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 بيان احلقائق

 
قني، وصىل اهلل وسلم وبارك احلمد هلل رب العاملني، وال عدوان إال عىل الظاملني، والعاقبة للمت

 :دوعىل آله وصحبه أمجعني، أما بع ،عىل نبينا حممد

عفا اهلل عنه  -فقد اطلعت عىل مقابلة طويلة أجريت مع الشيخ األستاذ عبدالرمحن عبد اخلالق

-٤2 املوافق -هـ٢٢٤٤مجادى األوىل  ٤٢ -٤٢بتاريخ  الكويتية «الوطن»يف جريدة  -وختم له بخري

خوان ونرص فيها منهج اإل ،ةهت السلفية احلق  ر يف مقابلته مسائل عدة شو  وقد قر   ،م٢/٤1٢٢/٤2

 !!«شيخ سلفية الكويت»ـ به بلق   املحاور مع أن   ،املسلمني

فاستعنت باهلل يف كتابة هذه املقاالت
( )

 الرمحن عبد يف بيان احلقائق ملا اشتمل عليه منهج عبد 

ةلفي  عن الس   ن هذه الردود هو الذب  م   املراد   ن  أ وسامع   قارئ   ر كل  وأذك   ،اخلالق لكي ال  ؛ة احلق 

 ا احلق  هب   وجانب   يُخ ط هبا الش  ل  ن املسائل التي غ  م   حذيرُ والت  !! ق بل اإلخوان املسلمني ن  تف  م  ُت 

 ه منهج  ح  ر  ام ط  ب   ق  ام واف  ن  إ، وعيد  ن ب  ال م  و   ريب  ن ق  ة ال م  ي  لف  له بالس   ة  الق  ما طرحه ال ع   وأن   ،وابوالص  

 .خوان املسلمنياإل

تلقيت رسائل من اإلخوة ال حتمل أسامء مرسليها حياولون  هلذه املقاالت كتابايت يف منتص و

إقناعي بالتوق  عن إمتام الرد عىل الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق، وعلل بعضهم أن الشيخ كبري، 

أسأل اهلل أن يشايف الشيخ، ويمد بعمره : دم الرد عليه، فأقولومريض، وشاب  يف الدعوة، فاألوىل ع

 .عىل طاعته وأن هيديه إىل احلق ويوفقه للتوبة النصوح، مما قدمت يداه، وأن خيتم له بخري

                                                           

 .«اإلبانة»الكويتية على صفحة « نالوط»أصل هذه الرسالة مقاالت ُنشرت يف جريدة  ( )
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وليس بيني وبينه خالفات  وللعلم إين بحمد اهلل ال أحتامل عىل الشيخ وال أسب ه وال أشتمه

ن    أردُت ، وإنامشخصية، وال نزاعات دنيوية للحق  لفي نرصة  الس   ة واملنهج بالرد عليه الدفاع عن الس 

 .للخلق ونصيحة  

انحرف عن املنهج السلفي والرصاط املستقيم إىل منهج اإلخوان  -عفا اهلل عنه -فالشيخ

 الشيخ   يف الدين، ومن شاء أن يتأكد من صحة ما أقول، فليقرأ كالم   املسلمني، وما حيمله من إحداث  

 .بد الرمحن عبد اخلالق يف املقابلةع

 بهتُ كُ  ومل أتتبع كل   واعلم أهيا القارئ الكريم أين اقترصت يف رد ي عىل ما ورد يف املقابلة،

ورسائله
( )

والتي أفسدت فيها طبقة كبرية من  ،التي اشتملت عىل كثري من االنحرافات والتناقضات 

الرمحن عبد اخلالق دعاُة الفوىض  لشيخ عبدفلقد خرج عىل املجتمع من جراء منهج ا ،الشباب

حامد بن عبد اهلل العيل، وعبد : من أمثال -كفانا اهلل رشهم -الذين ما زلنا نعاين منهم ،واملظاهرات

املحسن بن زبن املفريي، ونبيل العويض، ووليد الفبفبائي، وفهد اخلنة، وحاكم بن عبيسان 

 .املفريي، وغريهم

*   *  * 

 

 

 

 

 

                                                           

 . وأحيانا أنقل من رسائله بعض النقوالت اليسرية اليت تبّين تناقضاته بّي ما كتبه سابقاً وما قرنره يف املقابلة ( )
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خوان املسلمنيالرمحن عبد اخلالق عىل منهج اإل خ عبدالشي *
( )

ويتدثر بثوب سلفي، وال  ،

قبل  -رمحه اهلل -خيفى عىل من له أدنى متابعة بأن الشيخ العالمة املحدث حممد نارص الدين األلباين

 :كام قال يف حواره مع الدكتور نارص العمرسنة  ٤1أكثر من 

نا السلفيني، وأنا مثلك أقفع بأنه ليس إخوانيا، ولكنه أنا أرضب لك اآلن مثال  من إخوان»

 منهجه إخواين وهو سلفي، وال أعتقد إال أنك تعرفه جيدا ، وهو عبد الرمحن عبد اخلالق، تعرفه؟

 .نعم، أعرفه: نارص العمر

كان إخوانيا ، وإذا صح : جيد، هذا تلميذي يف اجلامعة اإلسالمية، ويوم كان: الشيخ األلباين

الخ، ...  بأنه تسل   هناك يف اجلامعة، وكان من خرية الشباب الواعني للدرو  واملناهج ووالتعبري

، هذا ليس إخوانيا ، لكن منهجه منهج اإلخوان املسلمني، [العودة]أنا أقول كام أنت تقول يف سلامن 

 كي  ذلك؟

ب والتكت ل ليس عىل ا: أوال   ب وتكت ل، أال تعرفون هذا؟ هذا التحز  ملنهج السلفي هو حتز 

ثم قال الشيخ بعد كالم طويل عن سلامن العودة  -....الذي نحن ندعو إليه، أليس كذلك؟

                                                           

الةذ  حةاور الشةيب عبةد الةردن عبةد  -يف يف جريدة الوطن الكويتيةةاالصح -حسن عبد اهلل /األستاذذكر  ( )
: عامةةةا 1 وعمةةةره  591 عةةةا   مةةةن مصةةةر خةةةر »: يفاخلةةال الةةةردن عبةةةد عبةةةد اخلةةاليف يف املقابلةةةة أي الشةةةيب 

حممةةوال علةةى األعنةةاح بعةةد حصةةوله  (كويتيةةا)مةةن قبةةل األمةةن املصةةر  وعةةا   لي ةةا مالحقةةا مرةةار ا  (مصةةريا)
اخلةةاليف يوسةة  دةةل أسةةرته وخةةر  مةةن  والةةده الشةةيب السةةيد عبةةد. علةةى اسنسةةية الكويتيةةة يف أكتةةوبر املا ةة 

املسةةةلمّي الةةةذين كةةةاي الوالةةةد الراحةةةل ينتمةةة  ا   اإلخةةةواية طالةةةا  اعةةة أمنيةةةةمصةةةر علةةةى اقةةةر مالحقةةةات 
 .  0 02/ /3 هة املوافيف 311 صفر  02تاريب  «عضويت ا

الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق ربيب مدرسة اإلخوان 
 املسلمني
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فاآلن هل هناك يشء من هذا التكت ل والتجميع للشباب؟ هذا وقع يف : -واإلخوان املسلمني

وعن ، فانشغل عبد الرمحن ومن حوله عن تثقي  اجلامعة عيل   «فقه الواقع»الكويت قبل أن تقرأ 

ب وهذا التكتل تعليمهم وعن تربيتهم تربية إسالمية انتهى كالم الشيخ  (.بسبب هذا التحز 

 -رمحه اهلل -األلباين
( )

. 

من سلك املنهج  عند اهلل تعاىل بأن   الرمحن عبد اخلالق وال لغريه عهد   ليس للشيخ عبد *

لكل  عرضة   -كغريهم -لفيونلن ينحرف عنها أبدا ، فالس أن هالسلفي أو سار عىل طريقة السل  

 :الرمحن بنفسه يف مقابلته عارض، بل السلفيون كام قال الشيخ عبد

ن الشخص سلفي فهذا ال يعني أنه ال خيفئ أومعنى  ،السلفيون ليسوا ناسا  منزلني من السامء»

 ؤ  أو ال يُ 
فال  ،اآلخرةمثل كل النا  فيهم من يؤثر الدنيا عىل  ر الدنيا عىل اآلخرة، فالسلفيون بش  ث 

 .انتهى «الخ ...هنم ليسوا مالئكة وال أنبياءأ ،وأنه نقي مفلقا   ،ن كل سلفي مربأ من العيبأنقول 

 ن يتحول من السلفيةأمعصوما  من  فليس كل سلفي   ،الرمحن صدقت يا شيخ عبد ،نعم: أقول

الرمحن انحرفت من  عبدوأنت يا شيخ  ،والعياذ باهلل ،حتى للردة عرضة   بل السلفي   ،خوانيةىل اإلإ

 .-رمحه اهلل تعاىل -خوان املسلمني كام قال الشيخ األلباينىل منهج اإلإالسلفية 

 املسلمني خوانالرمحن عبد اخلالق يف تنظيم اإل عبد الشيُخ  ينخرط   ن  أليس بالرضورة ثم  *

كام قال  وطرحهم،منهجهم خوان يف نام املقصود موافقته لإلإو ،خوانه من اإلن  أ عليه ُق دُ يص  حتى 

ب وتكت ل، أال تعرفون ... منهجه منهج اإلخوان املسلمني»: -رمحه اهلل تعاىل-الشيخ األلباين هو حتز 

ب والتكت ل ليس عىل املنهج السلفي الذي نحن ندعو إليه  .«هذا؟ هذا التحز 

                                                           

 . لقاء الشيب األلباين مع ناصر العمر -اسزء الثاين (122رقم )سلسلة اهلدى والنور  ( )
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الرمحن عبد  عبد ن الشيخأكافيا  للحكم عىل  -تعاىل رمحه اهلل -لقد كان كالم الشيخ األلباين *

لتضافر األدلة  :لكن كام يقال ؛خوان املسلمني عن منهج السل  وسلك منهج اإلاخلالق قد تىل  

من مقابلته  األدلة الدالة بوضوح عىل تلك احلقيقة وزيادة االطمئنان، سأذكر لك أخي القارئ بعض  

 : فقط

ما الفرق بني السلفي  :يلالرمحن عبد اخلالق يف املقابلة السؤال التا ا ُسئل الشيخ عبدمل -٢

، فهام مثلام  »: خواين يف ظل قبوهلام بالعمل السيايس؟ أجابواإل تقول مجاعة كذا  ال أرى فرقا  مهام 

لكن الكل مرجعه  ،سالم الواحد، وقد يكون اخلالف بينهام مسألة األولوياتطار اإلإومجاعة كذا يف 

 التنظيم احلز ي املتشدد، أما السلفيون فليسوا خوان املسلمنيولكن يؤخذ عىل اإل ،ىل الكتاب والسنةإ

 .انتهى «ةنام تيار عام يف األمإتنظيام  و

فأ شائع، فالكاف خوهذا  «ما رأيك كسلفي»: وانظر ما قاله املحاور ومن غري قصد ملا قال

أي  «كسلفي»ال أن يقول  «سلفي»ما رأيك بصفتك  :إذ املناسب أن يقول ،للتشبيه وال معنى هلا هنا

 .كأنك سلفي

عبد اخلالق ليس  هذه هي احلقيقة، فالشيخ عبد الرمحنف «رمية من غري رام  »سبحان اهلل  :أقول

منهجه منهج » :-رمحه اهلل تعاىل -سلفيا  يف منهجه، بل هو إخواين كام قال عنه الشيخ العالمة األلباين

 .«اإلخوان املسلمني

بني اإلخوان  -رمحه اهلل تعاىل -ووالده هو الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق نشأ يف مرص ؛نعم

ة واستفاد منهم، ثم جاء إىل ن  وهناك تأثر بعلامء أهل الس   ،ثم انتقال إىل املدينة النبوية ،املسلمني

ثم اختل   ،الكويت وكان عمره ما بني العشين والثالثني، والتحق باإلخوان املسلمني يف الكويت

إال سنوات قليلة  ث  ب  فام ل   ،م واجتمع حوله بعض شباب الكويتمعهم يف بعض املسائل، ثم اعتزهل



 

8 
 

 بيان احلقائق

حيث التحزب والبيعة الدعوية والتنظيم اهلرمي والسمع  ،حتى رجع إىل منهج اإلخوان املسلمني

هي معروفة لكثري ممن عاشها  ،وهذه احلقائق إذ أكشفها ملن مل يعايشها ،والفاعة والتغلغل يف السياسة

 .وأدركها وبوضوح تام

م الكويت  
د  من املدينة الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق والشيخ الدكتور عمر  ففي زمن مىض ق 

 .وآخرون -رمحه اهلل تعاىل -األشقر وشيخنا أبو يوس  عبد الرمحن بن يوس  عبد الصمد

 .فأما الشيخ الدكتور عمر األشقر فكان وما زال مع اإلخوان املسلمني

  ،الق فتظاهر بالسلفيةوأما الشيخ عبد الرمحن عبد اخل
 
جدا   منها، لكنه مغرم   وربام كان عىل يشء

 .وير ي الشباب الذين حوله عىل ذلك املنهج ،بمنهج اإلخوان املسلمني

 نة  فكان سلفيا  صاحب  س   -رمحه اهلل تعاىل -وأما الشيخ عبد الرمحن بن يوس  عبد الصمد

ث العالمة حمم كان ، و-تعاىل رمحه اهلل -د نارص الدين األلباينومتأثرا  جدا  بمدرسة الشيخ املحد 

الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق يتضايق منه جدا ، وبفريقة أو أخرى وبالتعاون مع اإلخوان املسلمني 

، (الوفرة)عن ساحة الدعوة يف الكويت إىل قرية  -رمحه اهلل تعاىل -بقصد أو بغري قصد أبعدوه

بعض اإلخوة مع به  دائم   عىل اتصال   يت والسعودية، وكنُت وكانت آنذاك منفقة مقسومة بني الكو

إخواننا هم الذين أبعدوين من الكويت ويريدون بقائي » :وكان يقول لنا وبكل رصاحة ،من الشباب

 .«يف الوفرة

 -رمحه اهلل تعاىل -أبا يوس  عبد الرمحن بن يوس  عبد الصمد الشيخ   والغريب والعجيب أن  

، «وأخشى عىل الدعوة السلفية منه ،الرمحن عبد اخلالق من اإلخوان املسلمنيعبد »: كان يقول لنا

عاما ، وفعال  بعد وفاة الشيخ أ ي يوس  بأقل من سنتني بدأنا نرى  ٤1وكان يقول هذا قبل ما يقارب 
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 دعب بأن   -رمحه اهلل تعاىل -انتش كالم الشيخ األلباين ثم   ،حقيقة إخوانية عبد الرمحن عبد اخلالق

هبم وأقحمهم يف السياسة، واهلل املستعان ،اإلخوان املسلمني منهجه منهج الرمحن عبد اخلالق  .فحز 

أخونة )اآلن يتحدث البعض عن » :فقال (أخونة السل )ملا سأله املحاور حتت عنوان  -٤

 .«ىل تبني منهج اإلخوان، فام رأيك؟أي حتويلهم إ ،( السل

أنا ال أرى أن هناك معركة بني اإلخوان »: فقال لقالشيخ عبد الرمحن عبد اخلا فأجاب

أنت ال  ،واحلديث عن هذا األمر فيه نوع من االفتعال ملواجهة ال وجود هلا ،املسلمني والسل 

 .انتهى كالمه «...يمكن أن تفرق أحيانا بني اإلخوان والسل 

 .«هل من املمكن أن جيمع حزب واحد اإلخوان والسل ؟» :ملا سأله املحاور -٤

ومن املمكن أن  ،احلزب عبارة عن جتمع سيايس)»:فقال الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق أجاب

يضم سلفيني وإخوان مسلمني وعوام النا ، حزب اجلبهة اإلسالمية يف اجلزائر كان يضم جمموعة 

ام جبهة فال مانع أبدا  يف قي ،كبرية من التيارات اإلسالمية كالسلفيني واإلخوان واجلامعة اإلسالمية

 .انتهى كالمه «كهذه يف مرص ولو قامت سيكون خريا  

سكت عنه، فكي  يُ  ،هذا بعض كالم الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق يف مقابلة واحدة: أقول

 .«شيخ سلفية الكويت»ام وقد لقبه املحاور زورا  وهبتانا  بـ السي  

الرمحن عبد  الشيخ عبد ن  أا  ذا تدبرت ما ذكرته لك سيظهر لك جلي  إ ؛أخي القارئ الكريم

كالسلفية اجلهادية  ،سلفية حمدثة عىل كونين أال إهم الل   ،ة السلفيةجدا  عن اجلاد   د  عُ اخلالق قد ب  

 ؛ما عليه سل  األمة إتباعوالسلفية العلمية وكذا السلفية الديموقراطية، أما السلفية التي هي بحق 

 .ليس كذلك عبد اخلالق الرمحن فالشيخ عبد
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 :يان ذلكوب

الرمحن  فالشيخ عبد ،هم له وردودهم املتتالية عليهال بذم   ،السلفي ُيعرف بتزكية العلامء له -٢

 ،األلبايننارص الدين والشيخ  ،العزيز بن باز كالشيخ عبد ،ةن  من علامء الس   عبد اخلالق رد  عليه عدد  

 .وآخرين ،ربيع املدخيلوالشيخ  ،والشيخ صالح الفوزان ،الوادعيبن هادي والشيخ مقبل 

خوان ة وبني دعوة اإلال يمكن لسلفي جيهل عشات الفروق التي بني السلفية احلق   -٤

ال إ ،كبري   غلط  ( خواينال فرق بني السلفي واإل)الرمحن عبد اخلالق  فقول عبد ،املسلمني ومنهجهم

ب والسنة وما عليه سل  األمة ه التي أحدثها خمالفا  هبا كثريا  من نصوص الكتان أراد سلفيت  إاللهم 

 .ال اسمهاإة ليس هلا من السلفية احلق   ،رصف خوانيةإفهي سلفية  ،فهذا صحيح

 

*   *  * 
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لو جاءت نتائج االنتخابات أو عضو برملان علـامين أو ليـربايل أو » :ئل يف املقابلة السؤال التايلُس 

ن نـرىض بنتائجــه، أفـنحن قبلنــا بالنظـام والبــد  ،بـل بــهن نقأ البــد  : غـري ســلفي عمومـا  فقــال مقاطعـا  

ن نفــي هبــذه العهــود أوينبغــي  ،فاالنتخابــات عقــد وعهــد ،ولتعــزز صــناديق االنتخابــات مــن تفــرزه

ذا انتخبنا جملس أمـة وطـرح عليـه موضـوع اقتصـادي إف ،لكن عىل األغلبية أال تلغي األقلية ،والعقود

. ن نـرىض بقـرار األغلبيـة ونحـؤم رايـة األقليـةأاد مقيد فالبد طار اقتصاد حر أو اقتصإكأن نسري يف 

فهـل أنـت سـلفي  (سـلفي ديمـوقراطي) ىلإحقيقـة للمـرة األوىل التـي اسـتمع فيهـا : فقال له املحـاور

 .انتهى «يضحك الشيخ بشدة ويداعب عصاه وال يرد: بالفعل؟ يقول املحاور

فراز الصناديق إالنرصاين والشيفاين ملجرد ن يقبل بالليربايل والعلامين وأكي  لسلفي : أقول

ن االنتخابات عقد أن نرىض بنتائجه، وزعم أالرمحن عبد اخلالق يرصح بقوله البد  فالشيخ عبد! له؟

 !!ن نفي هبذه العهود والعقودأوعهد ينبغي 

مل نعقد عليها عهدا ، بل العهد ،فاالنتخابات قد فرضت علينا فرضا   ،وهذا يف احلقيقة باطل

ي ف ان   ﴿: تعاىل ذي عقدناه هو مع اهلل عز وجل كام يف قولهال ُبُدوا الش  ع  م  أ ن  ال  ت  ي آد 
ن  ا ب  ي ُكم  ي  د  إ ل  ه  مل   أ ع 

أ 

ُدوٌّ ُمب ني   ُكم  ع  ُه ل  يم  ( 01)إ ن 
ت ق  اط  ُمس   

ا رص  ذ  ُبُدوين   ه َٰ  اع 
أ ن  ا (0٢)و  ري 

ث  ب الا ك  ن ُكم  ج 
ل  م  د  أ ض  ق  ل  ل م    و  أ ف 

ُلون   ق  ع   ([.0٤)يس ] ﴾ت ُكوُنوا ت 

ُت ﴿: قال تعاىل م  أ ل س  ه 
َٰ أ ن ُفس  ىل  ُهم  ع  د  ه  أ ش  ت ُهم  و  ي  م  ُذر 

ه  ن  ُظُهور 
م  م  ي آد 

ن  ن  ب 
ب ك  م  ذ  ر  إ ذ  أ خ  و 

ا كُ   إ ن 
ة  ي ام 

ق  م  ال  و  ُقوُلوا ي  ن ا  أ ن  ت  د  ه  َٰ  ش  اُلوا ب ىل  ب ُكم   ق  ر 
ل ني  ب 

اف  ا غ  ذ  ن  ه َٰ  ([.٢2٤)األعراف ] ﴾ن ا ع 

 تلبيس الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق
 يف شأن االنتخابات
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ب يال  ﴿: اهلل تعاىل يقول إن   ثم   ني  س 
ن  م  ىل  امل ُؤ  ين  ع  ر 

اف  ل  اهلل ُ ل ل ك  ل ن  جي  ع  ، ([٢٢٢)النساء ] ﴾و 

وجعل احلكم الذي  ،الصناديق أفرزته ن  أيقول نقبل أيا  كان بام  عبد اخلالق الرمحن والشيخ عبد

 !؟ -غفر اهلل له -فأي سلفية حيملها هذا الشيخ ،يه هو صندوق االنتخابلإرجع يُ 

 ع  ا يدل عىل بُ ثم مم  
لكن عىل ) :عن السلفية الصحيحة قوله عبد الرمحن عبد اخلالق الشيخ د 

 .انتهى (ن نرىض بقرار األغلبية ونحؤم راية األقليةأ فالبد  : ن قالأىل إ ....األغلبية أال تلغي األقلية

هو حكم اهلل ورسوله كام  :ن نرىض بهأاهلل علينا  هفالذي أوجب ،خمال  حلكم اهلل تعاىلوهذا 

ن ا و  ﴿: قال تعاىل ع 
م  ُقوُلوا س  ي ن ُهم  أ ن  ي  ُكم  ب  ي ح 

ُسول ه  ل  ر  ا ُدُعوا إ ىل  اهلل   و  ني  إ ذ 
ن  م  ل  امل ُؤ  و  ان  ق  ن ا  إ ن ام  ك  ع  أ ط 

ل   ئ ك  ُهُم امل ُف  ُأول َٰ ُأول َٰ ( ٢٢)ُحون  و  ه  ف  ت ق  ي  خي  ش  اهلل   و  ُه و  ُسول  ر  ع  اهلل   و 
ن  ُيف  م  ائ ُزون  و  ف   ﴾(٢٤)ئ ك  ُهُم ال 

 .[النور]

م  اآل  ﴿: ويقول تعاىل ي و  ال  نُون  ب اهلل   و 
م   إ ن  ُكن ُتم  ُتؤ 

ُسول  الر  وُه إ ىل  اهلل   و  ُرد   ف 
 
ء ُتم  يف  يش   ع  ن از  إ ن  ت  ر   ف  خ 

يال   أ و  ُن ت  س  أ ح  ري   و  ل ك  خ   .[ (٢5)النساء ] ﴾(٢5)ذ َٰ

ن  ﴿: وقال تعاىل
ُة م  ري  

ُُم اخل   ُكون  هل  ا أ ن  ي  ر  ُسوُلُه أ م  ر  ا ق ىض  اهلل ُ و  ن ة  إ ذ  م  ال  ُمؤ  ن  و 
م  ُؤ 
ان  مل  ا ك  م  و 

ل  ض   د  ض  ق  ُه ف  ُسول  ر  ن  ي ع ص  اهلل   و  م  م   و 
ه  ر  ال  ُمب ين ا أ م   .[األحزاب] ﴾(٤0)ال 

م  ﴿: ويقول تعاىل  ه 
ي ن ُهم  ُثم  ال  جي  ُدوا يف  أ ن ُفس  ر  ب  ج  يام  ش 

ُموك  ف  ت ىَٰ حُي ك  نُون  ح 
م  ب ك  ال  ُيؤ  ر  ف ال  و 

يام  
ل  ل ُموا ت س  ُيس  ي ت  و   ا ق ض 

ا مم  ج  ر   [ .النساء] ﴾(0٢)ح 

ها اهلل ال لألغلبية التي ذم   ،له يكون التحاكم والرضا باحلكمىل كتاب اهلل وسنة رسوإ ؛نعم

إ ن  ﴿: تعاىل يف كتابه بقوله ت ب ُعون  إ ال  الظ ن  و  ب يل  اهلل    إ ن  ي  ن  س  ل وك  ع 
ض  ُيض   األ  ر 

ن  يف  ث ر  م  ع  أ ك 
إ ن  ُتف  و 

 .[األنعام] ﴾(٢٢0)ُهم  إ ال  خي  ُرُصون  
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 (عىل األغلبية أال تلغي األقلية) :-عفا اهلل عنه -بد الرمحن عبد اخلالقالشيخ ع وأما قول

فال تستحق  ،فباطل أيضا ، فقد تكون هذه األقلية مبفلة فاسدة شاذة (ونحؤم راية األقلية) :وقوله

فمثل  ،كام لو وجد أقلية من عبدة الشيفان أو من املخنثني الشاذين ،لغااها متاما  إاالحؤام وجيب 

 !؟ء أي احؤام يستحقونهؤال

*   *  * 
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، خوان املسلمون عىل وجه العمومواإل ،الرمحن عبد اخلالق عىل وجه اخلصوص الشيخ عبد

ام حكامهم، والسي   ،طالقات يف عباراهتم تدل عىل تكفري عموم املسلمني أو أكثرهمإعندهم 

 !!عليها وعىل أهلها بالكفر وباملقابل نجدهم أرسع النا  وقوعا  ومتسكا  باألمور التي حكموا

 ،من التكفري الرصيح لعموم املسلمني (بسيد قف)ه كبريهم ولست بصدد ذكر ما خف  

ووصفه املشهور للمجتمعات املسلمة بأهنا جمتمعات جاهلية، لكن الذي يعنيني يف هذا املقال واملقام 

للنا  باسم  وتقديمه وطرحه (سيد قفب)الرمحن عبد اخلالق بمنهج  مدى تأثر الشيخ عبد بيانُ 

ولكي ال يكون كالمي هذا جمرد ادعاء أطرحه جزافا   ،وهنا تكمن اخلفورة وتعُظم البلية ،السلفية

الرمحن عبد اخلالق ومما سفره فيها وخفته  سأذكر لك أخي القارئ الكريم من مؤلفات الشيخ عبد

 :أنامله ما يؤكد صدق ما قلته عنه

تفبيق  ن  إ»: «ضواء عىل أوضاعنا السياسيةأ»خلالق يف كتابه الرمحن عبد ا قال الشيخ عبد -٢

وهؤالء  ،ال من عصم اهللإفاملجتمع بكل طوائفه يعيش يف ردة حقيقية  ،ألوانه جدا   ق  حكم املرتد ساب  

انتهى كالمه «املعصومون قلة وال نكابر
( )

. 

ت عىل طريق املثال ال ومن هذه العقبا»: «ألصول العلمية للدعوة السلفيةا»وقال يف كتابه  -٤

انتهى كالمه «سالميةتلك الردة اجلامعية اهلائلة يف الشعوب اإل: احلرص
( )

. 

                                                           

 . (61)ص  ( )
 . (01)ص  (0)

ر من يتحاكم
ّ
 الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق تارة يكف

 !!ني عليهاإىل الدميوقراطية وتارة يث
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واعتداء سالطني األرض وملوكها وراسائها عىل رشعة اهلل، »: نفسهالكتاب وقال يف  -٤

ل عدوان عىل التوحيد ورشك باهلل ومنازعة له يف حقه وسلفانه ج ؛بتحليل ما حرم، وحتريم ما أحل

وجترأوا عىل اخلالق امللك  ،وعال، وأكثر سالطني األرض اليوم وزعاماها قد جترأوا عىل هذا احلق

ن أوحرموا ما أحل، ورشعوا للنا  بغري رشعه زاعمني تارة  ،فأحلوا ما حرم ،سبحانه وتعاىل

ه ال حيقق وأخرى بأن ،وتارة أنه ال حيقق العدل واملساواة واحلرية ،تشيعه ال يوافق العرص والزمن

يامن باهلل سبحانه وتعاىل، ونأس  يامن عدوان عىل اإلوالشهادة هلؤالء الظاملني باإل ،العزة والسيادة

سوادا  كبريا  من النا  قد أطاعوا كرباءهم فيام رشعوا هلم من رشع خمالفة لشعه سبحانه  ن  إ: ن قلناإ

انتهى كالمه «نه من املسلمنيويزعم أ -مع ذلك -وكثري من هذا السواد يصيل ويصوم ،وتعاىل
( )

. 

لتق   اخلالق عبد الرمحن ىل كالم الشيخ عبدإن ترجع ألك احلق أخي القارئ الكريم : أقول

وأيضا  لتتأكد أنني  ،لكؤوينه مفبوعة وهي يف موقع الشيخ اإلبُ تُ فكُ  ،بنفسك عىل صحة ما نقلته لك

 .قفعته عن سياقه والمل أترصف باأللفاظ 

ال القلة، إلشيخ يف جرأته عىل التكفري واحلكم بالردة عىل املجتمع بكل طوائفه والحظ كالم ا

 وللشيخ عبد ،وأن سوادا  كبريا  يزعم أنه من املسلمني ،سالمية يف ردة مجاعية هائلةالشعوب اإل وأن  

سيد )الرمحن عبد اخلالق كالم آخر مل أذكره هنا اختصارا  يدرك كل من وق  عليه بأنه من مشكاة 

 !!(قفب

الذي  عبد اخلالق الرمحن معي أخي القارئ وقارن بني كالم الشيخ عبد عىل كل حال تعال  

 :التي جاء فيها ما ييلونقلته لك مع كالمه يف املقابلة التي أجريت معه 

                                                           

 . (  )ص  ( )
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شباب مرص قاموا بأنظ  وأفضل ثورة وجدت يف » :عبد اخلالق الرمحن قال الشيخ عبد -٢ 

 .«الثورة املرصية خرجت لتزيح احلاكم وتنادي بنظام ديموقراطي :ن قالأىل إ... .التاريخ

خوان املسلمني أو السلفيني تركز يف دعايتها عىل لألس  فإن اهلجمة املضادة لإل» :وقال -٤

لصاق التهم إزاحة السلفيني وإوبالتايل  ،ىل تنفري املرصيني من التيار الديني األصيلإما تقول وتسعى 

ىل أفكارهم بحرية إوالكل يدعون  ،ىل برناجمهإواآلخر يدعو  ،ك وبرناجمكىل مشوعإأدع  ،هبم

 .انتهى «ىل صناديق االنتخاباتإودعوا احلكم بعد ذلك 

لو جاءت نتائج االنتخابات برئيس أو عضو برملان علامين أو » :وملا قال املحاور يف املقابلة -٤

ن نقبل به فنحن قبلنا بالنظام أ البد  : بد اخلالقع الرمحن ليربايل أو غري سلفي عموما  فقال الشيخ عبد

ن أولتعزز صناديق االنتخابات من تفرزه، فاالنتخابات عقد وعهد وينبغي  ،ن نرىض بنتائجهأوالبد 

 .انتهى كالمه «نفي هبذه العهود والعقود لكن عىل األغلبية أال تلغي األقلية

سلفي ) ىلإىل التي أستمع فيها حقيقة للمرة األو» :سأله املحاور متعجبا  فقالو -٢

 .«يضحك الشيخ بشدة ويداعب عصاه وال يرد :فهل أنت سلفي بالفعل؟ قال املحاور (ديموقراطي

ولكننا  ،سالمالديموقراطية كنظام ليس هو اإل» :الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالقوقال  -٢

ألننا سنجد  ؛ر الديموقراطيةنا بني احلكم االستبدادي وبني الديموقراطية سنختاري  ذا ُخ إكمسلمني 

 .انتهى كالمه «فيها حريتنا يف العمل والقول

 .انتهى «سالمي خمتل  عن الديموقراطيالنظام اإل» :وقال أيضا   -0

 فهو !!الرمحن عبد اخلالق سيكون يف حرية من أمره القارئ لكالم الشيخ عبد ن  إحقا  : أقول

 ،ها ويصفها بأقبح األوصاف هلا وملن حكم هباويذم   ة، وتاريفالب بالديموقراطية ويدافع عنها تارة

 .ال سي ام إذا قرأنا قوله يف النقل اآليت
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 «مشوعية الدخول إىل املجالس التشيعية»قال الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق يف رسالته 

 :( ٤٤)ص

مة الشبهات التي تثار حول تويل الواليات والدخول إىل املجالس التشيعية يف ظل األنظ»

 :الديموقراطية وما احتج به من يرى املنع

ليه إوبالتايل ال جيوز الدخول  ،النظام الديموقراطي كفر ن  إقالوا : الديموقراطية كفر( ٢)

أنه جيب التفريق بني كون النظام كفرا  وكون العاملني به واملنضوين : واجلواب، صالحه من داخلهإو

 .ىانته «حتت لوائه جربا  وقهرا  رىض وسخفا  كفار

جرب أهنا كفر لكن من أُ  بل أقر   (كال الديموقراطية ليست كفرا  )فالشيخ هنا مل يقل يف رده : أقول

الرمحن عبد اخلالق عىل ثوريت مرص  غريب وعجيب ثناء الشيخ عبدفوعىل هذا  ،عليها فليس بكافر

 !!والتي أكرب دافع هلام املفالبة بالديموقراطية كام نقلت لك ذلك عنه ،وتونس

ىل املجالس إمشوعية الدخول »اخلالق يف كتابه  الرمحن عبد عجب ما قرأته للشيخ عبدأومن 

 :فيقول -يف معرض ذكره لشبهات املانعني من دخول املجالس النيابية -(5٢ -51)ص  «التشيعية

 . املفسدة يف الدخول أربى من املصلحة: الشبهة الرابعة»

القائل ]ونحن نستفيع  ،راطية فبلغت مخسني مفسدةخوة مفاسد الديموقوقد ذكر بعض اإل

وال يعني هذا حتريم الدخول  ،ن نضي  عليها مخسني أخرى بل مائة أخرىأ[ اخلالق الرمحن عبد عبد

 من أجل تغيريه وتبديله، أو ال  إألن الداخل يؤمن بفساد هذا النظام، وما دخل  ؛ىل املجالس الربملانيةإ

زاحة من إثامه وتسلط من حيكم باسمه عىل شعوب املسلمني وعىل األقل احلد من رشوره وآ

وهم يف احلقيقة قلة من الالدينيني وأهل  ،دارة شؤون املسلمنيإيتقلدون املناصب ويتولون 

 .هانتهى كالم «.... الشهوات واألهواء
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فآل  ،كان الدخول للمجالس النيابية واملشاركة يف الديموقراطية رضورة !!سبحان اهلل: قولأ

 !!ن جعلوا الديموقراطية غاية ومفلبا  أمر هبم األ

رينا بني الديكتاتورية املتسلفة وبني ذا ُخ إ: اخلالق الرمحن عبد ن قال الشيخ عبدإف

 .الديموقراطية نختار ؛ فإنناالديموقراطية

أليس  ،حكم اهلل تعاىل وتفبيق رشيعته :وهو ،ال هذا وال هذا ،عندنا اختيار ثالث: فأقول

كون )الرمحن بأن النظام الديموقراطي  فتارة يقول الشيخ عبد ،شكالىل هذا اإلإانظر  كذلك؟ ثم

صبح كثري من الدعاة ألكن يف احلقيقة ( العاملني به واملنضوين حتت لوائه جربا  وقهرا  رىض  وسخفا  

ا ليها ونحن كارهون هلإمن أشد النا  مفالبة بالديموقراطية بعدما كانوا يقولون نحن مضفرون 

 !!وكافرون هبا

سالمي وال إهنم يدركون بأهنم حتت نظام غري إذا كانوا حتت نظام دكتاتوري ظامل فإالنا   ثم  

جتدهم ال يدركون أهنم  -سالموهو غري نظام اإل -ذا عاشوا حتت نظام ديموقراطيإبينام  ،رشعي

 ،خرون بالديموقراطيةبل جتدهم يف ،عىل غري رشيعة رب العاملنيال أهنم سالم وعىل غري نظام اإل

 .واهلل املستعان ،وهذا والذي نفيس بيده هلو أعظم مفسدة ،ويفالبون بمزيد منها ،ويفرحون هبا

*   *  * 
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يف بيان أصدره هذا  -حياء الؤاثإوهو شيخ مجعية  -اخلالق الرمحن عبد قال الشيخ عبد *

 :نصه

املرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد »

 :دأمجعني، وبع

لة سمو رئيس جملس الوزراء، ألن ئفأهيب وأناشد إخواين نواب جملس األمة العدول عن مسا

ذلك يفيض إىل املسا  بجناب حرضة صاحب السمو أمري البالد حفظه اهلل، وسيكون عدوهلم هذا 

 .عميدرءا  للفتنة ومجعا  للكلمة، ورفعة ورشفا  للج

انتهى  .«﴾رحيكموال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ﴿وأرجو أال تدعوا الكويت متوت بني أيديكم 

كالمه
( )

. 

لكن مل نعهده من  ؛جيد يف هذه املناسبة عبد اخلالق الرمحن هذا الكالم من الشيخ عبد: أقول

ا يف الساحة الكويتية، فلقد كان يف  !!قبل يفرح هذا الفرح السابق يقرر نقيض مما أثار جدال  واسع 

 :ههذا التقرير وهذه بعض أقوال

واعتداء سالطني األرض »: ه يقوليف موقع «األصول العلمية للدعوة السلفية»في كتابه ف -٢

وملوكها وراسائها عىل رشعة اهلل؛ بتحليل ما حرم، وحتريم ما أحل، عدوان عىل التوحيد، ورشك 

 .باهلل، ومنازعة له يف حقه وسلفانه جل وعال

                                                           

 .  2 02/ 0 / 3 ب الكويتية تاري «الوطن»جريدة  ( )

هل الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق يستخدم التقية 
 !والروغان احلركي؟
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وأكثر سالطني األرض اليوم وزعاماها قد جتراوا عىل اخلالق امللك سبحانه وتعاىل، فأحلوا ما 

حرم، وحرموا ما أحل، ورشعوا للنا  بغري رشعه؛ زاعمني تارة أن تشيعه ال يوافق العرص 

 .ةوالزمن، وتارة أنه ال حيقق العدل واملساواة واحلرية، وأخرى بأنه ال حيقق العزة والسياد

 .شهادة هلؤالء الظاملني باإليامن عدوان عىل اإليامن وكفر باهلل سبحانه وتعاىلوال

ا من النا  قد أطاعوا كرباءهم فيام رشعوا هلم من رشع اهلل : ونأس  إذا قلنا ا كبري  إن سواد 

ويزعم أنه  -مع ذلك -خمال  لشعه سبحانه وتعاىل، وكثري من هؤالء من هذا السواد يصيل ويصوم

«منيمن املسل
( )

 .هانتهى كالم  ،

 :«حكم معاهدات الصلح والسالم مع اليهود»وقال يف رسالته  -٤

ما يعقده أي رئيس من راساء املسلمني منفردا  ال يلزم مجيع املسلمني وبالتايل فإن هذه » -٤

يف االتفاقيات ال تلزم عموم املسلمني، بل وال تلزم أي فريق منهم ألن الشعوب اإلسالمية مل ُتستش 

يشء من ذلك وإنام فاجأهم الساسة بام وق عوه وابرموه، ومثل هذه العقود التي ُعقدت عن غري 

«مشورة ال تلزم املسلمني
( )

 .انتهى كالمه  ،

الرمحن عقيدته ومنهجه؟ أو هذا من باب   الشيخ عبدهل غري   :رح نفسهفوالسؤال الذي ي

 .نواهلل املستعا !واحد يفجر وآخر يستنكر؟ :عىل حد تعبري بعضهم ركيةالكر والفر واملراوغة احل

هذا وال يبعد القول بأن مصلحة العمل اإلسالمي قد تقتيض أن يقوم »: يقول صالح الصاوي

ظهر النكري عليها آخرون، وال يبعد حتقيق ذلك فريق من رجاله ببعض هذه األعامل اجلهادية، ويُ 

كنه معه أن يتفق عىل الؤخص يف يشء من ذلك عملي ا إذا بلغ العمل اإلسالمي مرحلة من الرشد، أم

ا ملصلحة استمرار رسالة اإلسالميني يف هذه املجالس بغري تشويش وال إثارة «ترجيح 
( )

انتهى  ،

 .كالمه

                                                           

 . (  )ص  ( )
 . (1  -6 )ص  (0)
 . (019)الثوابا واملتغريات، ص ) (1)
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 .بتأمل هذا الروغان احلركي الدعوي العجي: أقول

 :-غفر اهلل له -مثال آخر للروغان احلركي عند الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق *

ر مسألة توحيد احلكم ونقل نقوالت عامة عن بعض العلامء يف كفر  «الرصاط»كتابه  ففي قر 

م الدساتري والقوانني الوضعية  من حك 
( )

، ثم فاجأ املجتمع الكويتي يف تعقيبه عىل الشيخ حاي 

 :احلاي فقال

ن أو نني ومنذ ست وأربعني عاما عشتها يف الكويت كنت أقرر فيها وأدعأالشيخ احلاي يعلم »

بل لعله أفضلها من حيث  ،النظام السيايس واالجتامعي بالكويت من أفضل أنظمة احلكم املعارصة

 -التشيعية والتنفيذية والقضائية -ىل دستور واضح املعامل يفصل بني السلفات الثالثإاالستناد 

 .«....ويوزع احلقوق والواجبات بني أرسة احلكم والشعب

دخال التيار السلفي يف النسيج السيايس فأصبح منهم نواب إعىل  قد عملنا بحمد اهلل» :وقال

 األمن إىلالدعوة  -بحمد اهلل -وقد كان دأبنا يف هذه املسرية الفويلة ،يف جملس األمة ووزراء وقادة

خواننا النواب يف إما نعظ  وكنا كثريا   ،واالستقرار والتعاون بني السلفتني التشيعية والتنفيذية

 .«كمة وبعد النظر عند استخدام كافة احلقوق السياسية املتاحة هلمالتحيل باحل

شادتنا بام إلعل الذي محل الشيخ حاي احلاي عىل اهتامنا بام اهتمنا به هو مباركتنا و»: قالو

قامة إقامت به الشعوب يف تونس ومرص وليبيا بانتفاضتهم للتخلص من حكام ظلمة وسعيهم نحو 

ن األمر خمتل  متاما  وأننا نعمل لتسويق أاحلرية، ومل يعلم الشيخ حاي نظم حتقق العدل والشورى و

رادة الشعب ويفصل بني السلفات ويعفي كل إالنظام الديموقراطي الذي يقوم عىل دستور حيؤم 

من األنظمة القمعية والدكتاتورية  وفسادا   وخفرا   عىل اعتبار أنه أقل رشا   -مواطن حقوقه كاملة

سالم، حتى تى تنعم الشعوب بنظم حتقق احلرية والعدل وتفتح املجال لدعوة اإلح -واالستبدادية

 .«(اخلالق سلفي ديموقراطي الرمحن عبد عبد)قال عنا بعض النا  

                                                           

 . (1  -0 )ص  ( )
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ن كل أن الشيخ حاي قد استمع واقتنع بام يروجه ويردده بعض السلفيني من أيبدو »: قالو

نام هو خروج عىل احلكام، ومل يدر هؤالء أهنم إلة للسلفة التنفيذية أو استجواب أو انتقاد ئمسا

الذي ارتضاه احلاكم واملحكوم ( الدستور)بأقواهلم يعملون عىل تقويض نظام احلكم وانتهاك للعقد 

«ومازال احلاكم يفالب بتفعيل كل مواده بام يعود بالنفع عىل الوطن واملواطنني
( )

 .انتهى كالمه. 

 :-غفر اهلل له -شيخ عبد الرمحن عبد اخلالقمثال ثالث للروغان احلركي عند ال *

 :ملا سأله املحاور «السرية الذاتية للشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق»ففي حمارضة بعنوان 

الكويت يف احلقيقة األمر : كي  كانت الكويت آنذاك؟ فأجاب عبد الرمحن عبد اخلالق»

الم، وأهنا بلد قد انقفعت الصلة بينها املعلوم عنها يف ذلك الوقت أهنا بلد بعيدة كل البعد عن اإلس

وبني الدين واإلسالم، ويف احلقيقة أين فجئت ملا جئت إىل الكويت أين صليت يف عدة مساجد مل أجد 

 .شابا يصيل تقريبا، وأذكر أنني مل أجد واحدا ملتحي قط إال اثنني بس شفتهم يف ذلك السنة

الكويت يف الواحد والعشين من شهر أنا دخلت : يف أي سنة بالتحديد؟ فأجاب: املحاور

بعد مدة شهر أو [ حليتني: كذا قال، والصواب]، فام رأيت إال حليتان ٢50٢سبعة اإلفرنجي سنة 

 .شهرين

ال؛ يف املسجد ويف الشارع ويف كل مكان، وحتى أنا سألت : يف املسجد يعني؟ فأجاب: املحاور

يا شيخ عبد اهلل وين : د اهلل العقيل أسأله وأقول لهأحد اإلخوة املهتمني يف الدعوة هنا وهو الشيخ عب

ما دعومتوهم إىل املسجد وإىل الصالة؟ فقال !! شباب الكويت؟ ما أرى شباب الكويت يف املساجد

فكان هذا األمر املشهور . ما يف يش اسمه ميؤو  منهم! ملا ال حتاول؟: ميؤو  منهم، قلت له: يل

«......ت بعد طفرة النفط طبعا واملعلوم عند النا  أن شباب الكوي
( )

 .انتهى كالمه 

                                                           

 .    02/  /9هة املوافيف 310 ذو احلجة  5جريدة الوطن الكويتية تاريب  ( )
 . يف موقعه( 19، الدقيقة  شريط رقم ) «السرية الذاتية للشيب عبد الردن عبد اخلاليف» (0)
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س الدعوة وأرجع ج لنفسه أنه هو من أس  هكذا الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق دائام  يرو  : قلت

بعيدة كل البعد عن : )، كام قال يف وصفه عن الكويت وأهلهاالنا  إىل اإلسالم بعد أن فقدوه متاما  

 !!كفار: ، يعني(صلة بينها وبني الدين واإلسالماإلسالم، وأهنا بلد قد انقفعت ال

ره يف سريته الذاتية وبني قوله اآليت ثم   : قارن أخي القارئ الكريم بني هذا الكالم الذي قر 

 :حيث قال باحلرف الواحد

الوهاب، فهم  شعب الكويت بوجه عام سلفي، وكان متأثرا  بدعوة الشيخ حممد بن عبد»

ا كانت السلفية حتارب عبادة القبور فليس يف الكويت قرب يعبد، فكانت ذإهل التوحيد، وأكذلك من 

«ةمن أهل اجلزيرة ومن الدعوة السلفي الكويت جزءا  
( )

 .انتهى كالمه 

أخي القارئ هذا التناقض، تارة يص  أهل الكويت بأهنم انقفعت صلتهم بالدين : أقول

أثرون بدعوة الشيخ حممد بن عبد واإلسالم متاما ، وتارة يصفهم بأهنم سلفيون موحدون مت

 !! -رمحه اهلل تعاىل –الوهاب

 

*   *  * 

                                                           

 .    01/3/02هة املوافيف 310  ا ى األو   09الكويتية تاريب  «الوطن»جريدة  ( )



 

24 
 

 بيان احلقائق

 

 

منذ ما يزيد عىل عش سنوات ما سمعنا له كلمة  -هداه اهلل -عبد الرمحن عبد اخلالق الشيخ

 !!ا بموجات عصفت هبام هنا وهناكر  مُ وكأن األمة والعامل مل ي   !!واحدة ضد اإلرهابيني والتكفرييني

بل نجده مرضيا  عنه عند عامة  ،جريات وسفك للدماء يف اململكة العربية السعودية وغريهاأقلها تف

الذي  (خميم النخبة)أهل اجلهاد املزعوم فيحبهم وحيبونه، بل وشاركهم يف افتتاح خميمهم الربيعي 

ات وها هو اليوم يبارك الثورات املحدثة املبتدعة التي راح ضحيتها عش ،يقيمه أدعياء اجلهاد

ويثني عليها ويباركها خمالفا  بذلك فتاوى علامء السنة وأئمة  فهو يزكيها  ،وتشد من تشد ،اآلالف

نارص الدين األلباين والشيخ حممد بن صالح  حممد املسلمني كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ

القرضاوي   يوس ، وموافقا  لقادة اإلخوان املسلمني كالدكتور-رمحهم اهلل مجيعا   -العثيمني

والدكتور عجيل النشمي والدكتور طارق السويدان، فأي سلفية حيملها الشيخ عبد الرمحن عبد 

وملا رد عليه الشيخ سعد بن عبد الرمحن  !؟«شيخ سلفية الكويت»ـ وبأي حق يلقب ب !؟اخلالق

ء إال انه ه عىل كل يشاحلصني ثارت ثائرته وكاد يفقد صوابه مستعمال  هجومه العني ، فاشتمل رد  

خال متاما  من الرد العلمي، فدافع عن اإلخوان املسلمني وعن فرقة التبليغ الصوفية بام يعجزون أن 

 .يقوموا بمعشار ما قام به من الدفاع املستميت عنهم

بأهنم جييزون أن ُيسحق النا   أو بعضهم م فيه السلفينيت يمينه كالما  غريبا  اهت  لقد خف  

جعلت  من حق  [ الشيخ سعد احلصني: أي]والعجب أنك »: رف والواحدفقال باحل بالدبابات،

احلاكم أن يسحق شعب ه بالدبابات وقتلهم بالرصاص احلي حفاظا  عىل األمن، ومل جتعل من حق  

املودة واأللفة بني الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق 
 والتكفرييني
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 «شعب مظلوم مضفهد حُيكم باحلديد والنار أن يرفع صوته طالبا  احلرية، وجعلت هذا هو السلفية

 .انتهى كالمه

 .ةما سمعنا قال به طالب علم سلفي قط فضال  عن أن يقوله عامل من علامء السلفي وهذا واهلل

إين يف هذا املقام أعظكم بقول اهلل  ؛يا شيخ عبد الرمحن ويا حزب عبد الرمحن عبد اخلالق

ل  هُب ت ا﴿: تعاىل ت م   اح 
د  ق  يئ ا ف  ر   ب 

م  ب ه  ر  ام  ُثم  ي  يئ ة  أ و  إ ث 
ف  ب  خ 

س  ن  ي ك  م  ام  ُمب ين ا و  إ ث  ا و   .[النساء] ﴾(٢٢٤)ن 

 ﴾ومن يكسب خفيئة﴿» :يف تفسريه -رمحه اهلل -قال الشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي

من ذلك الذنب وإن كان  ﴾بريئا  ﴿أي يتهم بذنبه  ﴾ثم يرم به﴿ما دون ذلك  ﴾أو إثام  ﴿أي ذنبا  كبريا  

قد محل فوق ظهره هبتا  للربيء وإثام  ظاهرا  بينا ، وهذا يدل أي ف ﴾فقد احتمل هبتانا  وإثام  مبينا  ﴿مذنبا  

عىل أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاهتا، فإنه قد مجع عدة مفاسد، كسب اخلفيئة واإلثم ثم رمى 

من مل يفعلها بفعلها ثم الكذب الشنيع لتربئة نفسه واهتام الربيء ثم ما يؤتب عىل ذلك من العقوبة 

من كالم  من وجبته عليه وتقام عىل من ال يستحق، ثم ما يؤتب عىل ذلك أيضا  الدنيوية، تندفع ع

انتهى كالم الشيخ  «النا  يف الربيء إىل غري ذلك من املفاسد التي نسأل اهلل العافية منها ومن كل رش

 .-رمحه اهلل تعاىل  -ابن سعدي

له قلب أو  كان وذكرى ملن والذي نفيس بيده إن يف هذه اآلية وتفسريها موعظة للمتقني: أقول

 .ألقى السمع وهو شهيد

*   *  * 
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 َمْن ِمْن السلفيني أجاز سحق األبرياء بالدبابات؟.. يا شيخ عبد الرمحن

لقد سقت هذا الكالم يف ردك عىل الشيخ سعد بن عبد الرمحن احلصني، وأومهت القارئ 

بابات دون أن تبني أين قالوا هذا والسامع بأنه وغريه من السلفيني جييزون سحق الشعوب بالد

 القول؟ ومتى قالوه؟

 .وال ترمي األبرياء هبذه التهمة -عز وجل -كان األوىل أن تتقي اهلل

تؤيد الفاغية الكافر البعثي صدام حسني وتقول إنه بفل صنديد ويف أعناق األمة  لقد كنت  

   واحد وأنا -دين للعراق، قلنا لك
وجئنا لك بصور  ،قتل األبرياءهذا ي: -ن قال لك شخصيا  مم 

؛ كونه قتل): تقول أطفال ونساء، وكنت   من أكوام مأبادهم بالسالح الكياموي وه الذيناألكراد 

ال فرق بينه وبني رئيس حزب البعث و ،بعثالهذا رئيس حزب : قلنا لك!! (ما هي مشكلة هذه

وذاك حزب  ،هذا حزب بعث سني ،بينهام فرق» :فقلت  !! السوري الذي قتل آنذاك األبرياء يف محاة

ا  ال رشيك له   وبالعروبة دينا  ما )  :إن حزب البعث يقول: قلنا لك !!«بعث شيعي آمنت بالبعث رب 

 (.له من ثان

وبعد كالمك هذا  ،«وواهلل لو كانت يل دعوة صاحلة لرصفتها لصدام ،أنا أعرف هذا» :فقلت  

وفعل فعلته الشنيعة، وإال باإلخوان املسلمني  ت  الفاغية صدام حسني الكوي بأقل من سنتني احتل  

يف كل مكان يؤازرونه ويرفعون صوره يف كل مكان، يف األردن ويف فلسفني ويف اليمن ويف السودان 

الرجل قال ال إله »: وغريها، حتى ملا شنق صدام حسني اتصل بك أحد اإلخوة وسألك عنه فقلت  

 .هبا تدينهول به كلمة أن تق وما رضيت   ،«إال اهلل قبل أن يموت

 بني الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق وصدام حسني
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ىل  ُكل  ﴿: تعاىل يقول هذا فاهلُل نسيت   إن كنت   ؛يا شيخ عبد الرمحن اهلل ُ ع  ن ُسوُه و  اُه اهلل ُ و  ص  أ ح 

يد   ه   ش 
 
ء دت نالذي واإلخوان املسلمون ، فأنت﴾يش   واآلن تتهم غريك بذلك وترمي به  ،الفاغية مأي 

اهلل عز وجل قبل أن يدركك املوت فتندم يف ساعة ال ينفع فيها  بريئا ، أوىل لك ثم أوىل أن تتوب إىل

 .مالند

 

*   *  * 
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عتصامات ه املظاهرات واالباحتُ إالرمحن عبد اخلالق عن السلفية  عد الشيخ عبدومما يدل عىل بُ 

وان خال دعاة اإلإأنكرها كل علامء السنة من السلفيني، ومل يقل هبا والتي  ،التي جاءتنا من الغرب

 والشيخ عبد ،النشمي عجيل السويدان والدكتور طارق القرضاوي والدكتور يوس  كالدكتور

 .فتوا بحرمة املظاهرات واالعتصاماتأمع هؤالء خمال  لكل العلامء الذين  عبد اخلالق الرمحن

االعتصامات والتظاهرات وغريها مشوعة؟  ن  إأي » :قال يف مقابلته ملا قال له املحاور

أي صورة من الصور التي يتفق عليها النا  مشوعة وجائزة طاملا أهنا سلمية والنموذج : فأجاب

 .انتهى كالمه «اجليل عىل ذلك هو ثورتا مرص وتونس

ه املحاور سؤاال  للشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق هذا نصهو ما رأيك كسلفي يف ثورة » :وج 

شباب مرص قاموا بأنظ  وأفضل » :-عنه عفا اهلل -فكان جوابه ،«املرصيني ضد حاكمهم ونظامه؟

ثورة وجدت يف التاريخ، فال توجد ثورة يف التاريخ القديم أو املعارص يف النظام واألخالق 

طول تارخيها  واألدبيات واألهداف التي قامت من أجلها ويف األسلوب الذي اتبعته، النا  مل تر  

دمائهم وتريب املمتلكات بالعبث أو غريه،  صورة ال يقوم فيها الثوار باالعتداء عىل النا  وسفك

هذا أمر غري ! ثم جيتمع فيها أطياف املجتمع املرصي يف تناسق وتنسيق وأدب وخلق عىل هذا النحو

 انتهى كالمه «لكن الثورة املرصية خرجت لتزيح احلاكم وتنادي بنظام ديموقراطي.... مسبوق

 .بحروفه

خمالفة الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق للعلماء السلفيني 
 يف شأن املظاهرات
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ن ةهذا الكالم ليس عليه نوُر الكتا: أقول السلفية وفيه مغالفات  طعموال تظهر عليه  ،ب والس 

 :كثرية

قاموا بأنظ  وأفضل ثورة وجدت يف  مرص شباب) :قول الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق *

 (.التاريخ

ار؟ أأي تاريخ يا شيخ عبد ا:  فأقول  تاريخ اخلوارج؟ ملرمحن؟ هل تقصد تاريخ الكف 

أهنم طالب  -د أمرهم خيفى عىل أحدعُ ومل ي   -يص والداينأما اإلخوان املسلمون فقد علم القا

، وال هيمهم أن يركبوا أي سبيل للوصول إىل احلكم أو املشاركة فيه، بل ما قامت  سلفة وكرا  

 من أجل احلصول عىل احلكم، لكن الشيخ عبد الرمحن الدعوهتم وتأسست عىل يدي مؤسسيها إ

عي السلفية ولقبه املعبد اخلالق الذي  فؤض فيه أال يتكلم وال يُ  «شيخ سلفية الكويت»حاور بـ يد 

ن ة وآثار  عن سل  األمة  .يقرر يف مسائل عظيمة مثل هذه إال بدليل  من الكتاب والس 

 فأين األدلة عىل مشوعية املظاهرات واالنقالبات والثورات؟

ن ة ويُ فالسلفي بحق هو الذي ال حيرك ساكنا  ويسكن متحركا  إال بدليل من الكت شؤط اب والس 

ل عليها  .يف كل دليل أن يكون صحيحا  رصحيا  وإال كان جمرد شبهة ال ُيعو 

  :هكون كل ما استدل به اإلخوان املسلمون وعبد الرمحن عبد اخلالق وطالبه ال خيرج عن *

ما وإ، ا دليل ال عالقة له بالثورات واملظاهرات كأدلة اجلهاد وكلمة حق عند سلفان جائرإم  

وغري ، (مصادرة احلريات -دكتاتورية -رسقات -فقر -طواغيت -ظلمة)كالم عاطفي كقوهلم 

 .ذلك مما ال يصلح دليال  يستند إليه

ن ة من األدلة الواضحة الدالة عىل املوق   ال شك أن كل ما ذكروه نجد يف الكتاب والس 

اكم باألموال له وألرسته وهي استئثار احل -مثال   كاألثرة ،الشعي الصحيح جتاه كل معضلة
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عالجه الشعي بالصرب والدعاء والتوبة و ،والظلم والتسلط وغري ذلك -وحاشيته دون الرعية

وإذا كان ، والنصيحة وكلمة احلق بالرفق -تبارك وتعاىل -واإلصالح ما بني الرعية وبني رهبم

ملقصود إقامة رشع اهلل تعاىل احلاكم عنده كفر بواح فيزال باجلهاد الشعي مع القدرة، بحيث يكون ا

ن ة ولتكون كلمة اهلل هي العليا ؛ لن والناظر البصري إىل كل الثورات القائمة ،وحتكيم الكتاب والس 

فالوسائل غري رشعية، والغاية  ،، ال من حيث الوسيلة، وال من حيث الغايةجيد فيها شيئا  من ذلك

 !؟مد هذه الثوراتإقامة الديموقراطية الغربية، إذن من أي وجه  حُت 

ال توجد ثورة يف »: عن ثورة مرص !!«كسلفي»لشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق وهو يقول ا -

التاريخ القديم أو املعارص يف النظام واألخالق واألدبيات واألهداف التي قامت من أجلها ويف 

 .«األسلوب الذي اتبعته

أي  !لنا  ال أعني هلم يبرصون هبا؟هل تظن أن ا ؛عفا اهلل عنك يا شيخ عبد الرمحن: أقول

 !نظام وأي أخالق وأي أدبيات وأي أهداف أنت تتحدث عنها؟

فوىض وسفك  للدماء، وهنب  وسلب  وشتائم واختالُط الرجال بالنساء، ورفع  للصلبان ورفع  

سمعنا للشعارات املخالفة ألحكام اإلسالم مجلة وتفصيال ، فواهلل الذي ال إله إال هو ما رأينا وال 

املتمثل يف عبادة القبور واألولياء،  أحدا  طالب بتحكيم رشع اهلل تعاىل وإعالء كلمة اهلل وإزالة الشك

، وال البدع واإلباحيةال رأينا وال سمعنا أحدا  أنكر و وتعمري املزارات والقباب املنتشة يف مرص،

ي والفن  العفن، بل وال يكاد من السياحة وإباحة اخلمر وا القضاء عىل الفساد األخالقيب طالب لتعر 

انتخابات  -الديموقراطية  -احلرية ) وإنام شعاراهتم ومفالباهتم ال تتعدى يتجرأ أحد أن ينكر ذلك؛

 .إىل غري ذلك( األموال –مشاركة يف احلكم  -حرة 
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عت  ما حدث يف ميدان التحرير من االشتباكات وإطالق ؛يا شيخ عبد الرمحن
ا رأيت  أو سم   أ م 

 !؟النار ودهس بالسيارات وهنب للمحالت وانفالت لألمن وترويع للنا 

لو أنصفت احلق  من نفسك ونظرت يف واقع املسلمني نظرة  رسيعة  ؛يا شيخ عبد الرمحن

تا عىل املسلمني ويالت ال يعلم هنايتها إال اهلل عز وجل،  ألدركت بأن ثوريت تونس ومرص قد جر 

لتونيس، وسقوط الرئيس املرصي الرسيع أيضا  أث را يف املسلمني يف بن عيل اافاهلروب الرسيع من 

ين، ففي ليبيا قاموا بثورة  عون األمر  وما  ،كام تزعمون( سلمية)ليبيا واليمن وسورية، وها هم يتجر 

اآلالف من األبرياء، وتشد  عشات هي إال أيام حتى قامت حرب شديدة البأ  راح ضحيتها

لح ماليني املغؤبني من املرصيني والتونسيني والسودانيني واألفارقة مئات اآلالف وضاعت مصا

واآلسيويني، واستفاع الغرب أن يتدخل وينفق ما عنده من األسلحة ويسلب ما يشاء من خريات 

ويف اليمن زاد فقرهم فقرا  وفقدوا األمان وتعفلت املصالح وزاد ، بالد املسلمني بأرخص األثامن

، ويف سورية تأثروا بمرص ورفعوا الشعارات نفسها وتبدل أمنهم خوفا  وُقتل الفساد وسفكت الدماء

 .نمن قتل، وتشد من تشد وُسجن من سج

 .وأما البحرين فكادت تذهب بسبب تأثرهم بثوريت تونس ومرص

فشعارات مرص يرددها طالب عبد الرمحن عبد اخلالق وغريه  ،فاهلل يسؤ عليها؛ وأما الكويت

مجعة  -ضبمجعة الغ -نريد رئيس وزراء منتخب -الدستور -الديموقراطية -قطيس -ارحل)

عبد الرمحن  الشيخ أبرز طالب وهو من -حامد بن عبد اهلل العيل ، وهكذا ظهر (إلخ.... الرحيل

، وذلك إىل املظاهرات يف اململكة العربية السعودية ايف موقعه اإللكؤوين املشؤوم ودع -عبد اخلالق

 (.يا أبناء جزيرة العرب وأحفاد املجد دونكم التاريخ فاصنعوه)وان يف مقال له بعن
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والغريب والعجيب أن طالب عبد الرمحن عبد اخلالق يتفابقون بمفالبهم مع املعارضني 

وكأهنم بلسان حاهلم يقولون جيوز لنا ما ال جيوز لغرينا، فهؤالء يف احلقيقة ينفبق !! حلكومة البحرين

، أسأل اهلل تعاىل أن هيدهيم للحق والتمسك (للحق نرصوا وال للباطل كرسواال )عليهم قول القائل 

 .به ويقينا ويقيهم رش أنفسهم

 

*   *  * 



 

33 
 

 بيان احلقائق

 

 

 

الرمحن عبد اخلالق  كم آملني وآمل كثريا  من السلفيني ما سفره الشيخ عبد الكريم؛ أخي القارئ

جاء يف  فقد !!هج الثورات والفوىضيف مقابلته عندما وص  السلفيني بأقبح األوصاف نرصة منه ملن

السلفي ثائر بفبعه لكن )وعنوان آخر  ،(السلفي الذي يرعب العامل االسالمي املارد)عناوين املقابلة 

متى يثور ) :الرمحن عبد اخلالق والذي نصه وملا وجه املحاور سؤاله للشيخ عبد ،(دون دماء أو سي 

لذين يتمسكون بام عليه السل  الصالح ضد الباطل، السلفيون هم ا .....»: أجاب قائالفالسلفي؟ 

ال عذب ورضب إوقاموا عليه والكثري منهم سجن واعتقل وعندك األئمة األربعة ما يف واحد منهم 

ىل هذا املنهج مواق  إبال استثناء وهؤالء سل  األمة وهكذا جتد لسلسلة أهل العلم ممن ينتمون 

 .ى كالمهانته «وسجنوهم ضد احلكام الذين عذبوهم

الرمحن عبد اخلالق بأن  فمن أين لك يا شيخ عبد ؛وهذا الكالم فيه من الباطل يشء كثري: أقول

 .سبحانك هذا هبتان عظيم !؟األئمة األربعة قاموا ضد احلكام

فبني لنا أين مصدر كالمك بأن األئمة األربعة  ؛بام تدعي يا شيخ عبد الرمحن كنت صادقا  إن 

 !!؟( جن بال استثناءب وُس ذب ورُض عُ  إالما يف واحد منهم )

 (مواق  ضد احلكام)ه كان له جن ألن  ب وُس ب ورُض ذ  عُ  مثال   -رمحه اهلل تعاىل -الشافعيهل 

 كام تزعم؟

 األئمة األربعةالشيخ 
َّ
 عبد الرمحن عبد اخلالق يزعم أن
 !!كان هلم مواقف ضد احلكام
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فام أصابه من األذى كان بسبب ؛ -رمحه اهلل تعاىل -مام أمحد بن حنبلتقصد اإل ن كنت  إف

ال  ،لم به وليس خملوقا  من خملوقاته كام هو املشهورالقرآن كالم اهلل تعاىل تك ن  أوهي  ،مسألة عقدية

 .حسبك تلبيسا  وتدليسا  عىل النا  عبد الرمحن عبد اخلالق، ق اهلل يا شيخألنه قام ضد احلاكم، فات  

واملفالبة  (الثورة ضده) كلمة عدل عند سلفان جائر معناها ن  أن علامء األمة ن قال م  ثم م  

 !؟(الخ ...يسقط، ارحل)زالته ورفع شعارات إبرحيله و

 !؟ةن تفالب بالديموقراطية واحلرية واالنتخابات النزهيأكلمة العدل  ن  إومن قال 

 !قتل من أجله؟هل هذا احلق والعدل الذي جياهد املسلم يف سبيله ويُ 

ىل كل من تأثر بكالمك هذا النقل النفيس عن شيخ جليل سلفي إالرمحن و ليك يا شيخ عبدإو

ل تبديال ، أال وهو نحرير حمقق متق رمحه اهلل  -العالمة حممد بن صالح العثيمني شيخنان وما بد 

وأن  ،ن ننظر ماذا سلك السل  جتاه ذوي السلفانأفالواجب »: يف جمموع خفبه حيث قال -تعاىل

فليست  ،سالمنام خيدم أعداء اإلإمن يثور  ن  أوليعلم  ،وأن يعرف العواقب ،نسان نفسهيضبط اإل

بل  ،أريد باحلكمة السكوت عن األخفاء بل العربة باحلكمة، ولسُت  ،نفعالثورة وال باالالعربة بال

معاجلة األخفاء لنصلح األوضاع ال لنغري األوضاع، فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح األوضاع ال 

«اليغريه
( )

 .انتهى كالمه 

عش سنوات من  أكثر من قبل -رمحه اهلل تعاىل -وقد تويف الشيخ قال هذا الكالم!! سبحان اهلل

 !!قيام ثورات تونس ومرص وليبيا وسورية واليمن

                                                           

للشةةيب عبةةد السةةال  بةةن بةةرجك العبةةد الكةةر   «معاملةةة احلكةةا  يف  ةةوء الكتةةا  والسةةنة»: مةةن كتةةا  نقةةالً  ( )
 . (39ص )
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نسان أن يضبط اإل) -رمحه اهلل تعاىل -تدبروا يا ثوار ويا من تساندون الثورات قول الشيخ

فواهلل  ،بل تدبروا كل مجلة من كالمه ( سالمنام خيدم أعداء اإلإمن يثور  ن  أوليعلم )وقوله  ،(نفسه

 .ن تكون منهجا  ونرباسا  وموعظة للمتقنيأهنا لتصلح إ هو ال  إالذي ال اله 

!! حقا  ماذا حققت هذه الثورات سوى الدمار وسفك الدماء والفوىض واخلوف واجلوع

وجيربون احلديث منها عىل  ،وينفقون أسلحتهم املتكدسة ،سالم يسلبون خريات املسلمنيوأعداء اإل

 . ناويقومون بدور الويص علي ،راو  املسلمني

ويعتربوهنا فتحا   ،الرمحن عبد اخلالق وتالميذه فرحون هبذا الثورات الشيخ عبد ن  أوالعجيب 

 .واهلل املستعان!! من اهلل ونرصا  قريبا  

كل أدبيات السلفية تكاد تقد  احلكام وتعترب »: الرمحن عبد اخلالق حاور للشيخ عبدقال امل *

هذا غري صحيح، هم يرون أهنم ال »: قائال   خ عبد الرمحنالشي فأجاب «اخلروج عليهم كفرا  بواحا ؟

ن أىل مفاسد كثرية أي إخيرجون عىل احلاكم املسلم بالسي  فحسب، ألن اخلروج بالسي  يؤدي 

ىل احلاكم إأما اخلروج بالكلمة والتظاهر ورفع املفالب ، السلفيني يرفضون الثورات الدموية فقط

رصية فهذا منهج مقبول ومعقول ألنه تغيري سلمي أما اخلروج حتى بتنحيته كام حدث يف الثورة امل

رية االنقالبات العسك (اخلروج بالسي )تقصد بـ »: قال املحاور .«ىل فتن كثريةإبالسي  فهذا يؤدي 

االثنان مرفوضان فاملنقلب عسكريا  يسلب احلكم »: فأجاب قائال   ،«أو محل السالح يف وجه احلاكم؟

تويل عىل احلكم بالدبابة وجيرب النا  عىل هذا األمر مثلام حدث يف ثورة يوليو دون رضا النا  أي يس

 .انتهى كالمه  «الخ ...٢5٢٤

كل أدبيات السلفية ) :فالسؤال يقول! !واجلواب أسوأ منه بكثري ئا  لقد كان السؤال سي: لأقو

 .(؟تعترب اخلروج عليهم كفرا  بواحا  تكاد تقد  احلكام و
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ة  ﴿ م 
ل  رُب ت  ك  ا  ك  ب 

ذ  ُقوُلون  اال  ك  م  ان ي  ه 
اه  و  ن  أ ف 

ُرُج م   .[الكه ] ﴾(٢)ت  

السلفية هي دين اهلل تعاىل الذي أرسل به رسوله حممدا  صىل اهلل عليه وسلم وعليها سل  

واحلكام ليسوا بالرضورة يكونون ، كام يزعمون تقدسهم وهي ال تقد  احلكام وال تكاد ،األمة

هم املسلمون وهلم عىل رعيتهم حقوق وواجبات أوجبها علينا رب العباد جل ففي ،أعداء  للرعية

 .وطاعتهم من طاعة اهلل تعاىل ،وعال

فالبالد بال حاكم يسودها الفساد الديني والدنيوي  ،بل وهلم عىل رعيتهم بعد اهلل تعاىل فضل

داوة والبغضاء بني احلاكم شعال العإهلا سوى  م  بال حدود، فلامذا دائام  هذه املناهج البدعية ال ه  

 واملحكومني وبال استثناء؟

 .لكن ليس كل احلكام كذلك ؛الخ .....و نعم قد يكون من احلكام كفار وظلمة

ال حتريض الرعية عىل احلكام إم  هلا أصحاب هذه املناهج التي ال ه   ن  أنجزم  ن  أبل نستفيع 

 جتدهم يفالبونذلك ل ،رصح كثري منهمكام  ،سقاط احلاكم ليتولوا احلكم مكانهإقصدهم بذلك 

ومن خالفهم بذلك ، د خيفى عىل كل من له برص وبصريةعُ قامة األحزاب وهذا مل ي  إبتداول السلفة و

 ، بل وبالقداسة له،واالنبفاحية ،سارعوا ووصفوه بالعاملة واملداهنة واخلضوع واخلنوع للحاكم

 .وغري ذلك من الصفات القبيحة

ىل منصة احلكم أو مناصب عليا يف الدولة فعلوا ما مل يفعله إذا وصلوا إء والعجيب يف أمر هؤال

 .فاهلل املوعد وعنده تلتقي اخلصوم!! كثري ممن قبلهم

باحته لكل طريقة حتى اخلروج إالرمحن عبد اخلالق عن السلفية  عد الشيخ عبدومما يدل عىل بُ 

 .عىل احلاكم بالكالم الذي هو بداية اخلروج بالسنان
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أهنم ال خيرجون  -أي السلفيني -هم يرون: )لباطل يف جوابه كثري فتدبر جوابه عندما قالفا

 .انتهى( عىل احلاكم بالسي  فحسب

باعه أتخوانيني من أمثاله وأمثال ذا أراد السلفيني اإلإال إ ،وهذا باطل وافؤاء عىل السلفيني

ىل احلاكم بالسي  وبالكالم الذي السلفيني حيرمون ويمنعون من اخلروج ع فهذا يشء آخر، ألن  

 .ىل السي  قفعا  بال أدنى شكإيؤدي 

ليك أخي القارئ هذا النقل عن الشيخ العالمة السلفي حقا  وهو شيخنا حممد بن صالح إو

اخلروج عىل احلاكم يكون بالسي  ويكون  ن  أوالذي يبني فيه رصاحة  -رمحه اهلل تعاىل -العثيمني

 خالفا  ملا قرره الشيخ عبد ،روج بالسي  فرع عن اخلروج باللسان والقولوأن اخل ،بالقول والكالم

 .الرمحن عبد اخلالق ونسبه زورا  وهبتانا  للسلفية والسلفيني

هت االنتقادات »: قال شيخنا حممد بن صالح العثيمني رمحه اهلل تعاىل ىل أ ي بكر وعمر إفقد ُوج 

ه الفعن عجب أنه وُ ، بل ال-ريض اهلل عنهم أمجعني -وعثامن وعيل عليه الصالة  -ىل الرسولإج 

صىل اهلل عليه  -هذه قسمة ما أريد هبا وجه اهلل، وقال الرسول: اعدل، وقيل: ، قيل له-والسالم

وهذا ، ي مثله، يعن«هذا الرجل من حيقر أحدكم صالته عند صالته ءنه خيرج من ضئضإ»: -وسلم

هذا ما أخذ  بالسي ، ويكون بالقول والكالم، ألن  مام يكون اخلروج عىل اإل ن  أأكرب دليل عىل 

 .لكنه أنكر عليه -صىل اهلل عليه وسلم -السي  عىل الرسول

مام هو اخلروج بالسي ، فمرادهم اخلروج عىل اإل ن  أن نة م  وما يوجد يف بعض كتب أهل الس  

يكون بالعني، ويكون  الزنا ن  أ -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك اخلروج النهائي األكرب، كام ذكر النبي

باألذن، ويكون باليد، ويكون بالرجل، لكن الزنا األعظم الذي هو الزنا حقيقة هو زنا الفرج، وهلذا 

ونحن نعلم علم ، ، فهذه العبارة من بعض العلامء هذا مرادهم هبا«الفرج يصدقه أو يكذبه»: قال
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سبقه خروج باللسان والقول،  ال وقدإىض طبيعة احلال أنه ال يمكن خروج بالسي  تاليقني بمق

ن يكون هناك يشء أن مام بدون يشء يثريهم، البد م  ن يأخذوا سيوفهم حياربون اإلأالنا  ال يمكن 

نة، ودل عليه يثريهم وهو الكالم، فيكون اخلروج عىل األئمة بالكالم خروجا  حقيقة، دلت عليه الس  

عن  اخلروج بالسي  فرع   ن  أنا نعلم علم اليقني إنع فنة فقد تقدم ذكره، وأما الواقالواقع، أما من الس  

ن يكون هناك أمام بمجرد أخذ السي ، البد النا  لن خيرجوا عىل اإل ألن   ؛اخلروج باللسان والقول

توطئة ومتهيد وقدح يف األئمة وسؤ ملحاسنهم، ثم متتلئ القلوب غيظا  وحقدا ، وحينئذ حيصل 

«البالء
( )

 .انتهى كالمه 

ن السلفيني يرون اخلروج إ)رفت هذا تبني لك بفالن قول الشيخ عبدالرمحن عبد اخلالق ذا عإ

 .(ىل احلاكم حتى بتنحيتهإبالكلمة والتظاهر ورفع املفالب 

سقاط احلاكم ثم قام احلاكم إذا تظاهروا سلميا  وطالبوا بإما موق  الثوار : وأقول له أيضا  

 عليهم؟

 هل سيبقون مكتويف األيدي؟

 ستمرون باخلروج بالكلمة دون السي ؟هل سي

 الرمحن ال تتقي اهلل تعاىل يف الشباب وتك  عن خمادعتهم؟ اذا يا شيخ عبدمل

ىل حرب اهلل أعلم كم ذهب إفانتهى األمر  ،يف ليبيا -كام تزعمون -لقد قام املتظاهرون سلميا  

ذا انسحب إبي وربام وسيذهب ضحيتها، بل وتدخل الغرب وجربوا مجيع أسلحتهم عىل الشعب اللي

 .الغرب تفرغوا لتصفية حساباهتم فيام بينهم

                                                           

  .(11ص)التعلييف على رسالة رفع األساطّي يف حكم الدخول على السالطّي للشوكاين  ( )
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وتسمع بأذنيك ماذا جرى  ،وأنت تشاهد بأم عينك ،وكذلك قام املتظاهرون سلميا  يف سورية

 .عليهم

 ىل سفك وقتل واغتياالت اهلل أعلم كم ستستمر؟إوقام أهل اليمن بمظاهرات سلمية أدت 

 ي تتخيلها يف خيالك الواسع الفسيح؟فأين هذه املظاهرات السلمية الت

 ،ىل رشدك وتؤاجع عن عقيدتكإن جيعلك ترجع أقليل من التقوى أو يشء من العقل يكفي 

 كثريا   وتنقذ هؤالء الشباب الذين يسمعون لك وربام بكلمة منك ومن أمثالك جتنبون البالد والعباد

 .من هذه الفتن 

*   *  * 
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ن عبد اخلالق عىل الشيخ سعد بن عبد الرمحن احلصني ووصفه لقد شن ع الشيخ عبد الرمح

كل ذلك كان بسبب ما ذكره الشيخ سعد  ،خرج هبا عن معنى احلوار العلمي ،بأوصاف ال تليق بمثله

ق بيده الفتاوى املتعلقة  -رمحه اهلل تعاىل -بن بازعبد العزيز بن عبد الرمحن احلصني بأن الشيخ  مز 

 .بفرقة التبليغ

شيخ عبد الرمحن عبد اخلالق وإىل كل منص  وإىل كل طالب للحق ال أخي القارئ وإىلوإليك 

 -عن الدكتور حممد بن سعد الشويعر وإنام ؛ليس عن الشيخ سعد بن عبد الرمحن احلصني ،هذا النقل

هو يف كتابه والذي  -القائم عىل ترتيب فتاوى سامحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل تعاىل

، وهو يتحدث «مقتففات من سريته ومكانته العلمية.. عبد العزيز بن باز عامل فقدته األمة»بعنوان 

 :عن تعديالت الشيخ عبد العزيز بن باز للفتاوى الصادرة عنه، يقول

وقد بان يشء من هذا، يف تباينه مع األصل، وخاصة يف املحارضات، وما هتتم به الصح ، »

ذف أو زيادة، ولو اطلع أي شخص عىل ما يفرغ من أرشطة، ورأى كثرة من تعديل أو تبديل، وح

تعديل سامحته، عىل املسودات، لظن أن هذا غري األصل كام كان سامحته مع اهتاممه وجديته غفر اهلل 

له، يؤاجع عن بعض الكلامت والفتاوى، ليلغيها أو بعضها، ويعدل كثريا  من البعض اآلخر، كام 

مجاعة التبليغ، إذ أخذ مني كل ما مجعته، عن هذه اجلامعة املنتشة يف اهلند حصل يف فتاواه عن 

ق الفتاوىالشيخ عبد 
َّ
 العزيز بن باز مز

 املتعلقة بفرقة التبليغ بيده
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وباكستان، وبنجالديش وغريها، ومزقها بيده، ومل يقر إال ما صدر عنه أخريا يف جملة الدعوة، وأثبتناه 

انتهى نص كالمه حرفيا   «يف اجلزء الثامن من جمموع فتاوى سامحته
( )

. 

حممد  بن هل الدكتور سعد ؛يا شيخ عبد الرمحن عبد اخلالق :والسؤال الذي يفرح نفسه

 !؟بن باز أيضا  عبد العزيز الشويعر يكذب ويفؤي عىل الشيخ 

الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق أكدها أيضا  الشيخ العالمة صالح  ستوعبهايهذه احلقيقة التي مل 

 :فقال -حفظه اهلل تعاىل -بن فوزان آل فوزان

ص لبعضهموكون الشيخ حممد » بن إبراهيم رخ 
( )

ل األمر، ألن ه مل   يف الدعوة يف اململكة يف أو 

ا  بليغا  مل ا تبني  له أمرهم، كام يف جمموع فتاواه يتبني  له أمرهم، وقد رد  عليهم رد 
( )

، وقد اشؤط عليهم 

ه الدعوة إىل التوحيد فلم يفوا هبذا الشط، وكذلك كون الشيخ ابن باز أثنى عليهم يف أو   ل األمر ألن 

ال خيرج معهم إال من يريد أن : )مل يتبني  له أمرهم، فلام  تبني  له أمُرهم تراجع عن ذلك، وقال

(يدعوهم إىل احلق والتوحيد، وُينكر ما هم عليه من املخالفة
( )

، هكذا قال رمحه اهلل، مع أن  صاحب 

«جه الذي بايع عليه شيوخهالبدعة ال ي قبل الدعوة، وكذا صاحب املنهج ال يؤاجع عن منه
( )

. 

قليل من التقوى أو مسحة منها تكفي أن تردعك عن اهتام الشيخ سعد  ؛يا شيخ عبد الرمحن

 .-رمحه اهلل تعاىل -بن بازعبد العزيز احلصني بالكذب واالفؤاء عىل الشيخ 

                                                           

 . ( 91)ص  ( )
 . فرقة التبليغ: أ  (0)
 . (006/ )جمموع فتاوى الشيب حممد بن  براهيم  (1)
 . (1/051)جمموع فتاوى ومقاالت للشيب عبد العزيز ابن باز  (3)
 . (010-0/005) « حتاف القار  بالتعليقات على شرح السنة لإلما  الربهبار »يف كتابه  (9)
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يف فرقة  -رمحه اهلل تعاىل -بن بازعبد العزيز وإلمتام الفائدة إليك أخي القارئ فتوى الشيخ 

 :التبليغ

 مجاعة التبليغ والصالة يف املساجد

خرجت مع مجاعة التبليغ للهند والباكستان، وكنا : من أمريكا يقول (ع. م)من : ؤالسال

نجتمع ونصيل يف مساجد يوجد هبا قبور، وسمعت أن الصالة يف املسجد الذي يوجد به قرب باطلة فام 

 اخلروج معهم هلذه األماكن؟رأيكم يف صاليت وهل أعيدها؟ وما حكم 

 :أما بعد ،بسم اهلل، واحلمد هلل: واباجل

إال ملن لديه علم  ،فال جيوز اخلروج معهم ،مجاعة التبليغ ليس عندهم بصرية يف مسائل العقيدة

نة واجلامعة حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم  وبصرية بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل الس 

نشيفون يف عملهم، لكنهم حيتاجون إىل املزيد من العلم، وإىل من يبرصهم من  عىل اخلري، ألهنم

 .علامء التوحيد والسنة

 .رزق اهلل اجلميع الفقه يف الدين والثبات عليه

أما الصالة يف املساجد التي فيها القبور فال تصح، والواجب إعادة ما صليت فيها، لقول النبي 

متفق عىل صحته، « ليهود والنصارى اتذوا قبور أنبيائهم مساجدلعن اهلل ا»: صىل اهلل عليه وسلم

أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم » :وقوله صىل اهلل عليه وسلم

 .أخرجه مسلم يف صحيحه« مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك

لتوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلموباهلل ا .واألحاديث يف هذا الباب كثرية
( )

. 

*   *  * 

                                                           

 .( 1/11) هة نقالً عن جمموع فتاواه 3 3 /   / 1بتاريب ( 311 )العد   نشرت يف جملة الدعوة يف ( )
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ذا وقع هذا من سلفيإو»: يف املقابلة نفسها ملا سأله املحاور
( )

فأجاب الشيخ عبد الرمحن  ،«؟

ىل إن ينسب هؤالء أ، وليسوا بسلفيني من يفعلون هذا، وال ينبغي ال يكون سلفيا  »: عبد اخلالق

يام حد منهم قد أفتى يف يوم من األأن كان إراو  السلفية يف مرص ورموزها السلفية، وسلوا 

كلهم جيرمون مثل هذه ! هنم جيرمون هذاأم أو االعتداء عىل نرصاين، أرضحة بجواز هدم األ

هنا أىل السلفيني زورا، بإفعال التي نسبت املقصود وص  مثل هذه األ السلوكيات والشيخ حممد عبد

ن عبادة القبور أهل دعوة فحسب وقد يرون أمن يفعلون هذا، فالسلفيون جريمة ونحن نجرم 

و الرضيح خيرج من قربه أليها بالفواف حول القرب واالدعاء بان صاحب القرب إوالذبح هلا والتوجه 

ليقيض حوائج النا  مما يفعله كثري من العامة وعند القبور يف مرص، ال جيوز وال حيل وهذا من قديم 

، (السنةنصار أ)ول مجعية سلفية يف مرص حتت اسم أالشيخ حممد حامد الفقي بتأسيس ومنذ قيام 

ن السلفيني يف مرص أوعىل الرغم من  ٢5٤2خوان املسلمني عام نشاء مجاعة اإلإالتي تزامنت مع 

ن، نصار السنة منذ تأسيسها وحتى اآلأينكرون عبادة القبور وحيرموهنا، فانه مل يقم سلفي واحد من 

ىل إنكروا هذا املنكر باليد، نعم ينكرون هذا املنكر باللسان لكن ال يتجاوزونه أو أعتداء عىل قرب باال

 «ساءة للسلفينيىل اإلإذا وقع هذا من شخص ما يدعي السلفية فهو عمل هيدف إاستعامل اليد، و

 .انتهى كالمه

                                                           

 .أ  هد  األ رحة وقرع أذي نصراين ( )

رج من السلفية من الشيخ عبد 
ْ
خ

ُ
الرمحن عبد اخلالق ي

عبد من دون اهلل تعاىل
ُ
 !!هدم قربًا ي
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بت زورا  بـ !! سبحان اهلل: أقول ن ُلق  جعلت هدم قرب ُيعبد من  كي  «شيخ سلفية الكويت»يا م 

واهلل ال أدري أي سلفية تعرفها وال أي سلفية التي ! دون اهلل تعاىل موجبا  للخروج من السلفية؟

 !!أخرجت  ذلك الرجل منها

به من لقد غفلت عن ما ذكره اهلل يف كتا ،-أصلحك اهلل -يا شيخ عبد الرمحن عبد اخلالق

لألصنام التي كانت ُتعبد من دون اهلل تعاىل، كام قال عز   -عليه السالم -حتفيم إبراهيم خليل الرمحن

ُعون  : وجل   ج  ر   ي 
ي ه  ل ُهم  إ ل  ع  ُم  ل  ا هل  ري 

ب  ا إ ال  ك  اذ  ل ُهم  ُجذ  ع   .[األنبياء] ﴾(٢2)﴿ف ج 

: حف م األصنام يوم الفتح وهو يقرأ قوله تعاىل -صىل اهلل عليه وسلم -وهل نسيت  أن النبي

اء  ﴿ ُقل  ج  ا  و  ُهوق  ان  ز  ل  ك 
ب اط  ُل إ ن  ال 

ب اط  ق  ال  ه  ز   .[اإلرساء] ﴾(2٢)احل  ق  و 

 ليس ألفراد النا  حتفيم القبور التي ُتعبد من دون اهلل تعاىل، وإنام ذلك لويل األمر؟: فإن قلت  

لقد خرج النا  عىل حاكم مرص وأجزتم ذلك هلم حتى أسقفتموه من أجل فساد : فأقول

بل وأخرجتموه من !!   تنكرون عىل مسلم موحد قام هبدم قرب ُيعبد من دون اهلل تعاىل؟الدنيا، فكي

 !!السلفية ملجرد فعله ذلك

يا شيخ عبد الرمحن؛ لقد أفسدتك السياسة حتى بلغ فيك األمر أن تتخبط هذا التخبيط الذي 

 .ال خيفى عىل طالب علم صغري بفالن كالمك

ن ذا الذي خيفى عليه أن الشك يم  ﴿: هو الظلم العظيم كام قال تعاىل فم 
ظ  ُظل م  ع  ك  ل  إ ن  الش  

 ؟[لقامن] ﴾(٢٤)

بل أعظم ظلم احلكام اليوم هو سامحهم للشك أن ينتش بني املسلمني، وإذهنم لبناء القبور 

 .والقباب التي ُتعبد من دون اهلل تعاىل
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بغي أن ُيعلم أن كثريا  من النا  ال ومما ين»: -رمحه اهلل تعاىل -فال شيخ اإلسالم ابن تيمية

«يعلمون كون الشك من الظلم، وأنه ال ظلم إال ظلم احلكام أو ظلم العبد نفسه
( )

  .انتهى 

رحم اهلُل شيخ  اإلسالم، واهلل كأنه حيكي واقع اليوم، فهؤالء الدعاة الثوريون إذا قاموا 

لدافع هلم طلب حتقيق التوحيد وإزالة بثوراهتم وهيجوا الشعوب فال تسمع هلم كلمة واحدة بأن ا

 .الشك باهلل؛ وإنام يقومون بداعي ظلم احلكام والفقر والفساد وغري ذلك

وأغرب من هذا إخراج السلفي من السلفية بمجرد اعتدائه عىل نرصاين بقفع إذنه كام قيل، 

 !من رأسه؟هل يعلم الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق معنى الكالم الذي خيرج !! فسبحان اهلل

فواهلل الذي ال إله إال هو لو أن سلفيا  اعتدى عىل مسلم سلفي تقي نقي فقفع أذنه ما كان ذلك 

سببا  خلروجه من السلفية؛ وإنام هذه معصية فحسب، فكي  نخرج سلفيا  من السلفية بمجرد 

 .هذا لو صح اخلرب! اعتدائه عىل رجل نرصاين؟

ابعت اإلخوان املسلمني يف دعوهتم ومنهجهم، وما يا شيخ عبد الرمحن؛ لقد جئت بفوام وت

زلت تزعم لنفسك السلفية، وتقبل أن يلقبوك بشيخ السلفية، وأنت ترج النا  من السلفية من غري 

؟  موجب لذلك، فهال ات قيت اهلل عز  وجل 

*   *  * 

                                                           

 .(013ص )اجملموعة السا سة  -جامع املسائل ( )
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وة الذي كنت أنا بحمد اهلل عىل الدين واملنهج والدع»: ل الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالققا

عليها منذ عرفت الدين، وأعوذ باهلل أن أرجع القهقرى عن حق هداين اهلل إليه، ثم إين ال أذكر يل 

قوال  قلته ثم تراجعت عنه يف كل حيايت العلمية، وليس هذا رشفا  وفضال ؛ فإن أكابر علامئنا من 

«احلق بخالفهاألئمة األربعة وغريهم كانوا يقولون القول ثم يعودون عنه إذا ظهر 
( )

 .انتهى كالمه 

به الشيخ سعد بن عبد الرمحن احلصني يقول»: فقال -وفقه اهلل -فتعق 
( )

ال أذكر قوال  قلته ): 

ه وهذا مستحيل؛ فهي دعوة فارغة ملحقة بتزكيت! إما أنه ال خيفئ: وهذا يعني (.ثم رجعت عنه

 .يرجع عنه، وهذه أقرب ، وإما أنه خيفئ ويرص  عىل خفئه فال(العادة الذميمة: )نفسه

ره باعتذاره للشيخ ابن باز رمحه اهلل بأنه  ا)ورمحة  به أذك  : وطلب منه العفو( أخفأ خفأ بالغ 

ا) فاقرأ إن كنت جاهال هبم جمموعة ابن ): ا عىل تعني  الشيخ ابن باز لهردا ( واستميحكم عذر 

واقرأ ما كتبنا يف ذلك يف ، -رمحه اهلل -وفتاوى شيخنا حممد بن إبراهيم، -الدرر السنية -قاسم

، وخفأ منكر، وال شك أن ما قلته عن علامء السعودية غري صحيح. فتاوانا وكتبنا املنشورة بني النا 

نسأل ، وإعالن ذلك يف الصح  املحلية يف الكويت والسعودية، فالواجب عليك الرجوع عن ذلك

«إنه خري مسئول، اهلل لنا ولك اهلداية والرجوع إىل احلق والثبات عليه
( )

. 

                                                           

 .    02/  9/  12هة املوافيف310  ا ى اآلخرة  06الكويتية تاريب «الوطن»جريدة  ( )
 .أ  عبد الردن عبد اخلاليف (0)
 .   09/1/02هة املوافيف 310 رجب  01الكويتية تاريب  «الوطن»جريدة  (1)

  يكادالرمحن عبد اخلالق الالشيخ عبد 
 !!يعرتف خبطأ له وكأنه معصوم
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، فكالم الشيخ عبد الرمحن -وفقه اهلل تعاىل -صدق الشيخ سعد بن عبد الرمحن احلصني: أقول

 .عبد اخلالق عن نفسه يلزم منه بأنه معصوم ال خيفئ

ي ما رد  به عليك: وأضي  هنا فأقول الشيخ العالمة عبد  إذن يا شيخ عبد الرمحن ماذا تسم 

 !؟- تعاىلرمحه اهلل -العزيز بن باز

رمحه اهلل  -أليست أخفاء وانحرافات اعؤفت هبا وطبعتها ونشهتا بأمر من الشيخ ابن باز

بأنك تراجعت، وبعد  -رمحه اهلل تعاىل -أم أنك تظاهرت أمام الشيخ عبد العزيز بن باز! ؟-تعاىل

 !وفاته أنكرت أن تكون قد تراجعت عن قول قلته يف كل حياتك العلمية؟

عىل الشيخ عبد  -رمحه اهلل تعاىل -انظر غري مأمور رد  الشيخ عبد العزيز بن باز أخي القارئ؛

 .فإنه مفيد ونافع( 2/٤٢1)الرمحن عبد اخلالق يف جمموع الفتاوى 

*   *  * 
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ه عىل الشيخ سعد بن عبد  -غفر اهلل له لوالديه -قال الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق يف رد 

ن كان عىل سريته األوىل يف حماربة إوأنا أهيب بالشيخ »: واحدباحلرف ال -وفقه اهلل -الرمحن احلصني

 (فضائح الصوفية)ن يفبع هذا الكتاب يف مرص ويقوم بتوزيعه كام تفوع بفبع أالشك والتصوف 

ن شاء اهلل بالقضاء عىل التصوف الشكي ليس يف إن هذا الكتاب كفيل إقبل مخس وعشين سنة ف

«ن شاء اهلل تعاىلإمجع ألعامل مرص وحدها بل يف ا
( )

 .انتهى كالمه 

به الشيخ سعد بن عبد الرمحن احلصني ا يكتبه »: بقوله -وفقه اهلل -فلام تعق  دعواه بأن كتاب 

كفيُل بالقضاء عىل التصوف الشكي يف مرص والعامل، وهذا ما ال يدعيه نوح : (كرامات الصوفية)

سنة، وال النبي الذي يأيت معه الرجل والرجالن أو ليس  (5٢1)عليه السالم بمنهاج وُخُلق الوحي 

عه أحد من رسل اهلل ودعاة احلق صلوات اهلل وس : المه عليهم أمجعني، وقال تعاىلمعه أحد، بل مل يد 

ن  ﴿
ل ك  ب ب ت  و  ن  أ ح  ي م 

اءُ  إ ن ك  ال  هت  د  ن  ي ش  ي م 
 ، إذا مل يستجب أبو طالب[٢0: القصص] ﴾اهلل   هي  د 

عاه أمحد بن حنبل، وال ابن تيمية وابن عبد الوهاب وال ابن باز ومن  البن أخيه خاتم الن بيني، وال اد 

«محهم اهللبينهم ر
( )

. 

 

                                                           

 .    12/9/02هة املوافيف 310  ا ى اآلخرة  06الكويتية  «الوطن»جريدة  ( )

 .   09/1/02هة املوافيف 310 رجب  01الكويتية تاريب  «الوطن»جريدة  (0)

الرمحن عبد اخلالق يزعم أن كتابًا صغريًا الشيخ عبد 
من تأليفه كفيل بالقضاء على التصوف الشركي يف 

 !!العامل أمجع
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به الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق بقوله كرامات  -ن هذا الكتاب األخريأوقلت لك »: فتعق 

عامل العر ي ومل تفهم معنى العبارة ن شاء اهلل بالقضاء عىل التصوف يف مرص والإكفيل  -الصوفية

عه نوح والنبيون من بعده، وجهلت أنه قضاء حجة وبرهان  فقلت انظروا عبد عي ما مل يد  الرمحن يد 

﴾﴿ :ال قضاء وجود كام قال تعاىل ق  اه  ا ُهو  ز  إ ذ  ُغُه ف  م  ي د  ل  ف 
ب اط  ىل  ال  ُف ب احل  ق  ع 

ذ  ومل يفهم أحد  ب ل  ن ق 

قرآن سينهي وجود الباطل يف األرضن الأمن اآلية 
( )

. 

بت به الشيخ   -وفقه اهلل -إن الشيخ سعد بن عبد الرمحن احلصني: أقول قال سأكتفي بام تعق 

 :عبد الرمحن لذا سأتوىل  التعقيب عىل كالم الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق فأقول وباهلل أستعني

يقيض عىل ( كرامات الصوفية)بأن رسالتك  يا شيخ عبد الرمحن اإلشكال ما زال قائام  يف قولك

الشك يف العامل أمجع قضاء حجة وليس قضاء وجود، ألن هذا كالم أيضا باطل، فاحلجة قامت عىل 

ين  ﴿: العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ال برسالتك وال رسالة غريك، قال تعاىل ُرُسال  ُمب ش  

ُكون  ل لن ا ئ ال  ي 
ين  ل  ر 

ُمن ذ  ُسل  و  د  الر  ة  ب ع  ىل  اهلل   ُحج  ، فهل هذا القول أخفأت به [٢0٢: النساء] ﴾   ع 

وجيب عليك أن ترجع عنه؟ أم ما زلت تعتقد يف نفسك أنك مل تؤاجع عن قول قلته يف حياتك 

 !العلمية؟

 

 

                                                           

 .   6/02/  وافيف هة امل301 شعباي  2 الكويتية تاريب  «الوطن»جريدة  ( )
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