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 متهيد

هذذ ا الكتذذاب الوذذاب وكتذذاب كشذذم الشذذبهات مذذن  حمذذهر كتذذه الشذذيخ حممذذد بذذ  لعلذذهما  حمذذهر كتبذذ  علذذ            

 لشيخ.، وقد  لف   الشيخ يف بداية الدعوة، فهو من  ول ما  لف  ا(1)اإلطالق

وقد  سهم الكتاب يف رفع درجة الالو يف السنوات األخذبة، ألهذ  ت رقريذرق مقذرراا دراسذياا  لكذ  مراحذ  التعلذيم         

العام عندها يف اململكة، فهو مقرر يف مدارس التعليم العام من الوم األول ابتدائي إىل الوم الثالث ثذاهو،، مذع   

مذع زيذادة حمذروحات     -،  ما املتوسذةة )اإلعداديذة( فالكتذاب    زيادة موضوعات ثقافية يف الوفوف الثاهوية فقط

هذو املقذرر هفسذ  وبذالعنوان هفسذ  )كتذاب التوحيذد          -)ختفيفية( ورايب بعض العناوين حبيث ركون  كثر هذدوءاا 

 ال ، هو حق اهلل عل  العبيد( و ما االبتدائية فاملقرر خمتور من .

                                                 

صذفاات   101هذ( ورقع النسذخة يف  1211والنسخة اليت  عتمد عليها طبعتها وزارة الشؤون اإلسالمية )الةبعة عام   1

من القةع الوذاب وعلذ  هفقذة التذاجر املشذهور سذليمان بذن عبذد العزيذز الراجاذي )فالنسذخة فيهذا اواهذه ا كذومي واواهذه                

ب مذذن ولذذو يف الذذتكفب، ولذذو  ن ا كومذذة واألونيذذاء اقتوذذروا علذذ  هشذذر الكتذذه ا ايذذدة لكذذان  وىل، الشذذع ، مذذع مذذا يف الكتذذا

كاملوذام الشذريم  ثذم الوذاياان وكتذاب األم للشذافعي وكتذاب االسذت كار البذن عبذد الذن وووهذا لكذان  وىل، بذ  حتذذ                

  الشذافعية والعنايذة يف الفقذ  ا نفذي واملدوهذة يف فقذ        الكته امل هبيذة كذاملايف يف فقذ  ا نابلذة والسذنن الكذنه للبيهقذي يف فقذ        

املالكية لكان  وىل من هشر الكته املوولذة يف امل هبيذة الذيت أذا  ثرهذا البذالي يف  زيذادة الالذو  رفكيذس وحذدة املسذلم  وزيذادة             

ا رزرع  من اخلب، وال ركذاد  رنازعهم، ككته ابن ريمية وكته الشيخ حممد رمحهما اهلل، فه ق الكته رزرع من الشقاق  كثر مم

ردخ  بيتاا إال واهتشر في  اخلالف والتذهاجر والتبذاوض... أل ذا رركذز علذ   مذور خالفيذة ثذم رنوذر الذر ، املتشذدد يف هذ ق             

األمور،  ثم ررره عل  عدم ارباع ه ا املوقم التكفب  و التبديع  مع وجوب اأجر والباض ملن مل يوافقهم عل  ه ا الر ، أله  

 هذذذذذذذذذو اإلسذذذذذذذذذالم وارذذذذذذذذذ . وهذذذذذذذذذو الذذذذذذذذذن . وهذذذذذذذذذو ا ذذذذذذذذذق املةلذذذذذذذذذق.... فمذذذذذذذذذن الةبيعذذذذذذذذذي    -يف ر يهذذذذذذذذذم –

  حدوث اخلالف والشقاق ب   فراد البيت الواحد...ثم بعد ه ا هقول: ال هسهم يف هشر الالو وهسذتارب ااامذات ارخذرين    

 لنا من مسلم  وكفار.(.
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ديم، لكن وزارة الرتبيذة والتعلذيم يف اململكذة ي هذر  هذ  ال صذالحية       وقد رعبنا يف التنبي  عل  ه ا املوضوع من ق 

أذذا يف راذذيب املقذذرر،  و رشذذكي  ونذذة رذذسليم حمذذرعية مسذذتقلة معتدلذذة، ألن اذذرد حمذذكوه واحذذدة مذذن العلمذذاء    

 للسلةة السياسية كفيلة باإلطاحة هب ق اللجنة واعتداأا.

ض العلمذذاء وعذذرق املقذذررات علذذيهم مذذن وقذذت رخذذر ،     فلذذ لس هتهذذد وزارة الرتبيذذة والتعلذذيم علذذ  إقنذذاع بعذذ    

الستجداء موافقة لتعذديالت ملاذة.... ولكذم  ن رتوذوروا ردة فعذ  العلمذاء الذ ين يذرون هذ ا الكتذاب حقذاا            

مةلقاا ال يسري  الباط  من ب  يدي  وال من خلف ، ه ا يشب   ن رةله الوزارة من العلمذاء السذماهل أذا بتعذديالت     

 م، لألسم  ن الالو عندها قد بلي درجة ميكننا  ن هقول إه  اقرتب من ه ق ا الة.يف القرآن الكري

ولذو كذان هقذداا طفيفذاا يف صذياوة املقذرر ومناسذبت  عمذر          –وك  من اقرتهل  و حاول  ن ينقذد مقذررات التوحيذد    

 فإه  يكون عرضة لعقوبات )سرية( بالاة. -الةاله

 عل  ك  هعود لكتاب التوحيد:

 ( باباا.56صفاة من القةع الواب، و) 111من  الكتاب يتكون

وسسوكر هنا منووجذاا مذن امللاوتذات، الررباطذ  الشذديد بفكذر الشذيخ حممذد ومنهجذ ، وكوهذ   ول مذا  لفذ  مذن              

 حمهر كته الوهابية عل  اإلطالق، علماا بسهي مل  كم  قراءة الكتذاب قذراءة    -مع كشم الشبهات –كتب ، وكوه  

 ن هناك فرصة  فض  الستكمال ه ق القراءة. هقدية ، آماًل  ن ركو

 

 امللاوتة األوىل:

بسرد اريات يف وجوب عبادة اهلل وحدق ال حمريس لذ  .... وهذ ا مذا ال خذالف      6بد   الشيخ الكتاب  ص 

 –فيذذ  بذذ  املسذذلم ، ولذذو  ن الكتذذاب موجذذ  ملشذذرك  يعبذذدون وذذب اهلل لكذذان هذذ ا صذذايااا، لكذذن املذذراد بذذ     

لفوهذا مذن املسذلم  الذ ين يفعلذون بعذض األمذور الذيت هراهذا حمذركاا وهذي يف واقذع األمذر بذ   مذر                هذم خما  -لألسم

خمتلذذم فيذذ   و ممارسذذات خاطلذذة يفعلذذها بعضذذهم سذذواء كاهذذت  مباحذذة  و بذذدعاا  و حمذذركيات صذذاره...  مذذا 
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يسذت خاصذة   الشركيات الكنه فقليلة جداا إن مل ركذن معدومذة... ثذم هذ ق املخالفذات واخلرافذات والبذدع ل       

بعورها فهي قدمية وه ا ال يعيف ررك هقدها وبيا ا والتا ير منها، وإمنا جيه التاذرز مذن الالذو يف إهكارهذا إىل     

  ن يو  األمر لتكفب املسلم .

فااية ما يف األمر  ن هعلم  ه : لن خيلو اتمع مسلم من حم وو فكر، لبعض  فرادق، ه ا  مذر طبيعذي يف كذ   مذة     

 ن هتخ  ه ق املخالفات مسوواا لإلضرار بآخرين وهبذالي يف اخلوذومة حتذ  هسذتع  بالسذلةة      وك  حمعه، لكن 

واملقذذرر واخلةبذذة واإلعذذالم واملنذذن واومذذرك والوتيفذذة والذذرزق.... فهذذ ق املبالاذذة يف االهتوذذار ألمذذور  كثرهذذا     

 خالفية هو ع  البدعة وال لم.

 

 امللاوتة الثاهية:

سعود  هو : )من  راد  ن ين ر إىل وصية حممد صل  اهلل عليذ  وسذلم الذيت عليهذا     ثم وكر الشيخ  ثراا عن ابن م

) و ن هذ ا    -إىل قولذ   -خامتة فليقر  قولذ  رعذاىل )قذ  رعذالوا  رذ  مذا حذرم ربكذم علذيكم  ال رشذركوا بذ  حمذيلاا(            

اريذات الكرميذة   صراطي مستقيماا...(اهذ هك ا مل ي كر الشيخ ه  اريت ، وال وكر مودر األثر ، لكن يهمنذا  

هنا، باض الن ر عن كو ا وصية الن  صذل  اهلل عليذ  وسذلم  م ال، فيكفذي  ن اهلل  قذد  هذ  هذ ق النذواهي         

 صراط  املستقيم...   -161، 161اريات -واألوامر 

 واريتان بعد العودة إليهما جند فيهما ما يلي:

 النهي الشرك. -1

 األمر باإلحسان إىل الوالدين. -1

 النهي عن قت  األبناء خشية إمالق. -3

 النهي عن الفواحش ما تهر منها وما بةن. -2

 النهي عن قت  النفس اليت حرم اهلل إال با ق. -6
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 النهي عن  ك  مال اليتيم. -5

 األمر بالوفاء بالكي  وامليزان بالقسط. -7

  .األمر بالعدل يف القول ولو كان وا قرب -1

 األمر بالوفاء بالعهد. -9

وقد  حسن الشيخ يف النهي عن الشرك )صاباا كان  و كبباا( مع التافظ عل  كثب من األمذور الذيت  دخلذها يف    

الشرك وليست بشرك، ولكن لو هاوزها ه ا  سنجد بعض  وامر ه ق ارية ت إمهاأا مذن الوهابيذة هفسذها مثذ      

إال بذا ق( وقذد قتلذت الوهابيذة كذثباا مذن املسذلم  بذال حذق، حتذ  وصذ             )النهي عن قت  النفس اليت حرم اهلل 

قتلذذهم أذذم  ثنذذاء  داء الوذذلوات داخذذ  املسذذاجد، كمذذا مل يعذذدلوا يف إطذذالق الكفذذر األكذذن املخذذر  مذذن امللذذة علذذ   

 ن  ومن )العدل يف القذول ولذو كذان وا قربذ (      -من حنابلة وسنة فضاًل عن وبهم. - (2)علماء وعوام  زمنهم

 هعرتف هب ق ا قيقة عندما هره األدلة الكافية عل  ثبواا.

يركذزون علذذ  الوصذذية األوىل يف هذ ق اريذذة وهو)النذهي عذذن الشذرك( روذذم قلذذة      -وعلذذ  هذ ا  رباعذذ   –والشذيخ  

 -مببالاذذة  يضذذاا –الشذذرك  و عدمذذ   يف األمذذة مذذع مبالاذذة يف إدخذذال مذذا لذذيس حمذذركاا يف الشذذرك(،  بينمذذا يهملذذون  

فضذاًل عذن األوامذر والنذواهي يف القذرآن       –ر والنواهي األخره يف اريذة هفسذها روذم  وجذود مذا يذدعو أذا        األوام

، وال عذدل يف القذول وا كذم علذ      (3)و مههما )حرمة املاء واألعراق( فذال حرمذة لذدماء املسذلم      -الكريم كل 

 املخالف  من املسلم  علماء وعامة، فرمحهم اهلل وساحمهم.

 

                                                 

سبقت النماو  اليت ال ررتك للشس سبياًل بسن الشيخ حممد رمح  اهلل و رباع  قد بالاوا يف التكفب وولو في  حت  كفروا  1

 مع م املسلم  يف زمنهم.

ال يباهل دم املسلم إال بردة مجاعية تاهرة منفولة ببلد من بلدان املسلم    و باي وخرو  عل  اإلمام العادل  و قةع  3

 . طريق  و قواص
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 الثالثة: امللاوتة

(  ثر معاو بن جب  ال ، في   قول الن  صل  اهلل علي  وسلم ل : ) يا معذاو  رذدر، مذا     6ثم وكر الشيخ ص ) 

حق اهلل عل  العباد وحق العباد عل  اهلل؟ ... حق اهلل عل  العباد  ن يعبدوق وال يشذركوا بذ  حمذيلاا، وحذق     

 ..(.العباد عل  اهلل  ن ال يع ب من ال يشرك ب  حميلاا...

 

 

 قول: والا: هناك فلسفة كببة حول االحتجا   باألحاديث النبوية اليت تاهرها خيذالم القذرآن الكذريم، وال  ريذد     

 ن  دخ  هنا فيها وال  ن  قول إن حديث معاو منها، إال  ه  مهما بلي بنذا األمذر، فتعةيلنذا  ذديث آحذاد )ثبورذ        

 ثبوت والداللة )كما سيسري(.تيف( يبق   سه  من رعةي  آيات كرمية قةعية ال

  ذم يففهممذون النذاس مذن  هذ ا       -من تاهر ما هقذر  وهفهذم عنذهم    –والشيخ حممد رمح  اهلل وك ا التيار الوهابي 

ا ذذديث  ن املسذذلم إوا مل يشذذرك فلذذن يع بذذ  اهلل ويعنذذون بالشذذرك هنذذا حمذذيل :) الشذذرك األصذذلي و املمارسذذات     

 الف (.األخره اليت   قوها بالشرك وفيها خ

وهذي   –وه ا  والا خةس  منهجي هارج من ارباع دلي  تيف الثبوت  و الداللة وإمهال  دلة  خره  قذوه و صذرهل    

فال جيوز  ن وتج حبديث معارق لنووص قرآهيذة مهمذا     -(4)مويبة عامة يف املسلم  ليست خاصة بالوهابية

                                                 

وه ا اخلةس املنهجي الكبب هو هتيجة طبيعية أجرها القرآن الكريم من حيث التذدبر، فنتلذوق وال هتذدبرق وال جنمذع بذ        2

اريات يف املوضوع الواحد، وال واول  ن هستنتج من  الن ريات العامة اليت رعيننا عند القراءة يف األحاديث املروية وسد ما 

ختالم  -اليت صااها بعض العلماء -اية األحاديث، حبيث  صبانا هفاجس بكثب من األحاديث  مهل  الرواة  و هسوق عند رو

القرآن الكريم  و  ن رفسبها أا خيالم القرآن الكريم، ككثب من رلس األحاديث املروية يف الرتويه والرتهيه، فيفاجس املسلم 

مور يسبة يف كثب من األحيذان، وهذ ق هتيجذة طبيعيذة     بسن ه ا ا ديث سيدخل  اونة وواك سيدخل  النار ... وعل   

 إلمهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال  

 علماء املسلم  استنباط )قواعد عامة من صريح القرآن الكريم يف األوامر والنواهي واملبادئ... الكبائر والواائر، األمور 
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،  ما  ن هسري حبديث ثم هفهذم تذاهرق فهمذاا    كان صايااا،  و جيه علينا عل  األق    ن هواح فهمنا للاديث

قاصراا ثم هسب خلف  وب ملتفت  إىل  مهية حتديد معناق مبذا ال خيتلذم  و يتنذاقض مذع مذا هذو  صذح منذ ،   ثذم          

خنالم يف ه ا )السب السريع( كماا كبباا من اريات القرآهية واألحاديذث النبويذة والقواطذع اإلسذالمية فهذ ا جهذ        

 نا يف التناقض ويتيح لنا االهتقاء وما يتبع  من   خةاء يف التوور  و ا كم  و املمارسة.  و هوه يوقع

هي طاعة اهلل يف  وامذر اإلسذالم الكذنه وهواهيذ  الكذنه، وال جيذوز         -(5)إن صح لف   –العبادة يف ا ديث  

الثابتذة، ال سذيما و ن ا ذديث    فهماا مفووالا عن اريذات واألحاديذث    –سواء ه ا  و  وبق  – ن هفهم ا ديث 

لو  خ هاق حسه تاهرق لكان مناقضاا للقرآن الكريم مناقضة صرحية، فلو  ن هناك رجاًل ال يشذرك بذاهلل حمذيلاا    

                                                                                                                                                   

يارات ررفض قبول األحاديذث  اليت ه  اهلل عل   ن فيها ثواباا  و عقاباا... واألمور اليت مل ين ....اخل ول لس خرجت ر

 و جيه  ن  –بوفة عامة ورشكس يف ثبواا ويف حمرعية ردوينها، ولو كان عند املسلم  ه ق الدراسات القرآهية اليت ايمن 

عل  املنةلقات الفكرية وا كم عل  األمور عند املسلم ملا كان املسلمون يف هذ ا التشذتت الفكذر، الكذبب، فهذ ا       -ايمن

وه ا يتمسس حبديث وه ا بقول عامل... فاختلةت عندها األمور ألهنا مل هعم  عل  إهشاء هرم استداليل حبيث يتمسس بآية 

هرجع في  ال يف للقةعي واملشتب  للوريح وم نون السنة لوريح القرآن الكريم، وكالم العلماء للنووص الشرعية... وه ا 

 هرة يف ه ا التشتت والتنازع الفكر، ب  املسلم (.  مباث طوي  جداا وفقب يف الوقت هفس ، وآثار فقرق تا

ألن  وله األحاديث مروية باملعن  باعرتاف ا دث   هفسهم )راجع الكفاية للخةيه ومقدمة ابن الوالهل وكذ  كتذه    6

هد القةعيذة   صول علم ا ديث(، والرواية باملعن  جيوز عليها الوهم  و النسيان  و اخلةس فتبق  تنية إال إوا روفرت الشذوا 

وقب  ه ا مل خيالم هواا قرآهياا وال هواا حديثياا  صح من  وال برهاهاا عقلياا...فا ديث صايح اإلسناد فهو يف الوايا ، 

كالقت   بذال حذق و كذ  مذال      -لكن املنت ليس عل  تاهرق، مبعن   ن القرآن الكريم قد ه  عل  رع يه من يرركه الكبائر

مل يشرك الشرك األكن، مع  ن تاهر ا ديث خالف ه ا، فيجه إخضاع ا ديث للقرآن الكريم  حت  لو  -اليتيم وال لم..

وعرض  علي ، وإال  صبح القرآن الكريم كتاب بركة فقط، وهو ا اص  لألسم، فنان هقر ق وخنتم  يف الشهر  و السنة لكننا 

إىل القذرآن الكذريم، فلذ لس ضذعفت عقولنذا       -ب  هق  حمذفهي و ول –ال هتااكم إلي  يف ك   مورها، وال واكم ما رناقل  الرواة 

 وعدلنا وعلمنا بشرع ربنا.
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لكن  يقت  النفس ا رمة فه  هقول ل  : اطملن فما دمت  هس ال رشرك باهلل حمذيلاا فلذن يعاقبذس علذ  قتذ  النذاس       

 .وتلمهم و ك   مواأم؟؟....كال

ين  علذ   ن قارذ  الذنفس ا رمذة موعذود بالنذار كمذا          -قب  حديث ارحاد ه ا  –ب  هقول ل : القرآن الكريم 

يف قولذ  رعذذاىل )ومذن يقتذذ  مؤمنذاا متعمذذداا فجذزالق جهذذنم خالذداا فيهذذا ووضذه اهلل عليذذ  ولعنذ  و عذذد لذ  عذذ اباا         

ة مذن رواة  ا ذديث ال هذسمن هسذيان هذ ا  و      ، فه  هرتك اريذة الوذرحية لنقذ  سلسذل    93ع يماا( سورة النساء: 

 (6)وهم واك؟

ثم الشيخ هفس  وريار الوهابية ال يكتفون بذسن يعبذد الشذخ  اهلل ال يشذرك بذ  حمذيلاا وإمنذا كفذروا مذن مل يهذاجر             

هم إليهم إوا مل يستةع إهكار املنكر ببلدق، وكفروا من مل يوافقهم عل  ركفب املسذلم  وقذارلوق، وكفذروا مذن   هذا     

خوار  وقارلوق وجعلوق ساباا لدين الرسول. )وقد سبقت  روثيقات الشواهد عل  ه ق و مثاأا(، إون فهذم مذن    

 حيث التةبيق  روسعوا يف إطالق الشرك وإطالق األحكام وإطالق السيم.  

 

 امللاوتة الرابعة:

 ( مسائ  مستفادة من ا ديث ومنها:5ثم وكر الشيخ )ص 

                                                 

ه راا للخوومة اليت احتدمت ب   ه  ا ديث من جهة و ه  الر ، واملعتزلة من جهة  خره فقد صرفت ه ق اخلوومة   5

 ما املنت فقد اقتور هقدق وحماكمت   ه  ا ديث عن النقد الداخلي ملنهج ا دث   هفسهم واقتور مع م النقد عل  السند 

عل  املنهج الن ر، دون املمارسة العملية الواسعة، مع مبالاة  ه  ا ديث يف التشنيع عل   ه  الذر ، وعلذ  مذن حمذس يف     

صدق راو قد وثقوق ولو كان روثيقهم في  ه ر عند خمالفيهم، و صباوا يرددون يف من عندق منهج متشدد يف حماكمة الشفويات 

نقولة وااام  بسه  يرد حديث رسول اهلل... و ه  عدو السنة...و ه  يك ب الرسول...اخل، وه ا وب صايح فلم يكن امل

 ه  الر ، وال املعتزلة يك بون الرسول ولكن كان عندهم منهج يف التثبت خيتلم عن منهج ا دث  فاسه، واالختالف يف 

الرسول... فهو ال يسلم بسن ه ا قول الرسول حت  يتهم بردق، وإوا سلم بثقة املنهج ال يبيح ااام املتوقم بسه  يرد حديث 

 الرواة فال يسلم حبف هم أ ا ا ديث  و هقل  راماا باللفظ واملناسبة وال روف..
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 العبادة هي التوحيد ألن اخلوومة في . -1

قلت: ه ا قوذر للعبذادة ببعضذها، ألن خمذالفي الشذيخ كذاهوا يقولذون: وذن  ال هعبذد إال اهلل فلمذاوا ركفروهنذا؟              

فيقول أم القول السابق  إو حيور العبادة يف التوحيذد ثذم حيوذر التوحيذد يف قائمذة طويلذة مذن حمذروط ال إلذ  إال          

ث يسذذتاي   ن يبقذذ  خمالفذذ  مسذذلماا إال إوا اربعذذ  علذذ  ر يذذ  واجتذذهادق يف التعريذذم املتشذذدد اهلل وهواقضذذها  حبيذذ

للتوحيد والشرك... فبادئ األمر ي نذ  طالذه العلذم صذايااا، ولذ لس جنذد بعذض العلمذاء كذاألمب الوذنعاهي            

نذدما يراسذلون   والشوكاهي ووبهم يشهدون  ن ما يقول  الشيخ حممد صايح. ألن الشذيخ و رباعذ  مذن بعذدق ع    

هؤالء العلماء يقولون أم: ون هدعو لعبادة اهلل وحدق ورذرك الشذرك. فذال ميلذس العلمذاء ارخذرون إال  ن يقولذوا:        

ه ا دين اهلل وون معكم وقد يكاربون الشيخ  و من بعدق، وقد ميدحون حمذعراا وهثذراا... لكذن لذو علذم هذؤالء       

ابية حمروط طويلة عريضة دقيقة  وهواقض كثبة وب صذاياة ملذا   العلماء  ن كلمة )التوحيد( هنا أا عند الوه

 يدوا الشيخ ... ول لس جند األمب الونعاهي يرجع عن مدهل الشيخ إىل هقدق هقداا الوعاا عنذدما  طلعذ  مربذد    

هذ(عل  كته الشيخ املةولة واملفسذرة لإلمجذال الذ ، وصذ       1171التميمي )وقد قتل  الوهابيون يف روبة سنة 

 اهي.الونع

وخالف العلماء مع الشيخ  ليس يف الدعوة للتوحيد والنذهي عذن الشذرك فهذ ا  مذر ال خيذالم فيذ  مسذلم عذامي          

فكيذذم بعلمذذاء عوذذرق يف جنذذد وا جذذاز والعذذراق والذذيمن... وإمنذذا خالفهذذم معذذ  يف هذذ ق القذذوائم الةويلذذة مذذن    

 (.الشروط والنواقض اليت يشرتطها الشيخ يف )التوحيد والسالمة من الشرك

إوا فهمنا ه ا جيداا عرفنا سبه معارضة العلماء ل  ومةاوعة العوام، والشيخ قد احمتك   ن خمالفي  هم  

 من العلماء واخلاصة وليسوا من العامة )وسيسري موثقاا(.
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ألن العامة عامة إوا هعوا حديثاا ولو ضعيفاا  و قذول عذامل ولذو مبتذوراا اعتقذدوا مذا فيذ  مذن ررويذه  و ررهيذه           

لقوا يستعرضون املسلم  طوالا وعرضاا... ألن علماءهم قد قالوا أم إن هؤالء مشركون حمذركاا  كذن مذن    واهة

 .   (7)-كما كان يفع  الشيخ ساحم  اهلل يف وصف  ملخالفي  من العلماء –حمرك  بي جه .. 

ب صذايح، وهذ ا   ثم  إوا كان الشيخ يقود بذسن اخلوذومة بذ  األهبيذاء والنذاس كذان يف التوحيذد فقذط فهذ ا وذ          

قور للرسالة عل  بعذض مذا دعذت إليذ ، وإمنذا كاهذت هنذاك  وهذوب كذثبة كذان النذاس  يفعلو ذا فاذ رت منذها               

الرس  كال لم والتةفيم يف امليزان وقت  النفس ا رمة وقد  لذم الشذيخ حممذد كتذاب )مسذائ  اواهليذة،  الذيت        

لاذت  كثذر مذن سذبع (، فكذ  مذا  ذ  عنذ  القذرآن          خالم فيها الرسول صل  اهلل علي  وسلم  هذ  اواهليذة فب  

 الكريم كان يف بعض الكفار عل  األق .

 ما إن قود الشيخ  ن اخلوومة بين  وب  علماء عورق كان يف التوحيد فقط فه ا  يضاا وب صايح، فقد 

 كاهوا خياصموه  يف مسسلت  كببر : التكفب والقتال.

لتوحيد خةس وقول  بسن اخلوومة كاهت يف التوحيد فقذط خةذس آخذر، لكذن     فا اص   ن قور الشيخ للعبادة يف ا

هذذ ين اخلةذذسين مل يكذذن ليكتشذذفهما األعذذراب والبذذدو فلذذ لس كذذاهوا علذذ  محاسذذة كذذببة يف قتذذال املسذذلم  أل ذذم    

 مشرك  حمركاا  كن من حمرك كفار قريش.  -كما قال الشيخ-ي نو م 

 

  ووكر الشيخ من رلس املسائ : ) ن من مل يست بالتوحيد مل يعبد اهلل....( -2

وهذذ ا مذذن حيذذث الن ريذذة صذذايح، لكذذن لذذيس اخلذذالف يف هذذ ا بذذ  الشذذيخ وعلمذذاء عوذذرق يف جنذذد وا جذذاز    

ووبمها، إمنا اخلالف يف معن  التوحيد ال ، احمرتط ل  الشيخ حمروطاا طويلة تنية  و خاطلذة  و خذالم فيهذا    

 وبق من العلماء فمن مل يست هبا فهو عندق مشرك وعندهم مسلم.

                                                 

سيسري وصف  ألحد العلماء ا نابلة يف عورق بسه   كفر من  بي جه . وقد كرر كثباا بذسن النذاس يف عوذرق يف جنذد       7

 ز زاد حمركهم عل  حمرك كفار قريش خبولت . وا جا
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وضع  إىل موضوع ليس حم  خالف في  رلبيس باض الن ر عن الدافع ه  هو ا ماس  و فنق  اخلالف من م

 االجتهاد والنية الوا ة  و اخلوومة املفضية إىل الت امل.

 بالةاووت(. ووكر الشيخ من رلس املسائ : ) ن عبادة اهلل ال حتو  إال بالكفر -3

وا وذذن هذذؤمن بذذاهلل والةذذاووت... وإمنذذا قلذذت: وهذذ ا صذذايح ولذذيس حمذذ  خذذالف ألن خمذذالفي الشذذيخ مل يقولذذ  

اجتهد الشيخ يف وصم  حمياء بس ا طاووت من روس  وممارسذات  ولبذها خذاطخم وخمذالفوق يقولذون: )هذ ق بذ         

مباحة  و مكروهة  و حمرمة وال يوح  ن هقول فيها   ا )طاووت( ثم هررذه علذ  ولذس  ن مذن مل جيعلذها حمذركاا       

 فهو مؤمن بالةاووت وجيه قتال (.

فسهتم رالح ون  ن الكالم العام ال خالف في  وإمنا اخلالف عند رنزي  ه ا الكالم العام يف من ال يستاق ، ومن 

هنا بد  االفرتاق ب  الشيخ وعلماء جند يف زماه  ثم بين  وب  علماء ا جاز والعراق.... ثم اليوم بيننا وب  

 العامل كل .

 عبد من دون اهلل(.ووكر منها )  ن الةاووت عام يف ك  ما  -4

 قول: وه ا صايح، لكن هناك  مور: منها معنذ  العبذادة،  وهذ  رذسري عبذادة وذب اهلل بذاملعن  ايذاز، هتيجذة          

جه   و رسوي ؟ وعل  فال  جيوز  ن هكفر املقلدين بدعوه   م اخت وا علماءهم  رباباا من دون اهلل )كمذا يفعذ    

لذو جذاز ولذس وذاز يل  ن  كفذر مذن يسذتنكر علذي هذ ا الباذث ألهذيف            الشيخ مع مقلد، العلمذاء املخذالف  لذ ( و   

سسام  بسه  اخت  الشيخ حممد ربذاا مذن دون اهلل. فذاإلطالق العذام يف بعذض النوذوص ال يؤخذ  حسذه تذاهرق          

وإمنذذا جيمذذع مذذع النوذذوص األخذذره ا ذذ رة مذذن ركفذذب املسذذلم واملراعيذذة ملواهذذع الذذتكفب كاوهذذ  والتسويذذ  واإلكذذراق  

ضةرار ... ولو جاز لك  من طرهل ر ياا  ن يتهم من مل يتابع  بسه  يعبذد علمذاء آخذرين ملذا بقذي مسذلم علذ         واال

 وج  األرق إال اامناق بالكفر وعبادة وب اهلل.

األمر الثاهي:  ن خمالفي الشيخ ال ين كته ه ا الكتاب يف االحتجذا  علذيهم ينازعوهذ  يف  ن بعذض  األمذور الذيت       

بالةاووت ليسذت كذ لس وإمنذا هذي بذ  املبذاهل واملكذروق وا ذرم والبدعذة ...اخل، وإن سذلموا لذ              يسميها إمياهاا
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بوجود حميء من الشرك األكن يف األمة فال يسلمون ل  بسن ولس الشذرك عذام كمذا يقذول هذو فهذو يذزعم  ن الشذرك         

ن جند إال وفيهذا صذنم معبذود    قد عم البسيةة. وعاد الناس إىل عبادة الالت والعزه. و ه  ما من بلدة من بلدا

من دون اهلل. و ن  الشرك  األكن  قذد  طبذق علذ  جزيذرة العذرب. و ن  كثذر النذاس يف عهذدق بنجذد وا جذاز           

 عل  إهكار البعث. ... إىل وب ولس من األمور الكببة اليت كان يةلقها )وقد سبق روثيقها.(.

يس عاماا مثلما اليوم ال هستبعد وجود حمذرك  كذن يف بذالد    فهم إن سلموا بوجود حمرك  كن فهم يروه  يف  فراد ول

املسذذلم  لكذذن إن وجذذد فهذذو عنذذد  فذذراد قلذذيل  ولذذيس عامذذاا وال هسذذتةيع متابعذذة مذذن يقذذول بسهذذ  الشذذرك عذذام يف   

 املسلم .

 ووكر من ه ق املسائ 

 ) ن ه ق املسسلة ال يعرفها  كثر الواابة(. -

ا ديث هفس  بسن  كثر الواابة ال يعلموه  ألن الن  صل  اهلل علي  وسذلم   قول: إوا كان الشيخ يقود باملسسلة 

 مر معاواا  بكتم  فه ا صايح، وإن كان يقود  ن املسائ  اليت رضمنها ا ديث ال يعرفها  كثذر الوذاابة فهذ ا    

هذذم وذب صذايح، بذذ  هذ ق العلذذة مذن علذذ  )مذنت ا ذذديث( إو ال جيذوز لذذن   ن يكذتم عذذن  صذااب  مسذذسلة مذن           

املسذذائ . ثذذم إوا كذذان  كثذذر الوذذاابة ال يعلمذذون هذذ ق املسذذسلة فكيذذم يريذذد الشذذيخ  ن يعلمهذذا كذذ  املسذذلم  يف      

عهدق؟. ومن ال يعلمها فقد يكون حتت مةرقة التكفب... ثم كيم هردد بسن الواابة  علذم منذا ووذن هذزعم     

  ن  كثرهم ال يعلمون مسسلة مهمة علمها  ه  الدرعية؟.

 نتهي.رناقضات ال ر

 

 ووكر الشيخ من رلس املسائ  ) جواز كتمان العلم للمولاة(. -1
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ويقود  مر الن  معاواا بكتم ه ا ا ديث، ولكن كيذم جعلذ  الشذيخ حممذد  ول دعورذ ؟ ثذم هذ  كذان الشذيخ          

يذذره  ن خمالفيذذ  مسذذلمون ولكنذذهم يكذذتم هذذ ا للموذذلاة؟ وألن النذذاس لذذن يتامسذذوا لقتذذاأم إوا حكمذذوا أذذم        

وا فكتم  فالشيخ جع  مذن  باإلسالم؟  ثم إوا كان الن  صل  اهلل علي  وسلم قد خشي عل  الواابة  ن يتكل

ا ديث  ن  كثر الناس حيبط وال يتك . ولو كان يريد الن  صل  اهلل عليذ  وسذلم مذن معنذ  ا ذديث مذا فهمذ         

 الشيخ ألمر بكتم  حت  ال حيبط الناس وليس حت  ال يتكلوا..

  التوحيذد ثذم وضذع    فه ا يب  لنا مده اوراف فهم الشيخ للاديث أله  قوذر العبذادة املذ كورة يف ا ذديث علذ     

 للتوحيد حمروطاا وهواقض كثبة حبيث حتول ا ديث من داع إىل التواك  إىل داع إىل اإلحباط.

 ثم ا ديث كما قلنا إما  ه  خيالم القرآن وإما  ه  يتفق مع القرآن.

لة يف التوحيذد  فإن كان يتفق مع القرآن فيجه  ن هفسرق رفسباا ال خيالم ما يف القرآن الكريم، فال ووذر الرسذا  

 وال جنع  للتوحيد حمروطاا حبيث ال يدخ  في  إال ر ه ركفب املسلم .

وإن كان خيالم القرآن الكريم فيجه  رنزي  الن   ن يكون قال ، و ن ومل   وهام الناس وهقذوالام الشذفوية عذن    

و، من هق  لسذبه واحذد    ن يواحه ه ا النق  الشف -عقاًل وعرفاا وواقعاا –بعضهم قب  التدوين وما ميكن 

 فقط وهو  ن الرواة وب معووم  من الوهم واخلةس والنسيان.

فقد ينس   حدهم لف ة واحذدة راذب معنذ  ا ذديث  و رذؤثر يف معنذاق حبيذث يعذود لالرفذاق مذع هوذوص القذرآن             

 الكريم.

من  ال حيذدث  ثنذاء رناقذ     فب  معاو بن جب  الراو، املباحمر ل  وب  من البخار، ومسلم قرهان من الزمذان ال هذس   

 ا ديث وهم وال خةس وال هسيان من  حد الرواة روم روثيقهم يف اوملة.

وكم ر ينا يف زمننا ه ا من  هاس ال هشس يف ثقتهم وصالحهم وقد يهمون يف النق  عذن حمذخ ، فكيذم بالنقذ      

 عن حمخ  عن آخر عن ثالث عن رابع...؟
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 خمالفت  للقرآن الكريم، و ه  ا ذديث مذن حيذث الن ريذة يعرتفذون يف كذ         ها هنا ال  قول برد ا ديث إال إوا رب 

 كته املوةلح بسن ا ديث قد يكون صايح اإلسناد باط  املنت إوا خالم القرآن الكريم ومل ميكن اومع.

يذتم   ما املعتزلة وهم م هه إسالمي عقالهي فيقولون: إوا خالم ا ديث القرآن فال وتا  لتكلم اومذع وإمنذا   

ردق ورقديم القرآن واوزم بسن الرواة قد  خةلوا يف النق  و ن هذ ا لذيس مذن كذالم الذن  صذل  اهلل عليذ  وسذلم،         

 ألن الن  ال خيالم القرآن الكريم.

إون فسواء صاانا إسناد ا ديث  مع متن   و رددهامها ال جيوز  ن هفهم  منفرداا مذع إمهذال النوذوص األقذوه     

 وال سيما القرآهية.

 .  (8)والعقلية النقلية ا ديثية لألسم مل رتعرق لنقد داخلي واري من  ه  ا ديث  هفسهم

 ووكر الشيخ من رلس الفوائد )جواز ختوي  بعض الناس بالعلم دون بعض(. -2

                                                 

عند، مشروع دراسة يف ه ا املوضوع بعنوان ) املشكلة ا ديثية( مل يكتم ، لع  الدراسة رلقي الضوء عل  )املن ومة  1

ا ديثية( وتروف التدوين مع رفعي  الن ريات اليت وضعها  ه  ا ديث  هفسهم يف هقد متون األحاديذث و سذاهيدها، وقذد    

ت بدراسة صايح البخار، )ومل  كم  بعد( لكنيف رفاجست إىل ارن بكثب من األحاديث اليت يف البخذار، فضذاًل عمذن    بد 

دوه ، يف  ساهيدها رواة ضعفاء جداا ب  بعضهم متهم بالك ب مع خمالفة  حاديث للقرآن الكريم ...فضاًل عن العل  األخره 

قت إىل ه ا فكثب من رلس األحاديث اليت ر يت ضعفها وهي يف الوايح،  من اهقةاع وردليس واختالف  وال  زعم  هيف سب

قد ضعفها قبلي حمدثون كسمحد وابن مع  وابن املدييف )وهم من حميوخ البخار، ومسلم ( وقبلهم القةان وابن مهد، وقبلهما 

 يف كتب  القيمة كالعل  حمعبة والثور،، وضعم بعضها )بعد البخار، ومسلم( بعض  صااب السنن كالرتم ،  والدارقةيف

واإللزامات والتتبع ومن بعدهم كابن حجر ووبق من حمراهل الوذايا  إىل  ن وصذ  األمذر للماذدث  املعاصذرين كاأللبذاهي       

والاماري  املااربة والكوثر، املور، ، واملقوود هنا:  ن هقد  حاديث يف الوذايا  لذيس وريبذاا   علذ   هذ  ا ذديث       

لم وبرهان ، وال جيه  ن ورص عل  رنئة   خةاء  ه  ا ديث فالن   وىل بسن ورص عل   ال هنسه  هفسهم، فإوا كان بع

 ل  ما مل يق .
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 قول: وه ق عند  ه  ا ديث حم  ه ر، أله  ال جيوز كتم األمة علماا حتتا  إلي  إمنذا جيذوز كتمهذا علمذاا ال حتتذا       

 ي ، وه ق من األحمياء اليت  خ ها )منتقدو  ه  ا ديث( عليهم، وحتتا  لباث.إل

 ووكر الشيخ يف آخر ه ق الفوائد املستنبةة من حديث معاو )ع م حمسن ه ق املسسلة(. -3

 قول: وه ا من عل  منت ا ديث، فالن  صل  اهلل علي  وسلم لن يكتم األمة حميلاا ع يماا ثم يذسمر بكتمذ ...   

اهلل علي  وسذلم مبلذي للنذاس عامذة، واإلسذالم لذيس فيذ  سذرية بذ  هذو ديذن علذيف، ومذن هذ ا البذاب                 الن  صل 

 دخلت الباطنية وزعمت ما زعمت.

 وبعض السلفية خيالفون ه ا ويزعمون )كفر من زعم  ن الن  صل  اهلل علي  وسلم كتم  مراا عن األمة(.

 

 امللاوتة اخلامسة:  

باب فض  التوحيد وما يكفر من ال هوب( و ورد عدة  حاديث ومنذها حذديث   ) 9عقد الشيخ الباب األول ص 

 عبادة بن الوامت:

)من حمهد  ال إل  إال اهلل و ن حممداا عبدق ورسول  و ن عيس  عبد اهلل ورسذول  وكلمتذ   لقاهذا إىل مذريم وروهل     

 من  واونة حق والنار حق  دخل  اهلل اونة عل  ما كان من عم (..

ا منووجاا متقدماا يف هقد األحاديذث، لذيس عليذ   كثذر  هذ  ا ذديث مذن الناحيذة التةبيقيذة وإن          قلت:سسوكر هن

كاهوا علي  من الناحية الن رية، وه ا التباين ب  ه رية  ه  ا ذديث ورةبذيقهم  مذر ملاذوس  وسذه  ملذن امتلذس        

 ثالثة  مور:   

عرفة ه رية  ه  ا ديث )املوةلح مذع علذم العلذ (، والعلذم هبذ ق املسذسلة كذثب بذ  طلبذة علذم ا ذديث            األول: م

 خاصة.

الثاهي: حماكمة إهتا   ه  ا ديث  )كته ا ديث( إىل الن رية اليت وضعوها هذم  هفسذهم، وهذ ق هذادرة الوجذود      

حمذذ  مذذن هذذ ا الضذذعم التةبيقذذي  إال يف  حاديذذث مشذذهورة الضذذعم،  و رشذذهد رراء خوذذوم  هذذ  ا ذذديث، و  
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للن رية بعض األفراد كالدارقةيف واأللباهي و محذد الامذار،، فضذعفوا  حاديذث يف الوذايا   و  حذدمها، مذع        

 استاياء ورردد.  

الثالث: الشجاعة العلمية حبيث ال خيش  طاله العلم يف العلم لومة الئم وال حكم  حد من الناس عليذ  ببدعذة   

ا علي   ن خيلذ  هيتذ  هلل ثذم للاقيقذة ثذم ليوذدع بذا ق الذ ، يذراق، فذالعلم قسذمان، قسذم              و ضاللة  و كفر، إمن

 معلومة، وقسم حمجاعة يف طرهل املعلومة.

 

 ثم  قول:

ا ذذديث السذذابق الذذ ،  وردق الشذذيخ يف صذذايح البخذذار، ولكذذن ال يوذذح هسذذبت  إىل الذذن  صذذل  اهلل عليذذ            

 ، لألسباب اليت سنوردها هنا.(9)وسلم

 ذذديث  والا خمذذالم للقذرآن الكذذريم خمالفذذة صذذرحية.... فلذو  ن مسذذلماا حمذذهد هبذ ق األمذذور ثذذم  سذذاء    ف ذاهر ا 

السبة وتلم وقت  الناس وسرق وزها و ك  مال اليتيم وررك الوالة  والزكذاة وا ذج والوذوم و رذ  حمارمذ  وفعذ        

 الكبائر فمث  ه ا ه  القرآن الكريم عل   ه  يدخ  النار ال اونة.

سبق  ن كررت قائاًل: إهنا اخت ها القرآن مهجوراا...  صبح القرآن آخر ما هستدل ب ، وهثق بروايات ول لس 

منسوبة إىل الن  صل  اهلل علي  وسلم ولع  يف روااا الواهم والناسي وكثب اخلةس، ه ا إن سلمت من رعمد 

 ك ب ملولاة  و سياسة  و م هه  و ر ،،... 

                                                 

ال سيما إوا كان تذاهرق قاصذراا عذن معذان مسذتوفاة يف        عيف ما ك  حديث صايح اإلسناد جنزم بنسبت  إىل الن   9

املنت، فواة املنت حتتا  لقرائن  خره من ارفاق املنت مع اخلةوط  القرآن الكريم كه ا ا ديث، فواة اإلسناد ال رعيف صاة

 العريضة لتعاليم اإلسالم ومع القرآن الكريم والعق  واألحاديث الواياة األخره ورعدد املخار  اليت ررجح اليق  بسن الن  

 قال ه ا ...اخل. 
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يث  ن هن ر يف اإلسناد، وإمنا يتم ر كر اريات الكرمية اليت رتوعد من يرركه وال وتا  يف مث  ه ا ا د

الكبائر بالنار ثم هن ر للاديث فإوا هو ال يلزم من  اجتناب رلس الكبائر إون فنسبت  هب ا اللفظ إىل الن  صل  

 اهلل علي  وسلم هسبة باطلة وإن كان يف صايح البخار،.

 

 هقد سند ا ديث:

 وا ديث يتفق مع عقيدة املرجلة. (10)ديث حمامي وكاهوا من  سو  املرجلة والا: ا 

ثاهياا: وا ديث رواق البخار، يف صايا   عن صدقة بن الفض  )خراساهي سلفي ثقة( حدثنا الوليذد )بذن   

مسلم املشقي األمو، املدلس وهو علة ا ديث كما سيسري التفوي  فيذ (  عذن األوزاعذي )إمذام  هذ  الشذام       

حدثيف عمب بن هاهيء )الدمشقي مل يوثق   حد املعتنين وقد  هكر ابن  (11)حديث  ضعيم روم  ه  ثقة( و كثر

 بي ا وار، رواية األوزاعي عن  ووكر  ه  يباض  وكان عمب ه ا  مع الشامي  ا رض  عل  يزيد بن الوليد 

يف  ه  كان يقم مع الوليذد بذن يزيذد     عدل بيف  مية. بعد عمر بن عبد العزيز وقد قت  بسبه ولس. وه ا يع

 فسق بيف  مية. وال  ستبعد وضع  أ ا ا ديث رنئة من  للوليد ال ، كان مسرفاا يف املعاصي لكن ا ديث 

                                                 

وه، فاإلرجاء العراقي يعيف يف خالصت  التورع عن مرجلة العراق خيتلفون عن مرجلة الشام، إال من كان منهم حمامي اأ 10

من ر ه الثورة عل  الوالة  -وقد عدوا منهم  با حنيفة وكباراا  يف العلم –التكفب، وه ا حق، ول لس كان من مرجلة العراق 

سابق دون الن ر ال لمة، وخالصة اإلرجاء الشامي يعيف يف خالصت : السكوت عن ال لم و هل  مع رعميم  دلة مث  ا ديث ال

 يف  دلة الرتهيه  و عل  األق  األدلة املخالفة يف تاهرها للقور املوجود يف ا ديث. 

وملا سل  عن   محد قال : )حديث ضعيم ور ، ضعيم( وكر ولس ال ه  يف النبالء يف ررمجة األوزاعي فيما  وكر   11

عيفة وهناك فرق بذ  األمذرين، فعنذدما هقذول: حديثذ        و ررمجة مالس، وال يقود  محد رضعيم األوزاعي وإمنا  حاديث  ض

 ضذذذذذذذذذذذذذذذذذذعيم يعذذذذذذذذذذذذذذذذذذيف  هذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  يسخذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  عذذذذذذذذذذذذذذذذذذن ضذذذذذذذذذذذذذذذذذذعفاء  و حيذذذذذذذذذذذذذذذذذذتج مبراسذذذذذذذذذذذذذذذذذذي          

 ومقةوعات وعم   ه  بلدق... فالضعم من وبق، وهو هاق  للضعم،  وعندما هقول )هو ضعيم( فه ا يعيف  ه  مودر 

 للضعم..
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جيع  الوليد مستاقاا للجنة من  بواهبا الثماهية.( قال حدثيف جنادة بن  بي  مية )وهو حمامي و هذ  الشذام مل   

زهراهذي وكذثب ممذن احمذتا  با ذديث مذن الزهذراهي  يكذون فذيهم ه ذر. فهذم             يكوهوا  صااب حديث، ثم هو 

يكثرون الرواية فيما ال يضبةون،  ثم كان من  عوان معاوية وويل ل  البار. وكان معاوية إوا وضه عل  قوم 

لذن   وزاهم البار ثم قد رنقله السفينة. وه ا لن يتم إال بعلم ه ا الرج . وسيكون حم  ثقة عند معاوية و

يثق معاوية إال يف متهم(  عن عبادة بن الوامت )وهو صاابي كبب بدر، كان يف خوومة مع معاوية من  ج  

وهوب كالربا وبيع اخلمر ولو كان راوياا أ ا ا ديث فسيع ر م امل معاويذة ألهذ  ي هذر اإلميذان بذاألمور السذابقة       

 ث فضاًل عن الرسول صل  اهلل علي  وسلم .كلها( وهزق اهلل عبادة بن الوامت عن رواية مث  ه ا ا دي

ثالثاا: علة ا ديث الرئيسة هو الوليد بن مسلم، فهو حمامي دمشقي من موايل بيف  مية ومل يكن  ه  الشام  

 صااب حديث  وال يهتمون ب ، ثم كوه  موىل لبيف  مية هو م نة اإلرجاء فقد عم  بنو  مية عل  هشر اون 

من ه ا كل  ومما يدل عل   ه  علة ه ا ا ديث  هو علة ه ا ا ديث  ه  متهم  واإلرجاء بالشام واألهم

بالك ب يف األساهيد فهو يرو، عن ك اب  وضعفاء بين  وب  األوزاعي ثم عند روايت  للاديث حي ف 

 هاءهم وقد حي ف حميوخ األوزاعي الضعفاء وجيع  مكا م ثقات أله  بزعم  )ينزق األوزاعي  ن يرو، عن 

 مث  هؤالء الضعفاء والك اب (.  وقد اام بسه   فسد حديث األوزاعي.

 ولندع ما وكروا في  من روثيق عام وه كر ما وكروا في  من جرهل خاص.

 فقد قال في  اإلمام   محد ) هو كثب اخلةس(.و) كان رّفاعاا(.  

ابذذن  بذذي السذذفر حذذديث   وقذذال عنذذ  مواطنذذ  ومعاصذذرق  بذذو مسذذهر الدمشذذقي الشذذامي )كذذان الوليذذد يسخذذ  مذذن    

 األوزاعي وكان ابن  بي السفر ك اباا وهو يقول فيها: قال األوزاعي(.

وقال  بو مسهر  يضاا )كذان الوليذد بذن مسذلم حيذدث بسحاديذث األوزاعذي )يسخذ ها( عذن الكذ اب  ثذم يدلسذها              

 . - ، يسقط  هاءهم. -عنهم. 
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ديث األوزاعي...( ثم وكذر لذ  كيذم حذدث ولذس      وقال اأيثم بن خارجة للوليد بن مسلم: )قد  فسدت ح 

بسن األوزاعي يرو، عن ضعفاء عن مث  الزهر، وهافع فيسري الوليد وحي ف هؤالء الضعفاء من اإلسناد، فقذال  

جواباا عل  ه ق التهمة اخلةبة: ) هب  األوزاعي  ن يرو، عن مثذ  هذؤالء(. ثذم وكذر اأيذثم  ن      -بنود –الوليد 

 هويات .. الوليد مل يلتفت إىل

) الوليد بن مسلم يرس  يرو، عن األوزاعي  حاديث، هي عند األوزاعي عذن حمذيوخ ضذعفاء    :وقال الدارقةيف

عن حميوخ قد  دركهم األوزاعي مث  هافع وعةاء والزهر، فيسقط  هاء الضعفاء وجيعلها عذن األوزاعذي عذن    

 هافع، وعن األوزاعي عن عةاء والزهر،....(..

ه الوليد بن مسلم عن مالس عشرة  حاديث ليس أا  ص (. قلت: مع  ه  حمذامي ومالذس   وقال  بو داود ) رو 

مدهي حجاز، فكيم لو كان مالس حمامياا ؟ كذم سذبو، عنذ  مذن األحاديذث الباطلذة؟ وقذال  بذو داود  يضذاا          

 )بقية  حسن حاالا من الوليد بن مسلم( وكان بقية ه ا من  حمد الناس ردليساا.

يف الةبقة الرابعذة منذهم    (12))ثقة لكن  كثب التدليس والتسوية( و وردق يف كتاب املدلس  وقال ا افظ ابن حجر

وهي )اليت  رفق عل   ه  ال حيتج بشيء من حديثهم إال مبا صرحوا في  بالسذماع لكثذرة ردليسذهم عذن الضذعفاء      

 وايهول (.  

 يؤخذذ  عذذن الوليذذد إال مذذا صذذرهل فيذذ  قلذذت: هذذ ا ا ذذديث عذذنعن فيذذ  الوليذذد فهذذو م نذذة التذذدليس والتسذذوية، وال 

 بالتاديث.

وقذد حذاول الذ ه  الذذدفاع عذن الوليذد وردليسذذ  )روذم اعرتافذ  بسهذ  رد،ء التذذدليس.( بذدعوه منتشذرة عنذذد           

املتسخرين من  ه  ا ديث يف ك  ضعيم روه عن  البخار،  و مسلم فقال ) البخذار، ومسذلم قذد احتجذا بذ       

 .  (13)ا ينكر ل (لكنهما ينتقيان حديث  ويتجنبان م

                                                 

تدليس( والكتاب علي  ملاوتات، لكن كالمذ  يف الوليذد   املعروف باسم ) رعريم  ه  التقديس مبراره املوصوف  بال  11

 يتفق مع  ما وصم ب  من التدليس الشديد، ب   قبح  هواع التدليس وهو ردليس التسوية. 
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قلت:  ما كون البخذار، ومسذلم قذد احتجذا بذ  روذم هذ ق الةذوام فهذو دليذ  لنذا بذسن هقذد املن ومذة ا ديثيذة لذ                  

 منرار   محاية واهه الن  صل  اهلل علي  وسلم  ن ينسه ل  ما مل يق .

دعذوه يدحضذها وجذود     و ما زعم ال ه   ن البخار، ومسلم ينتقيذان مذن  حاديثذ  ويرتكذان املنكذر منذها فهذ ق       

 ه ا ا ديث هفس  املخالم للقرآن الكريم.

إن صذذح  –صذذايح  ن البخذذار، ومسذذلم مذذن  فضذذ  مذذن  لذذم يف األحاديذذث الوذذاياة لكذذن العقليذذة القرآهيذذة     

وائبة وياباا حمب  كلي عن  ه  ا ديث، ول لس يروون مث  ه ا ا ديث... الذ ، ال يقذول مبضذموه       -التعبب

 معتزيل، ال الوهابية وال خمالفوهم.   مسلم ال حمدث وال

ثذذم كيذذم  جنذذزم  ن البخذذار، ومسذذلم ينتقيذذان مةلقذذاا وهنسذذ    مذذا  قذذد يهمذذان وي نذذان يف حذذديث مذذا  هذذ  مذذن    

 صايح حديث فالن ثم ال يكون؟  ال بد من برهان.

 واخلالصة:

الذن  صذل  اهلل عليذ      حديث باط  ال يوح هسذبت  إىل  -وهنب  مسلم – ن  ه ا ا ديث ال ، رواق البخار، 

 وسلم ملخالفت  القرآن الكريم متناا ولضعف  إسناداا.

 ثم ك  ال ين يكفرهم الشيخ يشهدون الشهادر  ويؤمنون باخلوال املوجودة  يف ه ا ا ديث.

ثذذم لذذو كذذان الشذذخ  ملتزمذذاا بشذذروطهم يف حتقذذق التوحيذذد لكنذذ  يذذره رسويذذ  الوذذفات  و يذذره التذذنك والتوسذذ       

 و يفض  علياا عل   بي بكر  و وو ه ا لبدعوق وااموق باوهمية  و الشذرك  و الذرفض فاخلوذال إون    بالوا   

امل كورة يف ا ديث ال يلتزمون هبا، وقور الدين عليها خةس، أل ذا رتعلذق باإلميذان اللسذاهي والقلذ   دون العمذ        

اصذرين عذن ركفذب ا نابلذة ألبذي حنيفذة       وه ا إرجاء ي مذ  هذؤالء ومذاا حمذديداا، بذ  اعتذ ر بعذض السذلفية املع        

بزعم   ن في  هوعاا من اإلرجاء )إرجاء  هذ  السذنة العراقذي كذان يعذيف التذورع يف الذتكفب  يف اوملذة... لذيس          

                                                                                                                                                   

راجع ررمجت  يف ا يه الكمال، وك لس الكالم ال ، هقلت  عن الرواة ارخرين  خ ر  من ا يه الكمال، وقد  زيد يف   13

 و االستنتا . التعليق  و التالي   
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كاإلرجاء الشامي التابع للسلةة واملسوغ أا ( و رجاء الكوفي  ال ين منهم  بو حنيفة  خم بكذثب مذن  رجذاء    

 .(14)صلي ( فإرجالهم قبيح جدااالشامي  )املرجلة األ

 و خباا:

ه ا منوو  من هقد كتاب التوحيد للشيخ حممد بذن عبذد الوهذاب رمحذ  اهلل، مل  كملذ ، فلذم  حمذس  ن يبقذ  رهذ           

مخسة حمابس. وقلت  هشر ما ت من  ملا في  من فائدة، ول ن بعض الناس  ن )كتاب التوحيد( للشيخ حممذد ال  

،  ولعلي  جد يف القذراء مذن يشذجعيف علذ  إمتامذ ، فسهذا مشذتت يف الباذث ال         (15)ال خلف يسري  الباط  ب  يدي  و

  كاد  ت حبثاا.

                                                 

أل م يفولون العم  عن اإلميان وهو يتماحم  مع السلةة األموية ال املة، فليقتلوا وينهبوا ويسرفوا وينتهكوا ا قوق....   12

فإوا آمنوا بك ا وك ا مسسلة يدخلون اونة من  ،  بواهبا حماءوا؟ ووالة السلفية اليوم فيهم إرجاء يف الرضا التام عن السلفي 

العم   وااام وب السلفي ولو كان صا اا... )وه ا قد فولنا حمواهدق يف كتاب : قراءة يف كته العقائد(  ولو كان سيخم

اوزء  –راجع الفرق ب  إرجاء الفقهاء العراقي  و رجاء الشامي  يف كتاب )هشسة الفكر الفلسفي يف اإلسالم للدكتور النشار 

فية املعاصرة فليقر  يف ه ا الكتاب األخب وسيكتشم  ن سلفيتنا ال عالقة ومن  راد معرفة املزيد عن السل 243األول ص 

أا بالسنة وال السلم وال حت  ا نابلة وإمنا هي خليط من  ربعة م اهه رديلة وهي ا شو والتشبي  والنوه والتكفب 

 ن يذدعوك الشذخ  لاذب بيتذ .      )اخلوار (، ومع ه ا يور هؤالء الاالة عل  دعوة املسلم  السنة إىل السنة. ومذا  وذرب  

 فكيم إوا دعاك إىل بيتس ال بيت ..

وهم يفعلون ه ا مع ك  كتاب يرون  ه  يدعم ما هم علي  من ولو  و ركفب  و هوه  و هسيم، كما فعلوا من الثنذاء   16

وم تهور النوه الفاضح الكبب عل  كتاب السنة للنهبار، روم ولوق الكبب، وفعلوا ولس مع كتاب منها  السنة البن ريمية ر

يف ه ا الكتاب، وفعلوا ولس مع كته االعتقاد ا نبلية القدمية ملا فيها من ا شو والتجسيم، وفعلوا ه ا مذع كتذه الشذيخ    

 حممذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد لنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهجها منذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهج   

التكفب، والنتيجة كاهت يف البعد عن التااكم للشرع ا نيم واختاو رلذس الكتذه مرجعذاا يف ا كذم علذ  النذاس، فسصذبح        

املسلمون سواهم ب  كفر وردة وضاللة، وهم حيسبون ا م حيسنون صنعاا، ورواطؤهم ه ا مع وجود من يسمع أم بقوة يف 

 اتمعنا هو حمهادة إداهة بالاة للتعليم واملناهج عندها. 
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 وفر اهلل للشيخ حممد و رباع  ووفر ملعارضي  من علماء املسلم  وعوامهم ومجعهم مجيعاا يف مستقر رمحت .

 ه  محيد ايد.وصل  اهلل عل  حممد وعل  آل حممد كما صل  عل  إبراهيم وآل إبراهيم إ

 وكتب 

 حسن بن فرحان املالكي

 هذ.1216مجاده األوىل  11ضا  يوم الثالثاء 

 الرياق

 اململكة العربية السعودية
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