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  ال دفاعًا عن الشيخ خالد بن عبدالرمحن بل دفاعًا عن السنة وأهلها

 

 ي اِرالَب رُةْصُن

 ي اِرَخاهلل الُبِدْبَع ِخاأَل ِقْيِلْعَت ِقْيِلْغَتِب
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 (.8/88)اجملموع يف  هللا تعاىل قال العالمة ربيع املدخلي حفظه
أحق أن يتبع، واحلجة ال جيوز  عن اتباع احلق واالنصاف والعدل، فإن احلق طالب احلق ال يصرفه االعجاب ابألكابر:" 

قل هاتوا برهانكم إن  املنصف الطالب للحق دائما  إسقاطها من أجل هذا الرجل الكبري أو ذاك، فمبدأ السلفي
 ". كنتم صادقني
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
إن احلمددد حن دمدددس ونسددتعينه ونسددتوفرس ونعددوذ ابحن مددن وددرور أنفسددنا ومددن سددي ا  أعمالنددا مددن 
يهدددس هللا فددال مهددل لدده ومددن يهددلل فددال هددادإ لدده وأوددهد أن ال إلدده إال هللا وحدددس ال وددري  لدده وأوددهد أن 

 .دمحماً عبدس ورسوله 

                                 
 
. 

                                           

                              . 

                                              

                . 

أال وإن أصدق الكالم كالم هللا وخري اهلدإ هدإ دمحم وور األمور حمداثهتا وكل حمدثة بدعدة وكدل 
 .بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار 

 : أما بعد 
فقددد وقفددى علددق تعليددق لددبخ عبدددهللا البمددارإ، علددق كددالم المحدديل خالددد بددن عبدددالر ن  ل جدداد 

يف ردس بعض املسائل العلمية اليت أخطأ فيها وديمنا العالمدة ربيدع بدن هدادإ  -حفظه هللا تعاىل  -املصرإ 
فهدالً أن ه طالدب العلدم، ؛ فألفيته تعليقاً سدي اً مدبس  دا ال يليدق أن يدتلف  بد -حفظه هللا تعاىل  -املدخلي 

 . يف مثل هذا املقام وال يصح أن ينزل علق عامل سلفي صاحب سنةيصدر من أستاذ جامعي 
رجداء  -إن واء هللا تعداىل  -ض المحيل خالد بن عبدالر ن، ونصرته ابحلق ر  فقمى ابلذب عن ع  

َمدن  رد  عدن  ع درض  أخيده ؛ رد  هللا :" أدخدل يف قدول الندس مأكون ذاابً عن السنة اليت حيملهدا ورجداء أن أن 
ه ه  الناَر يوَم الق ياَمة    ".انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً :"قول النس م أن أحقق ، و "عن وج 

  .( )البمارإ األخ عبدهللا تعليق (8)نصرة البارإ بتوليق: وأمسيته 
 .القول والعمل، وأن يتقبله مينوهللا اسأل أن يرزقين اإلخالص يف 

 كتبه
 أبو عمر أ د بن عمر ابزمول

                                                           

 ".من ذل  الولق. يدل علق نمحوب ويء يف ويء: غلق ( :"4/093)قال ابن فارس يف مقاييس اللوة ( 8)
 ".العيب: المحني ( :"8 1/ )األثري يف النهاية يف غريب احلديث واألثر قال ابن (  )
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 (املدعو خالد عبدالر ن املصرإ:) قول السائل 
 .يظهر أن السائل ال يعرف المحيل خالد بن عبدالر ن؛ فيعذر جلهله: أقول 

 وقد يكون قاصداً لذل  فيجتنب لسفهه
 !!املمحايل املعروفني املمحهورين ابلسلفية ، وأنه من يعرف المحيل خالداً  (8)لكن البمارإ

 ! فكيف يرضق البمارإ أن ينزل المحيل خالد بن عبدالر ن يف منزلة الرجل غري املعروف 
 !!ويتعامل معه أبسلوب يراد منه التحقري 

 !أن البمارإ ميو  لو نودإ ابمسه من غري ويل : والعجب 
 ! ل له اي أخ عبدهللا كوهب البمارإ من المحيل أيب الفهل الليس ملا قا

 !!!ومل يقل له اي ويل عبدهللا 
 !فكيف يرضق البمارإ للمحيل خالد ما ال يرضق أقل منه لنفسه 

ه:"وهذا ينايف كمال اإلميان قال النس م    ".ال يُؤم ُن أَحدُكم حىت حيُ ب  أَلخيه ما حيبُّ لنَدف س 
هذا احلديث يدل علق أن من كرس ألخيه ما حيبه لنفسه أو :" قال ويمنا اإلمام دمحم بن صاحل العثيمني 

 .ؤمن، يعين ليس  ؤمن كامل اإلميانأحب ألخيه ما يكرس لنفسه فليس  
لنفس ، أو كرهى له ما حتب  ويدل علق أن ذل  من كبائر الذنوب إذا أحببى ألخي  ما تكرس

 .( )"لنفس 
 ". مرئ من المحر أن حيقر أخاس املسلمحبسب ا:"النس م وقال 

أخوك املسلم حقه علي  عظيم فعلي  أن حترتمه وأن توقرس،  :"قال ويمنا اإلمام دمحم بن صاحل العثيمني 
 .(0)"وأما احتقارس فإنه حمرم

 أين االحتقار من كالم البمارإ ؟ : فإن قيل 
 : من كالم البمارإ يف مواطن يظهر هذا األسلوب السيء : قلى 
، بَدَلَوين  : قول البمارإ يف جوابه ": األول  -  ..... !نَدَعم 

كالم املدعو خالد نعم بلوين  : فتقدير الكالم . أن السؤال معاد يف اجلواب: القاعدة  عند أهل العلم 
 ... عبد الر ن املصرإ

َتاًما َتذ ك َرُ  َوَأََن َأَتََم ُل ف يَما قَاَلُه ذايك ) قول البمارإ يف  خر تعليقته : الثاين  -  ....(.َوخ 
 .(8)تصوري ذاك، وهو يفيد التحقري( ذايك)فاستعمال البمارإ 

                                                           

 .مل أعامل البمارإ بطريقة تعامله مع المحيل خالد بن عبدالر ن من االحتقار والسب والمحتم( 8)
 (.189/ )ورح رايض الصاحلني (  )
 (.63 /6)ورح رايض الصاحلني ( 0)
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ُكى َمقُبوحاً )قول البمارإ يف  خر تعليقته خماطبًا المحيل خالد بن عبدالر ن : الثالث  - اس 
 (!َمنُبوحا

 !!! ( )أإ ابتعد مسبوابً مطروداً  
وهو قول ونيع ال أدرإ كيف استجاز البمارإ أن يطلقه علق المحيل خالد بن عبدالر ن، وهو 

 .معروف بعلمه وسلفيته ومتسكه ابلسنة رجل 
وى  يف  مدحه عدالً  من براهني احملق َأن يكون عدالً :"قال ابن عبد اهلادإ احلنبلي  يف  ذمه اَل حيملُه اهل 

َيان ال َفَهائ ل  وى ع ن د تعذر ال َمق ُصود علق ن س  ع ن د وجود املَُراد علق اإلفراط يف  ال َمد ح والحيمله اهل 
 واملناقب وتعديد املساوىء واملثالب

من ثلبه َوحط فاحملق يف  حاليت َغَهبه َورَضاُس اَثبى علق مدح من مدحه َوأث ىن َعَلي ه  اَثبى علق ذّم 
"َعَلي ه  

(0) . 

   
، بَدَلَوين  َوَهاَلين  : )قول البمارإ   ( ... نَدَعم 

 !!!يزعم البمارإ أنه هاله أإ عظم عليه كالم المحيل خالد بن عبدالر ن : أقول 
وهذا من هتويل البمارإ وفعل كما يفعل املهوّ ل
(4)

يف الكالم جلعل القارئ يتأثر فيحقد علق المحيل خالد  
 . وقع يف أمر عظيم اً حفظه هللا وينصب له العداء ويطعن فيه ويعتقد أن المحيل خالد

! إن  تبين من احلبة قبة :" قال العالمة ربيع املدخلي : وتهميم األمور بال مستند دليل علق قلة العقل 
 .(1)"علق أابطيل  فتذهب ترمي األبرايء ابلبوائق ألن  فارغ العقل واليدين من احلجج

إايكم والولو يف الدين، فإمنا هل  من كان قبلكم ابلولو :"وهذا من الولو وقد هنينا عنه؛ قال النس م 
 ."يف الدين

عام يف مجيع أنواع الولو، يف االعتقاد  "إايكم والولو يف الدين":قوله:"قال ويل اإلسالم ابن تيمية 
 .واألعمال

                                                                                                                                                                                

 (.64 /4)، املمصص البن سيدس (011/ )سر صناعة اإلعراب البن جين : انظر ( 8)
 (. 6 /83)، حتفة األحوذإ للمباركفورإ (1/1)، (4/0)النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري : انظر (  )
 (.008)العقود الدرية من مناقب ويل اإلسالم أ د بن تيمية ( 0)

 وهذس الدرة مستفادة من ويمنا دمحم العنجرإ حفظه هللا تعاىل 
َاه ل ي ة، إ ذا َأرَادوا َأن يستحلفوا الرجل أوقدوا ََنرا وألَقوا ف يَها ملحًا، َفَذل   التهويل : التهويل( 4) ء َكاَن يُفعل يف  اجل  َوي 

 (.993/ )مجهرة اللوة البن دريد : انظر . املهوّ ل: َوال ذ إ حيلّ ف
 (.62 /9)اجملموع ( 1)
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 .(8)"جماوزة احلد أبن يزاد المحيء يف  دس أو ذمه علق ما يستحق، ودو ذل : والولو
والسؤال الذإ يوجه لكل من استنكر علق المحيل خالد بن عبدالر ن كالمه يف الرد علق اخلطأ الذإ 

 :وقع فيه العالمة ربيع املدخلي 
 !ستنكروا قول من وصف العالمة مقبل الوادعي أبنه خارجي ملاذا مل ت

 والذإ مل يتب منه ويرتاجع عنه ، بل جعل خطأس معلقاً بفهم غريس 
 !!!مع أن صريح كالمه وصف العالمة مقبل أبنه علق طريقة اخلوارج 
 .خاصة وأنه أطلقها علق العالمة مقبل ر ه هللا تعاىل بعد موته 

 :األخطاء اجلسيمة اليت صدر  من أول   الذين هو معهم وفيهم  ومل يعظم علق البمارإ
 : فلم توهبه املسائل املتعلقة ابحن عز وجل  - أ
 .وحكاية إمجاع أهل احلق علق ذل . أن الرسول م حيب لذاته -

 . وهي مسألة وركية كما قال ويل اإلسالم ابن تيمية
منكر بل ابطل، : هنع هللا يضر يف إثبا  صفة السمع والبصر وال ابطل من قال إن حديث أيب هريرة  -

 !!!!إلفادته التمحبيه خمالفاً ملنهج السلف الصاحل 
 !!!ورح واستدل قائلها ومل تكن سبق أو زلة لسان . أن هللا ليس من األمساء احلسىن  -
 !!!!كررها قائلها يف ثالثة دروس . أن امليزان صفة للر ن  -

 .ار ينفي التوهم ويفيد التأكيد قال أهل العلم التكر 
 !!!!!جتويز تسمية بسند وهباز وهو اسم صنم يعبد من دون هللا ، أو ضريح، أو إله  -
 : وال املسائل املتعلقة ابلرسول م  - ب
 !!!!إن كان صحيح البمارإ يؤدإ إىل فتنة فال تنمحروس : كقول من قال  -

 !!!أصح كتاب بعد كتاب هللا عز وجل كيف يؤدإ صحيح البمارإ للفتنة وهو 
 .أحاديث النس م فيها فتنة 

 : وال املسائل املتعلقة أبصحاب النس م  -  
  "إن كعب بن مال  خمحي هنع هللا يضر أن ميو  علق الهاللة ":قول من قال من ذل   -

 قاهلا مرتني يف حماضرتني خمتلفتني .  ه ملا  ضاالً و كأنه مبتدع ضالأإ لو ما  علق حال
                                                           

 (.8 8/0)اقتهاء الصراط املستقيم ( 8)
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لو و ولذهبوا مع الوزو وهم يف نفوسهم وئ من المحرك،  :قول من قال يف قصة ذا  أنواط و  -
من قلوهبم؛ فإن انتصروا مل يكن انتصارهم انتصار قبل أن يقتلعه ذهبوا وهم يعتقدون ذل  أهنم 

ولو ما  أحٌد من أصحاب هذس املقالة إسالم د أعين ابلنسبة هلذا العدد، القائلني هذس املقالة 
ما  علق الكفر؛ فزجرهم النس م هذا الزجر الذإ مسعتم زجًرا اقتلع راسبة المحرك من قلوهبم 

 واجتثها منها
والعجب أن بعض من يستنكر علق المحيل خالد بن عبدالر ن ردس العلمي المحرعي علق 

 :المحيل العالمة ربيع املدخلي 
يطعن يف لنسي أو تناسق أنه كان سائق التاكسي أليب الفنت املأريب يطوف به علق املمحايل  -

 !!!املدخلي ويؤلبهم عليه العالمة ربيع 
 !!بعض علماء املدينة السلفيني أبنه طويل أهبل أعور يصف كان و  -

 . فتواهم  ومل يستنكر علق من أفىت أهل ليبيا ابلقتال كعرفا  المحر وغريس وأريقى الدماء بسبب
مع عظم هذس األخطاء ووناعتها مل نبدع أو نهلل قائليها لعذرهم ابجلهل أو اخلطأ يف : تنبيه 

 !!!هذس األقوال 
 !!!ومن يبدع املمطئ إمنا هم احلدادية وأهل األهواء 

   
ُصول  : )قول البمارإ  ل  الَفاض ح  أبُ  َتان  َواجلَه  ل ه  َمَع الَوق يَعة  يف  َما ف يه  م ن  اإلف    َوالبُده  الع ل م  َوقَدَوان ني  َأه 

ُد رَب يُع ب ُن َهاد إ  (...َمت َع هللاُ ب ه   د اَينَة  َأَحد  ك َبار  َأع اَلم  السَُّنة  يف  َهَذا الز َمان  َوُهَو َوي ُمَنا الن اق ُد املَُجاه 
 :تمل علق عدة أمور خطرية يريد البمارإ أن كالم المحيل خالد بن عبد الر ن او: أقول 
 . اإلف  والبهتان -8

 !أإ الكذب 
 .  اجلهل الفاضح أبصول العلم وقوانني أهله  - 

أإ أنه وقع يف اجلهل الواضح الذإ يفتهح به صاحبه يف العلم وطريقة تعامل العلماء 
 !!للمسائل العلمية 

 . املدخلي رَب يع ب ن َهاد إ العالمة يف  د اَينَة  الوقيعة  -0
 .الطعن يف العالمة ربيع املدخلي من جهة البدعة والهاللةأإ 
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 !هذا الكالم من البمارإ جمرد دعاوى مل يقم عليها بينا  
وهو مطالب أن يثبى هذس الدعاوى من صوتية المحيل خالد بن عبد الر ن وإال فهو مدان  ا رمق به 

 . ني أهله غريس من الظلم والكذب واإلف  واجلهل الفاضح أبصول العلم وقوان
 !فأين الكذب والبهتان يف كالم المحيل خالد بن عبدالر ن 

 . وأين اجلهل الفاضح وهو يقرأ من كالم العالمة ربيع ويقرر املسألة المحرعية أبدلتها 
فمن بوصف اجلهل الفاضح أوىل من يقرر احلق أم الذإ حيارب من يقرر احلق وإن زعم أنه وأنه فهو يف 

 !!يت ما يربهن أنه وقع يف اجلهل الفاضح الذإ يدل علق عدم اتقان هذا العلم احلقيقة ال ويء وسيأ
إن الرد  جرد المحتم  :" ويل االسالم ابن تيميةولبسف جمرد السب والمحتم ال يعجز عنه أإ أحد قال 

احلجة ن عليه أن يذكر من اوالتهويل ال يعجز عنه أحد،واالنسان لو أنه يناظر املمحركني وأهل الكتاب لك
 . (8)"ما يبني به احلق الذإ معه والباطل الذإ معهم

 وهل الرد علق اخلطأ وإحقاق احلق يعترب من ابب الطعن يف داينة العامل 
 من أين أتيى هبذا التأصيل الباطل العاطل، املمالف ألصول العلم وقوانني أهله ومسلكهم 

 !!!علق طريقت  ه أوىل فكنى ب بن عبدالر نلقد وقعى فيما رميى به المحيل خالد 

   
س  : )قول البمارإ  اَلم  يف  َردّ  َس ب ه ُهو َضر ٌب م ن  الس ف َسطَة ، َويف  َأم ثَال ه  يَدُقوُل َوي ُل اإل س   َواحلَق يَقُة َأن  َما تَدَفو 
َحُد احلَق  بَدع َدَما تَبني َأو  جَي َحُد َواَل رَي َب َأن  يف  الن اس  م ن  ُيسفسط يف  بَدع ض  األُُمور  ": َعَلق الَبكر إّ   فَدَيج 

ه  ُدوَن بَدع ٍض َأو  جَي َعُل احلََقائ َق تَدبَدَعا ل لَعَقائ د  َأّإ َما يَدع َتق ُدُس ُهو  ( .ع ل َمُه ب ه  َأو  يُق رُّ ب بَدع ه 
 .سلف الصاحل أوضح احلق بدليله وبرهن عليه من أصوله كتاابً وسنة ومنهج ال اً إن المحيل خالد: أقول 

 .  بن عبدالر ن فمن جيحد احلق بعد بيانه هو املسفسط ال المحيل خالد
واملسفسط يف احلقيقة من اعتقد أمرًا قبل أن يستدل عليه فرد احلق املبين علق الدليل ألنه خالف 

 !اعتقادس ال الدليل 

   
 ...(.َوَصن يُعُه َهَذا : )قول البمارإ 

 !خالد بن عبد الر ن  أإ ما فعله المحيل: أقول 
 :  ( )والذإ فعله المحيل خالد بن عبدالر ن أموراً 

                                                           

 (.4/886)اجملموع ( 8)
 .كما يف الصوتية املسجلة بصو  المحيل خالد بن عبدالر ن يف درس ورح أصول السنة(  )
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 .الثناء العاطر علق العالمة ربيع بن هادإ املدخلي حفظهما هللا تعاىل  -8
 .ذكر اخلطأ الذإ وقع فيه العالمة ربيع املدخلي حفظه هللا تعاىل  - 
 . رد اخلطأ الذإ وقع فيه العالمة ربيع املدخلي بمحدة وصالبة -0
 .وصف اخلطأ أبنه ادراف عن السنة، وأنه قول اخلوارج -4
 . تعظيم السنة واحلق والذب عنها  -1

يزعمون أن المحيل خالد بن  –ومنهم البمارإ  –ومن رد علق المحيل خالد بن عبدالر ن 
 : عبدالر ن أبنه 

 !!!طعن يف المحيل ربيع املدخلي بمحدة ورماس ابالدراف ومذهب اخلوارج 

 : اطئ يرجع إىل أمرين وهذا الفهم اخل
 . الصوتية املمتصرة اليت تظهر المحيل خالد بن عبدالر ن وكأنه يطعن يف العالمة ربيع املدخلي : األول 
نمحر الصوتية املمتصرة حمفوفة بتعليقا  وعناوين كاذبة مزيفة ضد المحيل خالد بن عبدالر ن : الثاين 
 . (8)فجعلى املستمع يعتقد مث يستدل!!! 

لفهم ابطل عاطل عار عن الصحة والصواب، والمحيل خالد برإء منه براءة الذئب من دم وهذا ا
 : ( )وذل  ألمور منها –عليه الصالة والسالم  -يوسف 

                                                                                                                                                                                

وأنبه إىل فعلة ونيعة فعلها امللبسون املدلسون حيث نمحروا الصوتية خمتصرة، اليت تظهر وكأن المحيل خالد بن 
 !!!! عبدالر ن يظعن يف المحيل ربيع 

 .ة فيها ما يكمحف ويوضح جبالء أن المحيل خالد بن عبدالر ن حيرتم المحيل ربيع املدخليبينما الصوتية الكامل
 .والسلفي الصادق ينقل ما له وما عليه، وأما أهل اهلوى فينقلون ما هلم ويرتكون ما عليهم 

 .  فاحذر أيها السلفي أن تسل  مسال  أهل اهلوى 
قال العلماء كلمة طيبة ، ( :" 84-848/ )كما يف لقاءا  الباب املفتوح قال اإلمام دمحم العثيمني ر ه هللا تعاىل  ( 8)

 .جيب علق اإلنسان أن يستدل مث يبين ، ال أن يبين ، مث يستدل: قالوا 
ألن الدليل أصل واحلكم فرع، فال ميكن أن يُقلب الوضع، وجنعل احلكم الذإ هو الفرع أصاًل ،واألصل الذإ 

 .هو الدليل فرعاً 
سان إذا اعتقد قبل أن يستدل ومل تكن عندس النية احلسنة صار يلوإ أعناق النصوص من الكتاب مث أن اإلن

 ".والسنة إىل ما يعتقدس هو ، وحصل بذل  البقاء علق هواس ، ومل يتبع اهلدى
 . وقد أوضحى يف ردإ املطول علق عبدهللا الظفريإ هذس القاعدة 

 !البمارإ فيها نَدَفَس مسودة عبدهللا الظفريإ  لقهاعوسبحان هللا هذس الورقة أو الورقتان اليت 
 ؟  املتأثر ابآلخرفال أدرإ أيهما 

 !!! أم تمحاهبى قلوهبم فتوافقى كتابتهم 
 ؟؟ !!بفهل هللا تعاىل أبطلى هذس الفرية ابلتفصيل يف احللقة الثانية عمحرة من سلسلة إىل مىت (  )
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كبار : )ثناء المحيل خالد بن عبدالر ن علق العالمة ربيع املدخلي يف نفس الصوتية بقوله  -
بعد هللا علينا وعلق كثري من أهل السنة يف  له املنة)، (استفدَن من علمه)، (علمائنا وأوياخنا

إمام )، (حمدث كبري)، (عامل جليل)، (من كبار علماء السنة)، (الفاضل)، (العامل الوالد)، (زماننا
 (.يف السنة

فهذا الثناء العاطر كاٍف واٍف يف بيان احرتام وحمبة وتقدير المحيل خالد بن عبدالر ن للمحيل 
 .ربيع املدخلي
أبنه يطعن يف العالمة ربيع املدخلي مل يصب يف قوله بل ظلمه وونع عليه بال دليل  وأن من رماس
 .وال حجة 
 .أن كل من رد علق المحيل خالد بن عبدالر ن أخفق هذس احلقيقة أو حاول َتويلها: والعجب 

 .أن المحيل خالد بن عبدالر ن وصف هذا األمر أبنه زلة، واليت تطلق علق اخلطأ  -
المحيل خالد بن عبدالر ن ابدراف عن السنة يف مسألة معينة ابخلطأ ال أن العالمة ربيع أن مراد  -

 .بن هادإ املدخلي ادرف وضل عن احلق 
 .ومرادس  وافقة قول اخلوارج أإ يف هذس املسألة ال أن المحيل ربيع املدخلي علق طريقة اخلوارج  -

 . تمحر  الصوتيةوهذا ما صرح به المحيل خالد بن عبدالر ن بعد ما ان
 .أنه أراد رد اخلطأ وختط ة القول ال الطعن يف العالمة ربيع املدخلي 

بني "وهذا جاٍر علق القواعد العلمية والقوانني املرعية إذ من قواعد السلف الصاحل التفريق 
الفعل والفاعل، والقول والقائل، فرب خطي ة هي كفرية، أو فسقية أو بدعية، أو جمرد معصية، 

حيكمون علق من صدر  منه هذس اخلطي ة أبنه كافر، أو مبتدع، أو فاسق، أو عاصي، ملاذا؟ وال 

 .(1)"ألنه إما مل جتتمع فيه المحروط، أو مل تنتف عنه املوانع

الزم قول المحيل خالد بن عبدالر ن تبديع وتهليل العالمة ربيع بن هادإ املدخلي : فإن قيل 
 !!!حفظه هللا تعاىل ؟؟
 قول من الالزم:" أن الزم القول ال ينسب لقائله إال إذا التزم به، قال ابن عثيمني يف: فاجلواب 

 :حاال   ثالث له ورسوله م هللا قول سوى أحد
 . به ويلتزم للقائل يذكر أن: األوىل -
 . قوله وبني بينه التالزم ومينع له يذكر أن: الثانية -

                                                           

 (. 88)الرسائل اجلابرية : انظر ( 8)
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 .ظاهر احلالني هاتني يف الالزم وحكم
 ال أن احلال هذس يف فحكمه منع، وال ابلتزام يذكر فال عنه، مسكوتً  الالزم يكون أن: الثالثة -

 .(1)"القائل إىل ينسب
فهل ! أبن المحيل خالد بن عبدالر ن استعمل المحدة والصالبة مع العالمة ربيع املدخلي : فإن قيل 

 العلماء ؟جتوز هذس المحدة مع العالمة ربيع املدخلي وهو من كبار 
 : فاجلواب 

 :البد من التفصيل يف الكالم يف هذا املقام 
إن كانى المحدة والصالبة بال مستند وحق ورعي فهذا ال جيوز ملا فيها من التعدإ علق  -

 . اآلخرين
ي من َتثر العوام ابخلطأ  - وإن كانى المحدة يف مقام الرد علق اخلطأ الذإ صدر من عامل سين وُخمح 

 . وسار عليه أهل العلملتعظيمهم العامل فهذا له وجه 
َوإ ن َكاَن من َأص َحابَنا ، اَل نسوغ ألحد خُمَالَفة السنه َكائ نا من َكانَ  :"قال ابن قدامة املقدسي 

ن َعَلي ه  أَ   .(2)"من َغريس ود إنكاراً فَنح 
 سنة خالف من كل علق العلماء من بعدهم ومن الصحابة رد هنا من:" احلنبليقال ابن رجب و 

 لكن - نفوسهم يف معظم عندهم، حمبوب هو بل له بوهاً  ال - الرد يف أغلظوا ور ا صحيحة،

  .(3)"خملوق أمر كل فوق وأمرس إليهم، أحب م هللا رسول
 بعض اتبعوا مجاعة رأى إذا من والفهل العلم أهل من كان:" عبد الر ن املعلمي وقال 
 أطلق – أخطأ يراس ألنه وإما حاله غري حاهلم ألن إما فيه هلم ليس أنه يرى أمر يف األفاضل
 علق هلم احلامل فيه الولو عن الناس يكف لكي الفاضل ذاك من الوض منها يظهر كلما 

 . (4)"فيه  يتبعوس أن هلم ليس فيما إتباعه
                                                           

 (. 8)القواعد املثلق : انظر ( 8)
 (.19: ص)حترمي النظر يف كتب الكالم (  )
 (.04)احلكم اجلديرة ابإلذاعة ( 0)
 .( 8/8)التنكيل  ا يف َتنيب الكوثرإ من األابطيل ( 4)
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، وال يقال يف مثلها أنه طعن يف العلماء أو أنه حدادإ (1)وهبذا يظهر أن المحدة يف مقامها حكمة
أو أنه مبتدع لطعنه يف علماء السنة كما فعله البمارإ خمالفًا قوانني العلم ومسال  العلماء، وال 

 . يقال له تب واستوفر ألنه فعل أمراً ممحروعاً 
ومن قال كان األفهل للمحيل خالد بن عبدالر ن ترك المحدة فهذس وجهة نظر ال مانع منها،  -

وهلا وجهها خاصة ملراعاة ضعفاء العقول الذين مل يرتبوا علق املنهج السلفي الواضح أو من 
العوام السذج الذين ميكن أن يؤثر عليهم من كان متأثرًا برجيع اجلماعا  إال أهنا غري الزمة ملن 

 . رأى المحدة يف الرد؛ فال تنكر عليه

   
َا قَدر رَُس األَئ م ُة يف  َحّق َمن  ََنَل م  : )قول البمارإ  ن  إ َماٍم َوَصن يُعُه َهَذا َوَمن  َأَعانَُه َعَلي ه  َوَأي َدُس نَدتَدَعاَمُل َمَعُه   

إ َذا رََأي َى الر ُجَل يَدَقُع يف  َأ  ََد ب ن َحنبل َفاع َلم  َأن ُه " : املمزوميم ن  َأئ م ة  السَُّنة  َكَما قَاَل حُمَم ُد بُن إ بد َراه يم 
َتد عٌ  ذ يب  الَكَمال  ل لمّزإ  " ُمبد   (....َكَما يف  تَده 

 : بال دليل سوى الظن مجاعتني مبهمتني وهتمة  يقع يف ظلملبسف المحديد البمارإ هنا : أقول 
 . ن عبدالر نمن يعني المحيل خالد ب: األوىل 
 . من يؤيد المحيل خالد بن عبدالر ن : والثانية 

 .فكلهم كذبة جهلة طعانون يف داينة المحيل ربيع 
 . مث مل يكتف بذل  البمارإ حىت حكم عليهم ابلبدعة 

 : وهذا املسل  فيه غلو موافق للحدادية يف منهجهم وطريقتهم وذل  من وجوس 
معرفون ابلسلفية والنهج السلفي فتبديعهم جملرد خطأ لو سلمنا به هو وأصحابه  اً أن المحيل خالد: األول 

 .هنج احلدادية الوالة 
جيب أن نعلم أن سلوك الرجل منهبط بعقيدته وما قررس يف كتبه الكثرية :" قال العالمة أ د النجمي 

 . ( )"بدوافعها ومؤثراهتا الوفرية ، فال جيوز أن هتدم ذل  كله بكلمة أو مجلة قاهلا يف حالة ما ، هللا أعلم 
 . تنزيل  اثر السلف وما يف معناها الواردة يف املبتدعة علق السلفيني هو منهج احلدادية الوالة : الثاين 
أن املقصود هبذا األثر من يطعن يف اإلمام أ د للسنة اليت يدعو إليها، والمحيل خالد بن : الثالث 

 .للسنة وطالبه ابلرجوع إليها عبدالر ن رد علق المحيل ربيع خمالفة له 
 . أن اإلمام أ د وغريس من أهل العلم بمحر يصيبون وخيط ون فال يعلق احلق هبم: الرابع 

                                                           

 ".هذا ودة بال و  ولكنها هي احلكمة:"قال األلباين يف كالم فيه ودة ( 8)
 (.43)دمحم َنصر الدين األلباين الفتح الرابين يف الدفاع عن المحيل (  )
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وظاهر تعامل البمارإ يف هذس القهية أنه جيعل العالمة ربيع وكأنه ال خيطئ ويوجب قبول قوله مطلقًا؛ 
بدليل أنه أقام الدنيا ومل يقعدها جملرد رد المحيل خالد علق المحيل ربيع ومل ينظر لبدلة ومل يستطع أن يرد 

 . ي الوقوع فيهعلق المحيل خالد إال ابلسباب والمحتم وهذا مسل  حدادإ أرأب ابلسلف
قوله ومن أعانه عليه وأيدس هو تبديع ابإلحلاق بال مستند وال دليل وهو مسل  حدادإ واء : اخلامس 
 !!!أم أىب 

   
 

 قوانني العلمتنبيه علق خمالفة البمارإ ل
 

إ َذا رََأي َى الر ُجَل يَدَقُع يف  َأ  ََد ب ن َحنبل فَاع َلم  َأن ُه  ":قَاَل حُمَم ُد بُن إ بد َراه يم املمزومي)قال البمارإ 
َتد عٌ  ذ يب  الَكَمال  ل لمّزإ. "ُمبد   (...َكَما يف  تَده 

 : هذا الكالم من البمارإ فيه عدة مؤاخذا  علمية : أقول 
ما يف هتذيب الكمال دمحم بن هارون املمرمي ك: الصواب ( دمحم بن إبراهيم املمزومي)قوله : األوىل 
 . (8)للمزإ

 ؟؟؟؟!!!!فال أدرإ من أين أتق البمارإ هبذا االسم 
ذ يب  الَكَمال  ل لمّزإ)قوله : اثنياً   (َكَما يف  تَده 

 ( )رح والتعديليف مثله يقال كان األوىل أن يعزو هذا الكالم ملصدر متقدم فقد أخرجه ابن أيب حامت يف اجل
إذا رأيى الرجل يقع يف أ د  ":املعروف ابلفالس يقول  بن هارون املمرميمسعى أاب جعفر دمحم: قال:" 

 ."بن حنبل فأعلم أنه مبتدع ضال
 ؟؟؟!!فهذس مالحظة تعاب علق طالب املاجستري فكيف يقع فيها البمارإ وهو أستاذ جامعي 

 

   
 

                                                           

(8( )8/412. ) 
( ( )8/038.) 
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يَ : )وقول البمارإ  ُعوٍد َرض  يَحة  ا ب ن  َمس  َتُه َأَخَذ ب َنص  د  والدارمي َوا ب ن  َأيب   َولَيد  هللاُ َعن ُه ع ن َد َأ  ََد يف  الزُّه 
َبة ًرا تُدع رُفوَن ب ه  َواع َمُلوا ب ه  َتُكونُوا م ن  َأهل ه ، َوال َتُكونُوا ُعُجاًل َمذاييع بُُذرًا" : َويد  َوبُُذرا - "ُقوُلوا َخيد 

َماُم الدار مي -ب َهّمتَدني    ." (..الَكاَلم   َكث ريُ : البذرُ  ":قَاَل اإل 
أنى أول خمالف هلذا األثر فتعليقت  هذس جمرد هتييج وهتويل يف الكالم وإفساد بني السلفيني : أقول 
ل ه  َمَع الَوق يَعة  يف  د اَينَة  ))وفيها  ُصول  الع ل م  َوقَدَوان ني  َأه  ل  الَفاض ح  أبُ  َتان  َواجلَه  مجاعة  (8) ((م ن  اإلف    َوالبُده 

 .من املمحايل وطالب العلم السلفيني بال حجة والربهان سوى الدعاوى واهلذاين
 !!!وأنى العجول يف تبديع  للمحيل خالد ومن أعانه ومن يؤيدس بال حجة وال برهان 

   
 :تنبيه علق خمالفة البمارإ لقوانني العلم 

د  )قول البمارإ : أوالً  َبةع ن َد َأ  ََد يف  الزُّه   (والدارمي َوا ب ن  َأيب  َويد 
ٌم وخطأ: أقول   رواس الدارمي من قول علي بن أيب طالب هنع هللا يضر ال ابن مسعود هنع هللا يضر فعزوس له َوه 
َماُم الدار مي -َوبُُذرا ب َهّمتَدني  -)قول البمارإ : اثنياً   (....َكث رُي الَكاَلم  : البذرُ ":قَاَل اإل 

 ".النمامون: كثري الكالم، والبذر: املذاييع :" ( )لدارميسنن اأقول الذإ يف 
 . وهذا خبالف ما نقله البمارإ 

  ؟؟؟؟؟؟!!!!فال أدرإ ما سبب هذا اجلهل والتمبط يف تعليقة ال تتجاوز صفحة إال أبسطر 
 . ورح اإلمام الدارمي علق أثر علي هنع هللا يضر ال أثر ابن مسعود : اثلثاً 

هم : املذاييع والبذر واحد:"سعود البووإ حيث قال معلقًا علق أثر ابن مسعود هنع هللا يضر نعم ورح أثر ابن م
 .(0) ..." أذاع السر، إذا أفمحاس: الذين يفمحون ملا يسمعون من السر، يقال

 .(4)"وال حيفظون ألسنتهم البذر القوم ال يكتمون حديثاً :"وقال ابن فارس 
 .(1)كثرة الكالم مطلقًا، فهذا يقال له الثراثر  فليس مراد الدارمي ر ه هللا تعاىل

ًرا تُدع رُفونَ :"أورد البمارإ األثر بلف  : رابعاً   ...".به  ُقوُلوا َخيد 
وهو الصواب ألن الفعل جمزوم حبذف النون لوقوعه يف جواب ". تعرفوا به:"وهو عند من ذكرهم بلف  

 !الطلب 
                                                           

 .وهذا من رد البمارإ علق البمارإ( 8)
( ( )8/088.) 
 (.80/898)ورح السنة ( 0)
 (.86 /8)مقاييس اللوة ( 4)
 ".الرجل الكثري الكالم: الثراثر ( :"8/068)قال ابن فارس يف مقاييس اللوة ( 1)
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 :وهبذا يظهر أن البمارإ وقع يف خطأين 
 . أنه َغري  وبد ل لف  األثر من غري أن يمحري لذل : األول 

 .وهذا معيب عند أهل احلديث، وخمالف لطريقتهم وقواعدهم
 !!أنه َغري  وبد ل لف  األثر من الصواب إىل اخلطأ : الثاين 

 !!وهذا عجيب غريب 

   
 (. ... اَل ََنَمى  ُعُيوُن اجلُبَدَناء  " :املَُصن ف  البن  َأيب  َويَبةفَدَلُه َوأَلم ثَال ه  يُدَقاُل َكَما يف  ) قول البمارإ 

ال َنمى عيون )أإ أن البمارإ يقول للمحيل خالد بن عبد الر ن وأمثاله ( فله وأمثاله)قوله : أقول 
 (اجلبناء

 .ومل يعني من مرادس أبمثاله بل أهبمهم
 فلم يعينهم بل أهبمهم( َعانَُه َعَلي ه  َوَأي َدسُ َوَصن يُعُه َهَذا َوَمن  أَ )وقد سبق أيهاً قوله 

 وال أدرإ ملاذا أهبمهم ؟ 
 !!!هل هو خوفاً منهم 

 ؟؟!!أم خوفاً أن يسميهم فيعلم السلفيون أنه إمنا يطعن يف مجاعة من السلفيني 
 ؟؟؟؟!!!فأإ جنب يتحدث عنه البمارإ 

 . فاجلبان هو الذإ يستمفي وال يستطيع أن يظهر قوله 
 . واجلبان ذو الوجهني الذإ أييت لناس بوجه وآلخرين بوجه  خر 
 . واجلبان الذإ ينكر ما قاله أو فعله بل وحيلف فهو جبان مهان 

 . أما المحيل خالد وأمثاله فهم عقالء ذوو مروءة يقولون احلق ولو علق أنفسهم 
 مث إن المحيل خالد بن عبدالر ن رد علق ابطل ونصر السنة فهو جماهد 

 : اجلهاد نوعان :"وقال ابن قيم اجلوزية 
 . جهاد ابليد والسنان، وهذا املمحارك فيه كثري  -

اجلهدداد ابحلجدة والبيددان، وهددذا جهداد اخلاصددة مددن أتبداع الرسددل، وهددو جهداد األئمددة، وهددو : والثداين  -
"أفهل اجلهادين ؛ لعظم منفعته وودة مؤنته وكثرة أعدائه
(1)

. 
 ؟؟!!ال يقال له جبان فمن نصر احلق ورد اخلطأ مثله 

   
                                                           

 (.28 /8)مفتاح دار السعادة  (  8)
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ن هُ  )قول البمارإ  ر يَرا   َأئ م ت ه ، : َوإ ن  َما َجاَء يف  َهَذاينه  َيظ َهُر م  إ ف اَلَسه  َوخَت ل يَطه  يف  َمَسائ ل  الع ل م  َوتَدق 
ََثٍل َته ر بُُه الَعَرُب ل َمن  خُيَلّ طُ   (.!.الَفَرُس َخال  : َمن  َأبُوَك؟ قَالَ : ق يَل ل لبَدو ل    ":َوذَك َرين  ف ع ُله    

تسمية مسائل العلم واالستدالل ابلنصوص المحرعية هذاين ال و  أنه كالم خطري ال جيوز له أن : أقول 
 ؟؟؟؟ !!!يصف به السنن الثابتة ومنهج السلف الصاحل ابهلذاين 

 ية وهذا يدل علق أنه يقدس العالمة ربيع املدخلي ومل يلتفى للنصوص المحرع
 .وهذا من مسل  احلدادية الذين يقدمون  رائهم علق األدلة المحرعية ويردوهنا ألفهامهم السقيمة 

 فاحذر أن تمحاهبهم يف مسلكهم ومنهجهم 
 واحلقيقة أن البمارإ أحق هبذا املثل؛ ألنه س ل عن كالم المحيل خالد وما قاله يف حق الربيع ؟ 

 !!تهجم علق المحيل خالد وي!! دافع عن المحيل ربيع وإمنا أخذ ي فلم جيب عن كالم المحيل خالد
وكالم المحيل خالد ليس فيه طعن يف العالمة ربيع أبدًا بل المحيل خالد أثىن علق المحيل ربيع ثناء مل 

 يذكرس كل من هتجم وطعن يف المحيل خالد بن عبدالر ن 
 : مث إن استعمال هذس األمثال مع أهل العلم السلفيني هو طريقة احلدادية الوالة السفهاء 

 فأرأب بنفس  أن ترعق مع اهلمل

   
ي المح ي ل َخال د الر دادإ  : مثُ  َأُقوُل َجَوااًب َعن  َردّ  المح ي َمني   )قول البمارإ  نَدَعم ، َقد  اسَتمعُى إ ىَل َصَوت ي ة  َأخ 

ًرافَ  َسَن ف يَها َوَأَجاَد َجَزاُس هللاُ َخيد   ...َأح 
ًرا تُدَها َحَسَنًة ُمسددًة َجَزاُس هللاُ َخيد   ...َواط لَعُى َعَلق ك َتابَة  اأَلخ  المح ي ل  َخال د الظ فريإ فَأَل َفيد 

ًرا -َأيب  َعم ار-َواط َلعُى َأي ًها َعَلق َجَواٍب ل لمح ي ل  َعَلّي احلُذيفي  َسَن َوَأَجاَد َجَزاُس هللاُ َخيد   ( ... فََأح 
كل من رد علق المحيل خالد بن عبدالر ن، مل يتعرض ألصل املسألة اليت َخط أ المحيل خالد بن : أقول 

 .عبد الر ن المحيل ربيع فيها 
 !!!بل أخذوا ابلطعن يف المحيل خالد بن عبدالر ن والدفاع عن المحيل ربيع 

 خالد بن عبدالر ن أثىن علق المحيل ربيع ثناءاً عاطراً يف نفس الردعلماً أبن المحيل 
 وافق ون طبقه، وافقه فاعتنقه : لكن يصح في  أنى ومن متدحهم 

 !!!علق أن يف هذس الردود مؤاخذا  علمية ملن اطلع عليها وبعهها خطرية 
 !!!!فال أدرإ كيف مدحها البمارإ ورفع من وأهنا 

 . فهذا يعترب َتييداً ملا فيها من اخلطأ ومعني هلم يف ذل  وال حول وال قوة إال ابحن العلي العظيم 
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َتاًما َتذ ك َرُ  َوَأََن َأَتََم ُل ف يَما قَاَلُه ذايك م ن  إفٍ  َوظُل ٍم َوطُو َيان َمُقوَلًة قَاهَلَا َعم اُر بُن : ) قول البمارإ  َوخ 
يَ  ٍر َرض  َها قَاَل َلهُ  اَيس  َي هللاُ َعند  َع َرُجاًل ََنَل م ن  َعائ مَحَة َرض  ُبوًحا" : هللاُ َعن ُه َلم ا مسَ  ُبوًحا َمند  ع ن َد  "...اغ ُرب  َمق 

: ولذا أقول له"  ااس ُكى َمقُبوحاً َمنُبوح" : التّدر م ذ إ َوَصّححُه، َويف  َلف ٍ  ع ن َد ا ب ن  َسعٍد يف  الط بَدَقا   
 ( !اس ُكى َمقُبوحاً َمنُبوحا

 : يف هذس اخلامتة عدة سقطا  : أقول 
 أن الواجب علق املسلم أن جينب أصحاب رسول هللا م مواطن أمثلة السوء: األوىل 

 . فكيف أبم املؤمنني الصديقة بنى الصديقة اهنع هللا يضر وأرضاها 
 .(8)أإ ذكرها بسوء( َنل من عائمحة اهنع هللا يضر)إذ قوله يف الرواية 

استعماله هلذا األثر ممحبهًا للمحيل خالد بن عبدالر ن  ن يطعن يف أم املؤمنني عائمحة رضي هللا : الثانية 
عنها من املنافقني أو الروافض وممحبهًا ملكانة المحيل ربيع  كانة أم املؤمنني فهذا بال و  فيه غلو 

 .لعلماء ومسالكهم وجماوزة للحد، وعدم معرفة بقوانني ا
 فهل الطعن يف أم املؤمنني كالطعن يف عامل من علماء السنة 

 !!!!!ة والتهور يف تقدير األمور أعوذ ابحن من الولو ومن اجملازفة والعجل
 :ما يف كالم البمارإ من االحتقار ابلمحيل خالد بن عبدالر ن : الثالثة 
 .لر ن أإ المحيل خالد بن عبدا( ذايك)يف قول البمارإ  -
 (اس ُكى َمقُبوحاً َمنُبوحا: ولذا أقول له)ويف قول البمارإ  -

  !!! أإ ابتعد مسبوابً مطروداً ؛ وقد سبق أن احتقار املسلم حرام

 ". حسن صحيح:" هذا األثر قال عنه الرتمذإ : الرابعة 
 . وإسنادس ضعيف كما قال األلباين ر ه هللا تعاىل يف ضعيف سنن الرتمذإ 

ل ه  )فهذا من  ُصول  الع ل م  َوقَدَوان ني  َأه  ل  الَفاض ح  أبُ   .( ) (...اجلَه 
 
 

   
 
 

                                                           

 (.68 /83)حتفة األحوذإ للمباركفورإ : انظر ( 8)
 .وهذا من رد البمارإ علق البمارإ(  )
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 : وختاماً 

 (  !اس ُكى َمقُبوحاً َمنُبوحا: )بمارإ للفلن أقول 
 !للمحيل خالد بن عبدالر ن ظلماً وسوء أدب  قاهلاكما 

 !والسلفيني ورك وضررك ولكين اسأل هللا أن يهدي  للحق ويمحرح صدرك له أو يكفي السلفية 
 الباب يف الناس:" تيمية يف االنتقام للنفس والعفو  ذكر نفسي والبمارإ  ا قاله ويل اإلسالم ابنأو 

 : أقسام  أربعة
 . وغهب دين فيه يكون الذإ وهو:  ولربه لنفسه ينتصر من منهم -
 . دين وضعف جهل فيه الذإ وهو:  لربه وال لنفسه ال ينتصر ال من ومنهم -
 . األقسام ور وهم:  لربه ال لنفسه؛ ينتقم من ومنهم -
 . (1)"حقه عن ويعفو هللا حلق ينتصر الذإ فهو الكامل وأما -

 . بهأإ األقسام أوىل لنفسه بمارإ فليمرت ال

 !واعلم أن اإلنصاف عزيز 

َا " :ابن قيم اجلوزية وما أمجل ما قاله  ل َيٍة حَتَل ق هب  ن َصاَف، َبل  ُهَو َأف َهُل ح  َاَّلل ُ تَدَعاىَل حيُ بُّ اإل  

، َوَقد  قَاَل اَّلل ُ تَدَعاىَل ل َرُسول   َقد َوال  َوال َمَذاه ب  َ األ  َسُه َحَكًما بَدني  َوأُم ر ُ  : ه  الر ُجُل، ُخُصوًصا َمن  َنص َب نَدف 

َنُكمُ  أَلع د َل بَديد 
َهب ه  فَدَورَ  ( )  َ الط َوائ ف  َوَأال  ميَ يَل َأَحُدُهم  َمَع َقر يب ه  َوَذو إ َمذ  ُل بَدني  بُدُهم  ال َعد  ثَُة الر ُسول  َمن ص 

رُي ب َسري  س  َويَدن ز ُل ب نُدُزول ه ، يَد يُن د يَن ال عَ  َقُّ َمط ُلوبَُه، َيس  ُبوع ه ، َبل  َيُكوُن احل  ل  َواإل   َوطَائ َفت ه  َوَمتد  ن َصاف  َوحُيَكّ ُم د 
ُج َة، َوَما َكاَن َعَلي ه  َرُسوُل اَّلل    فَدُهَو ال ع ل ُم ال ذ إ َقد  ََش َر إلَي ه ، َوَمط ُلوبُُه ال ذ إ حَيُوُم ب طََلب ه  َعَلي ه ، اَل  م احل 

ُل َعاذ ٍل، َواَل َتَ ُخُذُس ف يه   ُل قَائ لٍ  يَدث ين  َعَنانَُه َعن ُه َعذ  ُس َعن ُه قَدو  َمُة اَلئ ٍم، َواَل َيُصدُّ  . (0)"َلو 

 

   
 

 

                                                           

 (.03/069)كما يف جمموع الفتاوى ( 8)
 (.81: المحورى ( ) )
 .(0/28)إعالم املوقعني عن رب العاملني ( 0)


