م ة لیس كین , البدع ا المس أیھ

ا  ي هللا عنھ ة رض ؤمنین عائش ن أم الم ذا: " ع ا ھ ي أمرن دث ف ن أح و  م ھ فھ یس فی ا ل م
ھ" رد  لم  أخرج ى مس تدركھا عل ي إس ة الت ین النووی ي األربع ووي ف الم , الن وإن الك

يء  ي ش دین ف ن ال ت م ة لیس إن البدع ح ف حاب , واض وات واص دعاء األم ة ك فالبدع
ھ ا أن دین كم ي ال ا ف ل لھ ة ال أص ذه بدع اء ھ وة بالنس ور والخل ة  القب ا الخرس أیھ

  .ھا أین أصلھا التراھاات التي تعتقدون ب

  

أھل السنة تثبت ما أثبتھ هللا  ألن: ثم قال المفتري األثري - : [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 
ما كان قطعي الثبوت قطعي الداللة : الخأقول... تبارك وتعالى لنفسھ في الكتاب من الصفات 

ا ما كان ظني الثبوت أو تثبت بھ الصفة عند األشاعرة بدون تأویل وال تشبیھ وال تعطیل ، أم
ظني الداللة فإنھم ال یثبتون بھ ظاھر اللفظ الدال على التشبیھ بل یقولون مدلولھ التنزیھ 

ویفوضون علمھ إلى هللا تعالى أو یأولونھ على معنى من معاني التنزیھ غیر قاطعین أنھ مراد 
 ونعبتی نإ{: تحت قولھ تعالى ألنھم إذا قالوا بالظني في أمھات مسائل العقیدة یدخلون.هللا تعالى

ذم هللا بھ أتباع الظن من األمم  وھو ذم) 28:النجم(} ائیش قحال ني منغ یال نالظ نإو ن الظالإ
إلى األشعریة نفي  وافتراء ثم نسب كذبا.السابقة في عقائدھم ، فكیف نقول بالظني في عقیدتنا

ھذا تأویا فاسد :  قلت. ] مذھب المعتزلة ، واألشعریة قائلون برؤیة هللا تعالى الرؤیة ، وھو 
نتكلم عن إثبات الصفة ال تأویلھا فقطعي الداللة والثبوت فأسماء هللا تعالى وصفاتھ في  فنحن
العزیز ثابتة ومحكمة فكیف تأول النصوص إلي غیر حقیقتھا فصفات هللا في القرآن  كتابھ

فھذا القول فاسد من قبل الخرسة فكل الصفات حملت , مكن أن تحمل على المجاز حقیقة وال ی
على التأویل عند األشاعرة فھل لك أن تثبت لنا ما ھو ظني الداللة والثبوت في أسماء هللا تعالى 

فھم على خفیف من   العجب مأولة ومفوضة وأما التفویض وأھلھ, وصفاتھ أیھا الخرسة 
رب إلي المعطلة ولكن نسأل هللا تعالى العافیة فمنذ متى أصبحت االشاعرة األشاعرة فھم اق

فكونك من مشائخ الصوفیة وجب علیك حمل , مفوضة في الصفات أیھا الشیخ الصوفي 
یحملونھ على الظن " ظني الداللة " النصوص حقھا وأن تأولھا بالطریقة الصحیحة وھل قولك 

وأتني بنص ظني في الصفات أیھا الخرسة ألن ,  والتأویل وھل النصوص ظنیة في الصفات
أثبت لي رؤیة هللا , النصوص محكمة وال یمكن أن تحمل على الظن یا ضعیف العقل والفھم 



  .تبارك وتعالى عند األشاعرة یا شیخ 
  

الماتردیة ھي الفرقة التي : ثم قال المفتري األثري - 15: [ قال المفتري عبد الھادي الخرسة 
هللا تعالى متكلم بكالم قائم في  مذھب أھل السنة والجماعة قاطبة أن: أقول.لقرآنقالت بخلق ا

ذاتھ لیس بحروف وال أصوات ، والحروف واألصوات مخلوقة دالة على كالمھ تعالى النفسي 
ا مب ا هللانبذع یالول مھسفني أف ونولقیو{: القدیم ، وقد أثبت هللا الكالم النفسي فقال

النیة التي تتوقف علیھا األعمال كالم  وھو معتبر في الشریعة باعتبار أن) 8:المجادلة(}ولقن
هللا تعالى نسب الكالم اللفظي إلى الملك الكریم جبریل باعتبار أنھ  وألن.نفسي یدل علیھ اللفظ

ي ذ دنع ةوي قذ) 19( یمرك لوسر لوقل ھنإ{: خلق فیھ أو في اللوح ثم نزل بھ قال تعالى
الخرسة عقیدة أھل :  قلت.  إنتھى) ] 21- 20- 19:التكویر(}ینمأ مث اعطم) 20( ینكم شرعال

واما , السنة والجماعة الصحیحة على أن كتاب هللا لیس بمخلوق بل ھو كالم هللا تبارك وتعالى 
لى جادة أھل السنة والقول بأنھم من أھل السنة ھذا قول فاسد لیست ع الماتردیة فالقائلة بخلقھ

فھل علم " هللا تبارك وتعالى  علم"  والقرآن الكریم أال یكون, وجھل من قبل الشیخ الخرسة 
فما حالك یا  علمھ إان نفیت القول عن كتاب هللا تبارك وتعالى بأنھ, هللا جل في عاله مخلوق 

قیقة حالك یرثى لھا وھل في اآلیة التي إستدلیت بھا على أ، كتاب شیخ عبد الھادي الخرسة ح
أیھا الخرسة الكالم واضح , وما ھو سبب النزول یا شیخ خرسة  هللا تبارك وتعالى متكلم بنفسھ

وإن أحد من المشركین إستجارك : " وبین فھل القرآن الكریم علم هللا قال هللا جل في عاله 
فھنا أیھا الخرسة ھل قولھ تعالى حتى یسمع كالم هللا ما تأویلھا "  یسمع كالم هللا حتى فأجره

  .فھل صفة الكالم ثابتة  تبارك وتعالى وھل القرآن مخلوق أم كالم هللا , الصحیح 
  

وألننا لو قلنا بالكالم اللفظي في حقھ تعالى لكان لھ بدایة : [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 
للحوادث وھو التشبیھ  یم والتأخیر والسكوت فتكون الذات اإللھیة محالونھایة والعتراه التقد
فكالمھ وبقیة صفاتھ لیس كمثلھا ) 11:الشورى(}ءيش ھلثمك سیل{: بعینھ ، وقد قال تعالى

على جھة المجاز ألنھ الخالق لھ وحده ) 6:التوبة(}هللا مالك عمسى یتح{: وقولھ تعالى.شيء
 مكل هللا ةاقن هذھ{: وقد قال تعالى عن ناقة صالح علیھ السالم.س لجبریل منھ إال التنزل بھولی

أضافھا الحق إلیھ ألنھ ابتدع خلقھا من غیر واسطة أو سبب ، فھل تقول ) 73:األعراف(} ةیآ
هللا  أویل ؟ ألنأیھا الجاھل أنت ومن معك ناقة هللا صفة من صفاتھ بال تعطیل وال تشبیھ وال ت

فالقاعدة واضحة في صفات هللا تبارك وتعالى  بحد ذاتھ أخطأت بل التنزیھ:  قلت.  ]أضافھا إلیھ 
كذلك یجب على الخرسة أن یعلم أن كالم هللا تبارك "  المعنى معلوم ولكن الكیف مجھول" 

وعلیھا أیھا الخرسة وجب فھم الكالم حق "  وال یشابھ بشر وقدرتھ یلیق بجاللھ" وتعالى 
لیس كمثلھ  "تعالى  فھمھ فأنت كثیر التراھات التي تخرج من فمك فا تعالى المستعان قولھ

فكل صفاتھ جل في عاله منزھة عن  ھي تنزیھ  جل في عاله عن مشابھ مخلوقاتھ"  شيء
د الصمد المتفرد بعبادة البشر كافة أیھا التشبیھ والتمثیل والتعطیل فھو هللا الواحد األحد الفر

على المجاز  صریحا  العجب حملت نصا" حتى یسمع كالم هللا : " الخرسة وقولھ تعالى 
فآیات الصفات والمحكمات ال مجاز فیھا وال مجاز في أسماء هللا تعالى وصفاتھ أیھا الزمیل 

صالح   جل في عاله إلي قوم صالح معجزةمن هللا ناقلة هللا لكم مرسلة, هللا المستعان , الكریم 
على المجاز ھذا جھل " یسمع كالم هللا " فحمل قولھ جل في عاله , علیھ السالم فھل ھذه صفة 

فما القرینة على حمل ھذا النص على المجاز أم , صریح وغباء مفرط من قبل الشیخ الخرسة 
  .انك تتكلم بھواك 

  
فأخذھم في األسماء والصفات : ثم قال المفتري الكذاب[ : قال النكرة عبد الھادي الخرسة 

ھناك توافق بین القطعیات النقلیة والعقلیة وصریح المنقول یوافق : أقول.غالبیتھ العقل ال النقل
 الا إھلقعا یمو{: قال هللا تعالى.صحیح المعقول ، وصحیح المنقول یوافق صریح المعقول



وداللة المعجزات التي جاء بھا الرسل علیھم السالم داللتھا عقلیة )43:العنكبوت(}ونمالعال
العقل استدل على صدق الرسل بالمعجزات ، فلو جاء في شرع الرسول ما ینقض حكم  بمعنى أن

هللا تعالى ال یشبھ  العقل القطعي ویبطلھ لبطل الشرع بذلك ، ومن قطعیات العقول السلیمة أن
للحوادث فال تجري الكموم والكیفیات على ذاتھ  ذاتھ لیست محال وأن وال یشبھھ شيء ، شیئا

وإذا جاءنا في ) 11:الشورى(}ءيش ھلثمك سیل{تعالى وبذلك ورد الشرع في قولھ تعالى 
الشرع دلیل ظني یوھم ظاھره مخالفة القطعي العقلي أو النقلي وجب تأویلھ حتى ال نقول 

النصوص بعضھا مع بعض من جانب وبینھا وبین العقل من جانب بالتعارض والتناقض بین 
للوھابیة الخوارج الذین أخذوا بالظني في عقائدھم ووقعوا في التناقض والتعارض  آخر ، خالفا

ال یجوز تقدیم العقل على النقل فال یجوز تقدیم العقل :  قلت.  ]بین ظواھر النصوص والعقل 
 والعقل یحتمل ثابت ال مجاز فیھ فالنقل, بغیر الفھم الصحیح  فھم النقل على النقل وال یجوز

ما یعقلھا إال العالمون ھي داللة على الفطنة والفھم وصحیح  اإلختالف أیھا الخرسة وقولھ
 العجب بل النصوص تحمل على حقیقتھا ال على المجاز في األسماء , التمسك بالنقل 

فقال في حمھ هللا كالم نقي في درء تعارض العقل مع النقل والصفات ولشیخ اإلسالم إبن تیمیة ر
یشرح ابن تیمیة رحمھ هللا تعالى في ھذا الفصل قانون : "  التلخیص الدكتور محمد الجلیند
والذي یذھب فیھ إلى القول بأن العقل قد " نھایة العقول " الرازي الذي وضعھ في كتابھ 

ن نرد دلیل الشرع و نعتصم بدلیل العقل و ھذه ینبغي عنده أ وحینئذ, یتعارض مع الشرع 
  .الدعوى یردھا ابن تیمیة من عدة أوجھ 

  
ثم , فبین رحمھ هللا أوال أن كالم القائلین بتعارض العقل و الشرع یتطلب إثبات التعارض فعال 

یطلب بعد ذلك أن ما یدعیھ المتكلمون و الفالسفة من أدلة ھي في ذاتھا أدلة عقلیة صریحة في 
ثم بعد ذلك ینظر رحمھ هللا فیما یدعونھ من شرع ھل ھو شرعي صحیح , اللتھا على مطلوبھا د

أم أنھ لیس شرعیا في ذاتھ و ھم یسمونھ كذلك ؟ ثم یشرح ابن تیمیة الجھة التي یكون الدلیل 
و كداللة ,و لیس أن الدلیل یقبل كونھ قطعي الداللة على المراد , مقبوال أو مرفوضا ألجلھا 

ثم یتعرض بعد ذلك . فھذه داللة قطعیة ال یشك فیھا عاقل , ع الشمس على وجود النھار طلو
للعلم فیقسمھ إلى علم نظري و عملي ثم إلى كسبي و وھبي و یبین أن العلم با ال یتوقف على 

و ینصح الفالسفةو المتكلمین بضرورة االعتصام بألفاظ الكتاب و , العقلیات المخالفة للشرع 
و بین رحمھ هللا أن سبب الخطأ عندھم ھو استعمالھم لتلك , الن هللا أعلم بما یلیق بھ منا  السنة

و أنھا أوقعتھم و أوقعت المسلم معھم في حیرة و اضطراب , األلفاظ المجملة في حق هللا تعالى 
ا و و لو كانت طریقتھم سدیدة في استعمال ھذه األلفاظ لكانت الرسل أسبق منھم إلى استعمالھ, 

ولما لم یستعمل الرسل في حق هللا ال نفیا وال إثباتا دل ذلك على أنھا طریقة , اإلشارة إلیھا 
إنتھى في بیان التعارض ] أو على األقل أنھا لیست ھي الطریقة األقوم لھدایة البشر , فاسدة 

خرسة على في الكتاب فإن أشكل ال وبینھ فتأمل یا شیخ خرسة ولخصھ بین النقل والكالم حولھ
  .الكالم فالكالم كثیر فلیرجع إلي الكتاب في تلخیص درء التعارض

  
إذا أردت التعرف على عقیدة األشعري وأتباعھ فاقرأ كتاب : [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 

(( للحافظ المحدث ابن عساكر رحمھ هللا ، واقرأ ترجمتھ في كتاب )) تبیین كذب المفتري (( 
 العجب :  قلت.  ]للحافظ المحدث تاج الدین السبكي رحمھ هللا )) لكبرى طبقات الشافعیة ا

الذب عن عقیدة  فالخرسة یحاول" الدمشقي " األن ترید نسب إبن عساكر لألشاعرة وھو 
من ھذا القبیل فللھ العجب إن العلمیة بریئة من الخرسة براءة  األشاعرة بال علمیة وال شيء

  .الذئب من دم یوسف 
  
إذا أردت التعرف على أدلة أھل السنة والجماعة على حیاة : [ ال النكرة عبد الھادي الخرسة ق

لمن تنتسب إلیھ وتجعلھ من مشایخك الشیخ ابن )) الروح (( المؤمنین في قبورھم فاقرأ كتاب 



 بلغ:  قلت. ] للحافظ البیھقي )) حیاة األنبیاء (( القیم ألني أظن أنك ال ترید قراءة كتاب 
فاألموات ال یسمعون االحیاء وال ینفعونھم وال یضرونھم , الخرسة من الجھل ما لم یبلغھ بشر 

: وقال تعالى  80سورة النمل}  ینربدا مولا وذاء إعالد مالص عمس تالى وتومال عمس تال كنإ{ 
: وقال تعالى  52سورة الروم}  ینربدا مولا وذاء إعالد مالص عمس تالى وتومال عمس تال كنإف{ 
}  وربقي الن فم عمسمب نتا أماء وشن یم عمسی هللا نإ اتوم األالاء ویحي األوتسا یمو{ 

ھنا  األحیاء فا تبارك وتعالى یثبتفكما دلت األیات على نفي سماع االموات  22سورة فاطر
وكتاب الروح , أن االموات ال ینفعون وال یضرون ولیسوا بالذین ینفعون االحیاء في شيء 

ولیس فیھ ما یثبت سماع االموات لألحیاء فھل یكفیك  لشیخ اإلسالم إبن القیم الجوزیة قرأتھ
 .ھذا النص أیھا الخرسة فتامل 

ثم عرض األثري المفتري لمسألة التصرف في الكون وأنكر : [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 
  .ذلك

ما دام التصرف بإذن هللا ھل التصرف بإذن هللا وبحولھ وقوتھ أو بذات العبد ومن ذاتھ ؟: أقول
وبحولھ وقوتھ ، وما دام هللا تعالى ھو الخالق ذلك على یدیھ ، وما دام ھذا من الممكنات التي 
تعلقت بھا القدرة اإللھیة ، وما دام یجري هللا مثل ذلك على ید المالئكة فأین الغرابة في خلقھ 

وللمفسرین فیھا أقوال منھا ) 5:النازعات(}ارمأ اتربدمالف{: ذلك على ید أولیائھ ؟قال هللا تعالى
وقد أقدر هللا تعالى من كان عنده العلم باالسم .لویةالمالئكة ومنھا األرواح واألنفس الطاھرة الع

األعظم على نقل عرش بلقیس وھو جسم من الیمن إلى بیت المقدس أسرع من طرفة العین 
 جاز ذلك في حقھ وال یجوز في حق غیره ؟ وھو تصرف في الكون بإذن هللا وقدرتھ فكیف

والولي بعد موتھ ذھب عنھ قید البشریة وبقي معھ سر الخصوصیة فلھ ما یشاء عند ربھ ، وھو 
غریب :  قلت.  ]من العباد المنعم علیھم كالشھداء المنصوص على حیاتھم في القرآن الكریم 

والتصرف بالكون من االولیاء واالن ھذا القول من الخرسة ففي مقالھ السابق یتعرض للمسألة 
 , كیف یكون التصرف بالكون بذات العبد أیھا النكرة ,  تعالى  ویقول التصرف وحده ینكره

العجب وھل جعل هللا التصرف بالكون في ید من العباد وھل التصرف بالكون من صفات العباد 
لخرسة ما ظننتك بھذه العقلیة الفارغة التصرف بالكون كیف یكون أیھا ا, أیھا الجاھل المفتري 

 العجب فالمالئكة ھم جند هللا تبارك وتعالى ویفعلون ما یأمرون أیھا النكرة فكیف یجریھا 
إال   العجب التصرف بالكون ال یكون, وھل لي بالمثال على ھذا اإلجراء ,  على أحد من عباده

هللا سلیمان   وما كان لبشر أن یتصرف بالكون ونبيمن هللا إال بأمر  تبارك وتعالى وال یكون
األنبیاء بالعباد أیھا المسكین  العجب فالخرسة النكرة  أن فعل ھل تقارن إنما كان من معجزاتھ

وإال , ال شيء في المیزان العلمي وال في المكانة العلمیة  یتكلم بعلمیة فما أتیت بھ نفسھ یظن
  .تصرف العباد بالكون أیھا النكرة المفتري  الدلیل بیني وبینك أثبت

  
ھذا دعاء لي ، وھو ناتج عن جھل : أقول.ال أخطأت: ثم قال: [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 

یحسب الخرسة : قلت.  ] ھذا األثري باللغة والبالغة ومواضع الفصل والوصل وأظنھ أعجمیا
 ذرة العافیة فالرجل من أجھل من رأیت وال یملكمن أھل البالغة واللغة نسأل هللا تعالى  نفسھ

من العلمیة ثم یطلق علینا لفظ األعاجم فوهللا إن من األعاجم من ھم أئمة في العلم والعقیدة وانا 
  .شامي یا أبلھ 

  
یكفرونكم ثم تحتج : ثم قال عن الشیعة وتكفیرھم للصوفیة : [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 

 لوجود باطل ، فباطلھم مردود علیھم ، وما كان حقا حن قوم ال نترك حقان: أقول.بأخبارھم
من الشھادات واألخبار مقبول منھم ، وكذلك نتعامل مع الوھابیة الخوارج وھم یكفروننا  وصدقا

رت ونحتج بأخبارھم إن وافقت الحق ونرد باطلھم علیھم ، وھا أنت في كالمك كف أیضا
فكیف أحتج بكالمك عن الرافضة وغیرھم ؟  صوفیة وكفرتني أیضااألشاعرة والماتردیة وال



 العجب بل , إلي باطل  تأخذون باطال بل أنتم قوم:  قلت ] .والعدل یقتضي معاملتك بالمثل 
هللا المستعان وباطلھم علیھم في , یكفرونكم وأنكم أكفر من الشیطان وتقول باطلھم علیھم 

هللا أكبر وھل صدقوا في خبر أیھا الجاھل المفتري إنھم أكذب من ! .... !!الطعن في أھل السنة 
 العجب , من إبلیس نفسھ  وطئ الحصى ومن كان على وجھ ھذه األرض فھم أشد كذبا

خوارج وكفار ووھابیة وتحتجون باخبارنا ثم تنسبون علماء أھل السنة ألنفسكم ما أضلكم وما 
ننا ویعتقدون بكفرنا ال یصدقون معنا بل یطعنون فینا أجھلكم أیھا الصوفي الجاھل من یكفرو

أیھا الصوفي الماتریدیة قالت , من أصول دینھم یا خرسة  وكما إمتھنت أنت الكذب ھو أصل
بخلق القرآن واألشاعرة قالت بالتأویل ولم أكفرھم والرافضة كفار وال شك في ذلك مشركون 

هللا المستعان ومنذ متى عرفت العدل ,  المستعان با جل في عاله وأنتم على جادة الشرك وهللا
  .أیھا النكرة أسال هللا تعالى السالمة فأنت مفتري ال قیمة لك وال علمیتك 

  
  .یقبل العاملي الكذاب ، ویرد المحدث الثقة األلباني: ثم قال: [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 

دالة على صدقھ فیھ ، وقد تأكد لي صدقھ من أقبل خبر المبتدع إذا تأكد من مصادر أخرى : أقول
وأما األلباني فلیس بمحدث وال ثقة إال عند من ھو جاھل بحالھ .مذكرات جیفري ھمفر اإلنكلیزي

وكیف یكون ثقة وھو الذي دعا إلى تفریغ فلسطین من أھلھا .مثل ھذا األثري المخدوع المغرور
شھداء االنتفاضة  فیھا فھو كافر وزعم أنمن بقي  للیھود ، وأوجب علیھم الھجرة منھا وأن

 7/7/93انظر جریدة اللواء األردنیة تاریخ . ((شعب االنتفاضة خاسرون منتحرون وأن
إن منطق ھذا الشیخ : (( علي الفقیر. وقد قال د.18ص)) فتاوى األلباني((وكتاب )) 16ص

بل ,  م الحدیث وأھلھوما أجھل عبد الھادي الخرسة بعل:  قلت.  )) ]منطق یھودي صرف 
المبتدع وھي بدعة مكفرة أھل الحدیث على إتفاق ترك كالم الرافضي باإلجماع إال ما إستثني 

هللا المستعان الفتى یستدل بأقوال الكفار والنصارى  العجب فوهللا ما ,  وھي حاالت قلیلة جدا
النكرة عبد الھادي الخرسة إال  في كالم رأیت مثل ھذا العالم جیفري وھمفر  العجب وما رأیت

بالخط العریض تطعن في اإلمام األلباني أیھا " جاھل " الضحك فقد كتب على جبھة الرجل 
 العجب فھذا حالك نكرة یتكلم في جبال فال یضر اإلمام األلباني كالم النكرة عبد , الجاھل األبلھ 

فإن اإلمام األلباني " شیخ " لفظ  وخاب كل من أطلق علیك, الھادي الخرسة فقد بانت عورتك 
واضحة الدااللة ولیس في كالم اإلمام األلباني  محدث العصر یا ھذا أنا فلسطیني وإنما فتواه

الكالم ولیس في  إن الشیخ األلباني واضح, شيء یحض على خروج أھل فلسطین من فلسطین 
  .ذه السنة یا جاھل من أئمة الحدیث وحفظة ھ وإنھ, یضر أھل فلسطین  شيء فتواه

  

  
  أین أصحاب العقول ؟: ثم قال: [ قال النكرة عبد الھادي الخرسة 

موجودون و الحمد عند األشعریة والماتردیة والصوفیة فھم أولوا األلباب وكل من : أقول
  .صحبھم واعتقد عقیدتھم فھو من أصحاب العقول العاقلة المدركة 

. ] لھ معقول وإیمانھ معلول وعنقھ یوم القیامة مغلول وكل من خالفھم وأبغضھم وطعن بھم فعق
ال وهللا ما رأیتھم ولن أراھم فأنت أجھل من وطئ األرض والحصى فللھ العجب من أنت :  قلت

المسكین الخرسة فحال قومك یدعون ,  یا خرسة ال وهللا ما فیھم رجل رشید وال عاقل وال واع
میة ویتجرد منھا في رده على أبي عبیدة األثري و علیك وكما توقعت الخرسة یتخلى عن العل

  . الحمد والمنھ 

  

الصوفیة  قد عجب المرء مما إنتھجھ: وفي الختام موقف الرافضة من الصوفیة ھدیتي للخرسة 
 فكان أكثرھم على الفضائیات وعلى التلفاز] الرافضة [ في الدعوة إلي التقریب بینھم وبین 



التي لم تثبت حتى  وغیرھا یدعوا إلي التقریب بینھم وبین الرافضة وھناك شلتوت في فتواه
التعبد بالمذھب الرافضي فأكثر الصوفیة من ذلك حتى  وأكثر الناس من الكالم حولھا في إجازتھ

بلغوا القنطرة في أمرھم بالتقرب بینھم وبین الرافضة والغریب أن الصوفي ینادي ویقول أن 
ولكن ما قول الرافضة في القوم وفي الصوفیة إلي دعاة التقریب ھذا ] لھم  إخوان[ رافضة ال

  .. !!! كالم الرافضة في الصوفیة وفي المتصوفة فماذا تقولون بمثل ھذا االمر 
  
  

  .26إكلیل المنھج في تحقیق المطلب للكرباسي صفحة 
سھ ذم ھذه الطائفة في ترجمة أحمد بن وأما نسبة المؤلف إلى الصوفیة فغیر الئق بھ ، فإنھ نف

ونقل أحادیث في مذمتھم ، لو ، )  احذروا الصوفي المتصنع: ( ھالل عند قول صاحب المنھج 
الصوفیة عند الرافضة مذمومة بل مجمع على ذمھا .  شئت فراجع ، والعلم عند هللا تعالى

ھج في تحقیق المطلب في واالغرب من ذلك ما سنراه في كالم الكرباسي في كتاب إكلیل المن
  ... !! للصوفیة فلماذا ال تستیقظون یا صوفیة  تكفیره

  
  . 45إكلیل المنھج في تحقیق المطلب للكرباسي صفحة 

وفي : وفي كثیر من أخبارنا ورد ذمھم ، ومن ذلك ما ذكره بعض الثقات من أصحابنا وھو ھكذا 
قد ظھر في ھذا الزمان قوم ) : سالم علیھ ال( قال رجل للصادق : الصحیح عن البزنطي قال 

إنھم أعداؤنا ، فمن مال إلیھم فھو ) : علیھ السالم ( یقال لھم الصوفیة ، فما تقول فیھم ؟ فقال 
، وسیكون أقوام یدعون حبنا ویمیلون إلیھم ویتشبھون بھم ویلقبون  منھم ویحشر معھم

منا وأنا منھ براء ، ومن أنكرھم ورد  أال فمن مال إلیھم فلیسأنفسھم بلقبھم ویقولون أقوالھم ، 
فكما نرى فإن ) .  4(  )صلى هللا علیھ وآلھ ( علیھم كان كمن جاھد الكفار بین یدي رسول هللا 

فالرافضة صوفیة ] منھم [  من مال لھم من الرافضة فإنھ لھم وأنھ] أعداء [ أبي عبد هللا أنھم 
وقال من مال [ منھم  لصوفیة في أھل السنة فإنھفكثیر من الرافضة یقولون ویمیلون إلي كالم ا

إلي الصوفیة أما تستحون من أنفسكم بعد ھذا الكالم وھذا القول فیكم وتدعون ] إلیھم فلیس منا 
إلي التقرب بینكم وبین الصوفیة یا صوفیة ھذه عقیدة الرافضة فیكم وفي األشاعرة منكم 

عون إلي التقرب إلیھم والمقاربة بینكم وبینھم فالحقیقة بینة فإلي متى ستد, وطوائف الصوفیة 
  ... ویكفرونكم بروایاھم وكتبھم , وھم یرونكم أعداء لھم , 
  

: في حال أبي ھاشم الكوفي ) علیھ السالم ( وفي كتاب قرب اإلسناد روى مسندا عن الصادق 
الذي ابتدع مذھبا یقال لھ التصوف وجعلھ مفرا لعقیدتھ الخبیثة إنھ كان فاسد العقیدة جدا ، وھو 

والصوفیة كما نرى , للعقائد الخبیثة  واآلن الصوفیة عقیدة فاسدة ومفرا) .  6(  وأكثر المالحدة
 ھو معقل لألنجاس من أصحاب العقیدة الفاسدة كما یصرح في قرب اإلسناد للحمیري ونقلھ

إال وكفركم فیھ الرافضة وأطعنوا فیكم  للھ العجب لم یبقى مورداالكرباسي في إكلیل المنھج ف
  .. !! مثلھم ... للعقائد القذرة  حتى جعلوكم مزبلة

  
، ) صلى هللا علیھ وآلھ ( في مسجد النبي ) علیھما السالم ( كنت مع الھادي علي بن محمد 

وكانت لھ منزلة عظیمة فأتاه جماعة من أصحابھ منھم أبو ھاشم الجعفري وكان رجال بلیغا 
وجلسوا في جانبھ مستدیرا  الصوفیة، ثم دخل المسجد جماعة من ) علیھ السالم ( عنده 

ال تلتفتوا إلى ھؤالء الخداعین فإنھم خلفاء الشیاطین ) : علیھ السالم ( وأخذوا بالتھلیل ، فقال 
م ، یجوعون عمرا ، یزھدون إلراحة األجسام ویتھجدون لتصید األنعا ومخربوا قواعد الدین

حتى یذبحوا لإلیكاف حمرا ، ال یھللون إال لغرور الناس وال یقللون الغذا إال لملى العساس 
واختالس قلب الدفناس ، یكلمون الناس بإمالئھم في الحب ویطرحونھم بادلیالئھم في الحب ، 

وال یعتقدھم إال  أورادھم الرقص والتصدیة وأذكارھم الترنم والتغنیة ، وال یتبعھم إال السفھاء



فكأنما ذھب إلى زیارة الشیطان وعبادة  -حیا أو میتا  - الحمقى ، فمن ذھب إلى زیارة أحد منھم 
فقال رجل من . یزید ومعاویة وأبا سفیان ] أعان [ األوثان ، ومن أعان أحدا منھم وكأنما 

عنك ، من اعترف دع ذا : وإن كان معترفا بحقوقكم ؟ فنظر إلیھ شبھ المغضب وقال : أصحابھ 
بحقوقنا لم یذھب في عقوقنا ، أما تدري أنھم أحسن طوائف الصوفیة والصوفیة كلھم من 

ال تلتفتوا إلى ھؤالء الخداعین فإنھم خلفاء الشیاطین [  یقول:  قلت. مخالفینا وطریقتھم 
زار الشیطان  منھم فأكنھ أحد من ذھب إلي زیارة[ فالغریب كذلك فإنھم ]  ومخربوا قواعد الدین

الصوفیة شیاطین عند الرافضة فإلي متى سیبقى الصوفیة في دعواھم للتقرب من الرافضة 
الصوفیة مخالفة ]  وھذه یجب أن یعرف ما موقف الرافضة من الصوفیة فإلي متى یا قوم

  ... !!وھم أركان الشیطان بل الشیطان فللھ العجب , للرافضة 
  
  

ال یقول بالتصوف أحد إال لخدعة أو ضاللة أو : " أنھ ) سالم علیھ ال( وروى مسندا عن الرضا 
وأما من سمى نفسھ صوفیا للتقیة ، فال إثم علیھ ، وعالمتھ أن یكتفي بالتسمیة فال " .  حماقة

عند ] أنت أحمق وضال [ وكما نرى أیھا الصوفي :  قلت. یقول شيء من عقائدھم الباطلة 
] عقائدھم الباطلة [ ویقولون , قارب بینكم وبین الرافضة الرافضة فكیف تقبل أن یكون ھناك ت

ال إثم علیھ سبحان هللا یكفرونھم ویخرجونھم عن الملة  وأن یقول الرافضي أنا صوفي تقیة فإنھ
واآلن یدعوا الصوفیة إلي التقارب في العقائد بینھم وبین الرافضة فماذا سیقولون بعد ھذا 

ارب بینھم وبین الرافضة أم سیكفرونھم وهللا المستعان على القول ھل سیبقون على عقیدة التق
  .. عقولھم 

  
یا أباذر یكون في آخر ) : رضي هللا عنھ ( ألبي ذر ) صلى هللا علیھ وآلھ ( وفي وصیة النبي 

الفضل بذلك على غیرھم ، ] أن لھم [ الزمان قوم یلبسون الصوف في صیفھم وشتائھم ، یرون 
؛  5، ح  35، ص  5وسائل الشیعة ، ج .  1) . 1(  الئكة السماوات واألرضأولئك یلعنھم م

عند ] ملعونون [ الصوفیة  قلت.  471؛ مكارم األخالق ، ص  539أمالي الطوسي ، ص 
الرافضة والمالئكة تلعنھم لیل نھار فھذه عقیدة الرافضة في الصوفیة یكفرونھم ویلعنونھم لیل 

وینادیھم بلفظ أخي أما , ندعوا إلي التقارب بیننا وبین الرافضة نھار ویأتي أحمق صوفي یقول 
  . یستحي أما ستحي أن تنادي من یكفرك ویخرج من الملة ویقول عنك شیطان باخي 

(  فاحتفظوا من العلماء الكذبة الذین علیھم ثیاب الصوف) : علیھ السالم ( وفي مواعظ عیسى 
وعلم أنھم في جملة المذمومین من لك لیعلم مذھب الصوفیة وحالھم ، وقد أطلنا الكالم بذ) .  2

, مذمومین . 45إكلیل المنھج للكرباسي صفحة " . جع "  الرجال إن اتفق وجودھم في األسانید
بل مجمع على كفرھم , أجل هللا تعالى أھل السنة ] قمامة [ وكذبة الصوفیة في میزان الرافضة 

عیني وأضحك وهللا المستعان ویاتي صوفي جاھل ویقول أخي وضاللھم فأرى ما أرى بأم 
الغباء في  الجھل وفرط للرافضي أما تستحي أیھا المسكین وهللا الذي ال إلھ إال ھو إن ھذا عین

عقل الصوفیة فكیف ال أتعجب وأرى الصوفیة لیل نھار یدعون إلي التقارب بینھم وبین الكفار 
  .. !!الرافضة 

  
  

  وصلي اللھم وسلم على الحبیب محمد وعلى الھ وصحبھ أجمعین 
  

  تقي الدین السنيالفقیر الي هللا  أماله

 )  ووالدیھ غفر هللا تعالى لھ ولمشائخھ( 


