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 :-حفظو اهلل-الشيخ العالمة الفقيو عبيد بن عبد اهلل الجابرم  يقوؿ

 ((نحن ىجرناهجل مفتوف كعنده طالب أصحاب فتن ك عبد اللطيف ر ))

 :-حفظو اهلل-كيقوؿ 

 :لى عبد اللطيفيجب ع))

 .-السياسية- ترؾ المؤتمرات .ُ
 .-الفرقة بين السلفيينالتي صارت سببا للفتنة ك - القناة كإغالؽ .ِ

 .....(( الذىاب إلى القنوات للمناقشات العلنية .ّ
 منقوؿ من األخ فضل الشمرم

, فيما كتبو الشيخ -حفظو اهلل تعالى-كيقوؿ الشيخ العالمة ربيع بن ىادم المدخلي 
 المهاكش بعنواف: )رسالة إلى اإلخوة السلفيين في العراؽ(.عبد اهلل 

 كقد جاء فيها:

 .اعتراؼ أخونا الشيخ أبو عبدالحق بأخطاء كقعت منو .ُ
كطلب منو شيخنا أف يكتب ىذه األخطاء )كيتراجع عنها بوضوح( حتى ال  .ِ

 .تكوف فيتنة
 نا بنشرىا قوران.قرأىا على شيخنا العبلمة ربيع بن ىادم ا١تدخلي: ابنو عمر, كأمر شيخ

 ىػ.ُّْٔ/ٓ/ٖككاف ذلك يف بيتو يف ا١تدينة النبوية قبيل ا١تغرب يـو اٞتمعة 
 كتبو أبو عبدالرٛتن عبداهلل من مهاكش الزكبعي
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 :-حفظو اهلل-كقاؿ الشيخ العالمة عبداهلل البخارم 

في السنة الماضية قلت ألبي عبدالحق لقد أكثرت من قوؿ فالف حدادم ك ))
 .((, كل من خالفك يكوف حداديا!!!فالف حدادم

 الشيخ عرفات احملمدم.كل من الشيخ عبدالواحد ا١تدخلي ك ْتضور   ,قالو يف مسجد الرضواف

 :-حفظو اهلل-الشيخ عبداهلل الظفيرم كقاؿ 

 ....((.,كالشيخ عبيد سمعتو يحذر منو, كالشيخ ربيع صابر عليو ك يناصحو ....,))

 اعوبمنتقدا على عبداللطيف ك أت -اهللفظو ح-كقاؿ الشيخ عبد اهلل الظفيرم

 :عندما سئل ما نصو
السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو. أحسن اهلل إليكم شيخنا الكرًن ىل ىذا الكبلـ صحيح )السبلـ ))

عليكم أرجو من االخوة الطلبة العلم أف يتنبهوا إىل خطورة اٟتدادية يف ىذا العصر كال سيما السلفيُت 
 ا جزاكم اهلل خَتا.منهم( أفيدكن

ىذا كالـ باطل, فالسلفيوف أعداء للحدادية, كلكن بدت عندكم في العراؽ اٞتواب: 
 .((كخاصة في األكراد أف من ينبو على أخطاء البعض يصفونو بالحدادية
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 بياف حوؿ تراجع الدكتور عبد اللطيف بن أحمد -ُ

 المعركؼ بأبي عبد الحق الكردم ىداه اهلل

   

 )تراجع كبياف) تلبيس ك ليستالعب ك  -ِ

 :لدكتور عبد اللطيف الكردم بعنوافىذا رد على ما كتبو ا

 )تراجع ك بياف( 

 

 عبد اللطيف أحمد الرد على اتهاـ الدكتور -ّ

 لبعض مخالفيو من السلفيين بالحدادية

 
 اتهامكم للسلفيين جملة -ْ

 ميراث شيخكم الذم بدع السلفيين جملة

 

   حمد بن عبد الوىابالدفاع عن الشيخ م -ٓ

 كدعوتو المباركة دفاع عن الدعوة السلفية
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 بياف حوؿ تراجع الدكتور عبد اللطيف بن أحمد

 المعركؼ بأبي عبد الحق الكردم كفقو اهلل

 

 اهلل الرٛتن الرحيم بسم

 على آلو ك صحبو كمن تبعهم بإحسافاٟتمد هلل رب العا١تُت كالصبلة كالسبلـ على رسولو األمُت ك 
 :أما بعد, إىل يـو الدين

فإف اجتماع ا١تسلمُت كنبذ الفرقة كأسباهبا فيما بينهم أصل عظيم من أصوؿ الدين, أمر اهلل تعاىل بو 
 .كسلمك أمر بو النيب صلى اهلل عليو 

ِ ََجِيع   : قاؿ اهلل تعاىل ٔاْ ِِبَۡتِو ٱَّلله ٍُ ْْۚ َوٱۡذنُ َوٱۡعَخِص ٔا كُ ًۡ إِۡذ ا َوََل َتَفره ِ َعيَۡيُل َج ٱَّلله ٍَ ُرواْ ُِۡع
ۡعَدآء  

َ
ًۡ أ ُ   ُنُِخ َٰ خِِّۦٓ إِۡخَو ٍَ ۡصَتۡحُخً ةِِِۡع

َ
ًۡ فَأ ىهَف َبۡۡيَ كُئُبُِل

َ
َٰ َشَفا ُحۡفَرة  فَأ ًۡ لََعَ ََ  ا َوُكُِخ ِ ٌّ 

َخُدونَ  ۡٓ ًۡ َت ًۡ َءاَيَٰخِِّۦ ىََعيهُل ُ ىَُل ُ ٱَّلله ۗ َنَذَٰلَِم يُبَّۡيِ ا َٓ ِۡ ِ ٌّ َُلَذُكً 
َ
)سورة آؿ   ٱنلهارِ فَأ

 (.َُّ:عمراف

ًُ ٱۡۡلَّيَِنَُٰجْۚ   كقاؿ اهلل تعاىل: ُْ ا َجآَء ٌَ َۢ َبۡعِد  ٌِ  ْ ٔا ْ َوٱۡخَخيَُف ٔا كُ ََ َتَفره ِي ْ َنٱَّله ٔا َوََل حَُلُُٔ
هِ  ْوَلَٰٓ

ُ
ً  َوأ ًۡ َعَذاٌب َعِظي ُٓ َ  (.َُٓ:عمراف آؿ سورة)   َم ل
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إف اهلل يرضى لكم ثالثنا: أف تعبدكه كال تشركوا بو شيئنا, كأف :)كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم
 .(ُ)(تعتصموا بحبل اهلل جميعنا كال تفرَّقوا, كأف تنصحوا مىن كالَّه اهلل أمركم

اع ا١تنهج القوًن الذم كاف عليو سلفنا الصاحل كما قاؿ اإلماـ كال شك يف أنو ال ٬تتمع الناس إال باتب
مالك رٛتو اهلل: ))اليصلح آخر ىذه األمة إال ٔتا صلح بو أك٢تا((, فبل ٬تمع القلوب إال على العقيدة 
الصحيحة كالسنة اليت جاء هبا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم, كإف الدعوة السلفية يف كردستاف منذ 

أك أكثر قد تواجو أنواعا من ا١تخاطر مثل الفرقة كاالختبلؼ كالفتنة بسبب كقوع الدكتور ثبلث سنُت 
يف أخطاء منهجية كعقدية ك بسبب التعصب الذميم لو من قبل أتباعو كرفعو فوؽ منزلتو, حىت كصل 

 .اٟتاؿ بو كبكثَت من أتباعو إىل تبديع كثَت من الدعاة كالشباب السلفيُت كرميهم بأنواع التهم

بدالن من أف يقـو بإصبلح ما أفسده زاد الطُت  -ىداه اهلل  -كفوؽ كل ىذه ا١تصائب يأٌب الدكتور
بلةن, كيقـو بكتابة ما ٝتاه بالًتاجع فيا ليتو سكت كمل يتكلم كيًتؾ السلفيُت كدعوهتم كال يوقعهم يف 

لنا على شاشات القنوات ا١تشاكل أكثر فأكثر, كير٭تنا من مشاكلو, فإنو كثَتا ما يقع يف األخطاء ع
الفضائية ك على ا١تنرب كيف ٤تاضراتو ٍب يينظِّر ٢تا كيبدع كيتهم من ينتقد عليو أخطائو, ككل ذلك باللغة 

باللغة العربية كيف موقع  -بزعمو  -الكردية كبُت قـو أكثرىم ال يفهموف العربية, كلكنو يأٌب كيًتاجع 
دكف أف ينشره ال ىو كال أحد من أتباعو, فيا ترل ما السر سحاب, دكف أف يًتٚتو إىل اللغة الكردية ك 

 يف ذلك ؟!

كيف ا١تقابل إذا حصلوا على منقبة للدكتور أك تزكية من أحد ا١تشايخ أك طبلب العلم قاموا بًتٚتتها 
على الفور كطاركا هبا ك شرقوا هبا كغربوا كىجموا علينا بسببها كيكيلوف لنا السباب كالطعن ٣تددا, 

 لك....كغَت ذ

                                       
 (.ّٗٗ/ُْ), (ٕٖٗٗ, برقم )كاه اإلماـ أٛتد يف مسنده عن أيب ىريرةر  (ُ)
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 فإىل اهلل ا١تشتكى كىو حسبنا كنعم الوكيل.

 كعلى كل حاؿ فنحن لنا على ىذا الًتاجع ا١تزعـو عدة مبلحظات:

كتمر الدعوة في منطقتنا ببداية خالؼ حوؿ مسائل شرعية كمنهجية, في )) :يقوؿ .ُ
 .الوقت الذم ىي في أمس الحاجة الى التكاتف كاالجتماع كاالئتالؼ

الحريصين على الدعوة أكالن, كعليَّ ثانيان, نصيحة طيبة بدل فيها آثار  كقد كتب بعض االخوة
 .((الحرص على جمع كلمة السلفيين على الحق, كذكركا لي بعض األخطاء التي كقعت مني

  :أقوؿ
إف ىذا القوؿ صريح يف أنك تقٌر بأنك قد فرٌقت الدعوة السلفية بسبب أخطاءؾ ا١تنهجية, ألنك   -أ

بدل فيها آثار الحرص على جمع كلمة السلفيين على ؤالء اإلخوة بأهنا )كتبت عن رسالة ى
 (.الحق, كذكركا لي بعض األخطاء التي كقعت مني

إف ىذه ا١تؤاخذات كانت لنا فأعطيناىا ٢تؤالء اإلخوة الدعاة من العرب, فلماذا مل تسمع منا  -ب
 ت من قوة كىذا من عدـ إنصافك.بل رددت علينا بأقبح رٌد, كدافعت عنها بالباطل ك بكل ما أكتي

أمل ينصحك الشيخ ربيع حفظو اهلل قبل سنة ككتب الشيخ عبداهلل الزكبعي عن الشيخ ربيع رسالة 
 .(رسالة الى اإلخوة السلفيين في العراؽبعنواف: )

أمل ينصحك العلماء يف قضية تبديعك للسلفيُت كرميهم باٟتدادية؟, كلقد قاؿ لنا الشيخ عبداهلل 
م ْتضور كل من الشيخ عبدالواحد ا١تدخلي ك الشيخ عرفات احملمدم كالشيخ طالب العزاكم البخار 

 ٔتسجد الرضواف ٔتدينة النبوية.
قاؿ فضيلتو: )يف السنة ا١تاضية قلت أليب عبداٟتق لقد أكثرت من قوؿ فبلف حدادم ك فبلف 

 حدادم, كل من خالفك يكوف حداديا!!!(.
ىؤالء اإلخوة قبل عدة أشهر فلماذا مل تًتاجع يف حينها, كتأٌب  ىذه ا١تؤاخذات أرسلها إليك -ج

اآلف بعد أف شوىت ٝتعة السلفيُت ك دعوهتم يف بلدنا كجعلتهم مسخرة كمضحكة بُت الناس بسبب 
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, أتريد أف تغض الطرؼ عن أخطاءؾ هبذه ا١تهازؿ -نسأؿ اهلل العافية  -فضيحتك األخبلقية األخَتة 
 !اليت تسميها تراجعا؟!!

 .((كسآخذ بإذف اهلل بما كجدتو حقان موافقان للكتاب كالسنة)): يقوؿ .ِ

-١تاذا مل تذكر بقية ا١تؤاخذات اليت أرسلوىا إليك كأخذت ٔتا كجدت منها ٥ترجا كمهربا لك : أقوؿ
 كذكرهتا كمل تذكر البقية؟! -حسب ظنك الفاسد

حتهم التي أرسلوىا إليك كىذه ىي بقية المؤخذات المنهجية لإلخوة المشايخ العرب في نصي
 كالتي لم تذكرىا في تراجعك:

 (.(يقولوف فالف انحرؼ كفالف ليس معنا ىذا ليس من العقل كالدينقولك: )) -ُ))
 نقوؿ: ىذه ال تستقيم. فإف فبلنا قد يكوف منحرفا فعبلن, فكيف ىذا ليس من العقل كالدين.

 م جواسيس كنٌماموف أك فيهم نفسكصفك للسلفيين الذين يرفعوف األخطاء للعلماء بأنه -ِ
 .حدادم

 دـ ألصل سلفي كىو الرجوع للعلماء, كالعلماء ليس لديهم جواسيس: ىذا الكبلـ فيو ىنقوؿ
 .يتجسسوف على الناس

كفرضان لو تكلم عالم فماذا يحدث؟ أال يعرؼ بعضنا بعضان؟ كبم نشتغل نحن في  قولك: )) -ّ
 ((.كردستاف...؟!

لبيُت, ٍب ىذا استدالؿ با١تنهج العاـ على تربير خطأ معُت, كيفهم منو دعوة نقوؿ: ىذا نص كبلـ اٟت
 لبلستقبلؿ عن العلماء, كفيو خطورة على فهم الشباب.

 ((.إف األحزاب اإلسالمية قد نفعوا فال يجوز أف يظلمواقولك: )) -ْ
كالذم قبلو هتوين نقوؿ: فما ىو ا١توجب لدفاع السلفي عن األحزاب اإلسبلمية؟ فإف يف ىذا اٞتواب 

من خطر األحزاب كتغرير بالعواـ, إذ أف هتوين من خطر األحزاب كتغرير بالعواـ, إذ أف علماء أىل 
 السنة على عدـ جواز الًتحم على ا١تبتدع بُت العواـ خشية التغرير هبم.



  ٗ          جناٌة الدكتور عبداللطٍف الكردي على المنهج السلفً
 

إنهم (, )إنهم ظالموف١تا صدرت منك عبارات صر٭تة يف اٟتكومات مثل قولك على ا١تنرب ) -ٓ
أين نفطنا إنو يذىب إلى الدكؿ الديمقراطية (, كيف لقاءات على الفضائيات مثل قولك: )ظلمة

(, فلما انتقدت على ذلك أخذت تينظٌر ٢تذا األمر حىت اعتقد كثَت من كأكثره يذىب إلى إسرائيل
الشباب أنو أصل سلفي صحيح كجئت بأقواؿ لبعض العلماء كأظهرهتا على أهنا أدلة لك على ما 

يد تقريره كأكثرىا كانت يف معرض الرد على أىل البدع الذين ينتقدكف الدكلة السعودية كحكومتها تر 
كيغضوف الطرؼ عن اٟتكومات اإلخوانية يف البلداف األخرل, فكاف كبلـ العلماء من باب مقابلة 

هبا على  اٟتجة باٟتجة نفسها, كإذا كاف يف كبلـ أحدىم ما يؤيد ما تريد فهذه زلة عامل ال يستدؿ
 تقرير أصل ٍب أهنا انتقدت من بعض أىل العلم.

 فتقرير ا٠تطأ على أنو أصل أعظم من الوقوع فيو ابتداءن.
إذ جاء يف تربيرؾ لذلك التفريق بُت ا٠تركج على اٟتكاـ بالسبلح كالكبلـ, كبُت كجوب إنكار ا١تنكر 

 ة كهني الناس عن ا٠تركج.ا١تعلن من قبل اٟتكومة كبعض ا١تسؤكلُت إنكاران مقركنان باٟتكم
نقوؿ: من ا١تقرر يف أصوؿ كقواعد ا١تنهج السلفي أف اإلنكار العلٍت على اٟتكاـ يف غيبتهم يعد نوعان 

 من أنواع ا٠تركج ٓتبلؼ اإلنكار عليهم ْتضرهتم.
ا١تبلحظ عليك أنك بعد أف تًتاجع عن بعض األخطاء يزداد ىجومك كقدحك يف السلفيُت  -ٔ

كتىبٌُتى أهنم أصابوا يف نقدىم يف عدة مسائل بدليل تراجعك عن بعضها, ككاف الذين انتقدكؾ 
 الواجب عليك أف تشكرىم كتعًتؼ بفضلهم كٖتث الشباب على ترؾ ما كاف قبل الًتاجع.

قلت يف جوابك عن سؤاؿ عن الدٯتقراطية يف مقابلة صحفية كىو منشور على صفحتك يف  -ٕ
م الشعب فإذا كاف الحكم ال يخالف الشرع ككاف في الديمقراطية تعني حكالفيسبوؾ: ))

 ((.مصلحة الشعب كالوطن فنقبلو كإال نحن ال نقبلو
 .نقوؿ: قولك ىذا ٥تالف لتقرير العلماء يف حكم الدٯتقراطية((

ىذه ىي المؤخذات المنهجية التي في رسالة ىؤالء اإلخوة كلم يذكرىا ابو عبدالحق في 
 تراجعو.
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األمور التي عرضت علي ك أذكرىا مبينا ما كاف خطأ أتراجع عنو,  ك أعود إلى: ))يقوؿ .ّ
ك ما كاف فيو لبس أك غموض أزيلو ...... كقد تكوف ىناؾ أمور ال يستطيع اإلنساف التكلم بها 

 (.(لما فيها من المفسدة, ك لكن يستطيع محو آثارىا ك إصالح الحاؿ قدر ما استطاع

 :ناأأقوؿ 

األخطاء اليت مل تذكرىا كلها أخطاء منهجية خطَتة ك أنت مل تذكرىا قد تبُت للجميع بأف بقية 
 كفررت منها لئبل ينكشف حالك للجميع ك إال:

ليس من الدين كال من العقل أف تقوؿ :فالف فأم مفسدة تراىا يف الًتاجع عن قولك: )) -أ
 ((؟انحرؼ كفالف ليس معنا

( عندما نقـو برفع جواسيس كنماموفا )كأم مفسدة تراىا يف الًتاجع عن كصفك لنا بأنن -بػ
 أخطاءؾ إىل العلماء؟

( كىذا الكبلـ فيو اهتاـ الرجوع إلى العلماءفإف ىذا الكبلـ يهدـ أصبل من أصوؿ أىل السنة كىو )
 .!-حاشاىم  -للعلماء بأف ٢تم جواسيس يتجسسوف على الناس 

 فأم مفسدة أعظم من ىذه ا١تفسدة؟!
فرضان لو تكلم اجع عن ىذا الكبلـ الذم ىو نص كبلـ اٟتلبيُت؟!: ))كأم مفسدة تراىا يف الًت  -ج

عالمه ماذا يعني؟ أال يعرؼ بعضنا بعضان؟!! نحن منشغلوف بما ذا في كردستاف؟ ىل نحن ندعو 
إلى التوحيد كنػىٍنشيري السنة كدين اإلسالـ؟ أـ ندعو إلى الخرافة كالبدعة؟ أـ ندعو إلى التحزب 

اإلنسافي الجاسوسي كالفاجر ك الذم على صفة المنافق كتجسسوا كاهلل  كالتكفير؟ فمهما كتب
 ((أ.ىػ.ال يضر, كىذا ليس بشيء

كىذا الكبلـ فيو دعوة إىل االستقبلؿ عن العلماء كفيو دعوة الناس إىل عدـ االعتبار ألقواؿ العلماء 
 يف الرجاؿ إذا كاف ا١تتكلَّم فيو معركفا عندىم بالدعوة.

 أكرب من ىذه ا١تفسدة يا تيرل؟! فأم مفسدة تراىا
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كىذه النصيحة ٢تؤالء الشباب يف منطقة )بػىٍردىرىٍش( اليت فيها ىذه األخطاء كغَتىا من األخطاء 
ا١تنهجية ا٠تطَتة, عندما تقرأىا فكأ٪تا تقرأ كبلما أليب حسن ا١تأريب أك علي اٟتليب ١تا فيها من 

ىذه الصوتية اليت نصح فيها ىؤالء الشباب, لعلمو  تأصيبلت باطلة كخطَتة, كلكنو تراه ٭تيد عما يف
 .-كاهلل أعلم  -ٔتا فيها من األخطاء ا١تنهجية ا٠تطَتة كالواضحة 

كأم مفسدة تراىا يف الًتاجع عن دفاعك عن األحزاب اإلسبلمية, أال تعلم أف العواـ ك أصحاب  -د
 من ىذه ا١تفسدة؟! القلوب الضعيفة قد يغًتكا هبم ٔتثل ىذا الكبلـ فأم مفسدة أكرب

فبل سلطة  -كهلل اٟتمد  -فهل ٗتاؼ منهم؟ كىل ىناؾ أحد أذؿ من األحزاب اإلسبلمية يف بلدنا 
بيدىم كال شوكة ٢تم, أمل تقل إنٍت قد فعلتي باألحزاب اإلسبلمية كذا ككذا, كىذا الكبلـ منك يدؿ 

ا١تفسدة اليت تراىا يف الًتاجع  على أنو ال خوؼ عليك من قبل األحزاب اإلسبلمية, إذان فأخربنا عن
 عن مدحك ٢تم كعن دفاعك عنهم؟!

كلكن الذم يتبُت لنا أف ىذا اعتقاد منك, كليس سبق لساف أك سهو منك, يتبُت لنا عند صنيعك 
يف تراجعك القدًن, عندما أعطيت نسخة من تراجعك للشيخ ربيع حفظو اهلل, كتراجعت فيها عن 

ن ١تا طلب منك الشيخ ربيع أف تنشر تراجعك, قمت بنشر نسخة دفاعك لؤلحزاب اإلسبلمية, كلك
منو ك لكنك حذفت ىذه العبارة, ٦تا يدؿ على أنك قلت ىذا اعتقادا كليس سهوا ,ك أف ىذا منهج 

 .-كاهلل ا١تستعاف  -لك 
 :كىذه نص عبارتك يف نسخة تراجعك اليت أرسلتها للمشايخ

 ((أ.ىػػة لم يخدموا الدين( ىذا خطأ أتراجع عنونحن ال نقوؿ: إف األحزاب اإلسالميقويل: ))
, ٦تا يدؿ على أنك ال تزاؿ مصرا حذفت ىذه الفقرة: كيف النسخة اليت نشرهتا يف شبكة سحاب

 على ىذه ا١توازنة لؤلحزاب اإلسبلمية.
 كأم مفسدة ٕتدىا يف الًتاجع عن ا٠تركج على اٟتكاـ بالقوؿ كهتييج الشباب عليهم؟! -ق

 -من أتباعك  -منهجان لكثَت من أتباعك ا١تدافعُت عنك, فاآلف بدأ بعض الشباب  كلقد صار ىذا
يذكركف مساكئ اٟتكاـ علنا ك يهجموف عليهم يف مواقع التواصل االجتماعي كيطعنوف فيهم, ٍب إذا 
انتقدكا من قبل بعض اإلخوة السلفيُت, يأتوف كينظركف كيؤصلوف ك يستدلوف ببعض األحاديث 
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-تبع لك ذلك كسبقتىهم إليو ك ىم اء كيصرفوهنا على ما يوافق ىواىم ٘تاما كما فعلتى كبكبلـ العلم
 .-كاهلل ا١تستعاف

 فأم مفسدة تراىا أعظم من ىذه ا١تفسدة؟!
كإننا لنخشى على أتباعك من الضياع كاال٧ترار كراء التكفَتيُت كاٟتزبيُت, فإهنم قد أصبحوا ينشركف 

اٟتزبيُت كغَتىم من أىل البدع )كليس ا١تخرب كا١تعاين( كاهلل  لكل من ىب كدب من رؤكس كدعاة
 ا١تستعاف.

كىذه ليست ٣ترد دعول, بل كبلمهم ٤تفوظ عندنا من مسموع أك مكتوب أك منشور ٢تم, كنقـو 
 بًتٚتتها ك نشرىا إف أنكرىا أك كذهبا الدكتور عبد اللطيف.

ة إىل حق ك باطل ك مقبولة كغَت مقبولة ك كأم مفسدة تراىا يف الًتاجع عن تقسيمك للدٯتقراطي -ك
 موافقة للشرع كغَت موافقة للشرع؟

أـ تريد هبذا الصنيع أف ال ينكشف حالك للناس ٘تاما كما أنت عليو كأف ال يطلع الناس على أقوالك 
 العجيبة كالغريبة؟.

الباطلة عندما كأم مفسدة تراىا يف الًتاجع عن ىجومك علينا كعن اهتاماتك لنا بأنواع التهم  -ز
 رفعنا بعض أخطاءؾ ا١تنهجية إىل العلماء؟

مع أنك قد أقررت بنفسك بأننا قد أصبنا يف ٨تو عشرين مبلحظة من ا١تبلحظات ا١تنهجية اليت  
كانت عليك ك رفعناىا إىل العلماء, ٍب ازداد ىجومك علينا بعد كل ىذه االعًتافات, أىكذا يكوف 

 جزاء اٞتميل؟
اف يقع مثلي بأخطاء, ىذا خالد بن الوليد رضي اهلل عنو كأرضاه, كال غرابة ): )يقوؿ .ْ

يقوؿ عند الموت: )ما من موضع في جسدم اال كفيو طعنة رمح أك ضربة سيف ...( لماذا؟ 
ألنو كاف مقدامان شجاعنا, يدافع عن دين اهلل بسيفو المسلوؿ, فالخطأ كارد ممن ييكثر العمل 

 ((.الجاد النافع
 :أقوؿ
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 الصحايب اٞتليل خالد بن الوليد شبيو أخطاءؾ ا١تنهجية اليت كقعت فيها ّتراحات : ))تأوالً
تشبيو ليس يف ٤تلو!, فاٞتراحات منقبة كأما األخطاء فليست كذلك, كا١تنقبة يف الًتاجع ال يف 

 األخطاء((منقوؿ.

الدليل فيقٌل : إف من كاف أعمالو نافعا كجادا ك منضبطا بالضوابط الشرعية ا١ترعية ك على ثانياً
أخطائو, كأما من كاف أعمالو غَت منضبط بالضوابط الشرعية بل كانت عشوائية فتكثر أخطائو كتزداد  

 كلما عمل, ٘تاما كما أنت عليو.

: ىل تبديع السلفيُت كإٟتاقهم بشر فرؽ أىل البدع ٚتلة ك أفرادا دعاة ك شبابا,كبارا كصغارا ثالثاً
 احات خالد بن الوليد رضي اهلل عنو؟!من العمل النافع كاٞتاد كمثل جر 

كىل رمي السلفيُت بالنفاؽ ألجل نقلهم لفتاكل العلماء يف منع صرؼ الزكاة للقنوات الفضائية 
كألجل سؤا٢تم عن مصدر ٘تويل قناتك من العمل النافع كاٞتاد كمثل جراحات خالد بن الوليد رضي 

 اهلل عنو؟!!!
نتقدين عليك أخطاءؾ بأهنم حاسدكف كحاقدكف كمتخاذلوف كىل كصفك للسلفيُت ا١تخالفُت لك كا١ت

ك أهنم جواسيس ك٪تاموف عندما يرفعوف أخطاءؾ إىل العلماء كأف ىذا الفعل منهم من صفات 
اٟتدادية ك أهنم يتتبعوف عوراتك كأهنم فاجركف كمتشددكف كمتعجلوف كمتهوركف كمفسدكف كأهنم  

ن الدكاعش كأهنم أطفاؿ كصغار كأهنم ال قيمة كال قدر كالركافض كا٠توارج ك الدكاعش كأهنم أخطر م
٢تم كال يساككف جناح بعوضة كال كرقة بيضاء كأهنم ينبحوف كالكبلب كينفثوف السمـو بُت الشباب 
كأهنم نواب إلبليس..... ىل ىذا من العمل النافع كاٞتاد كمثل جراحات خالد بن الوليد رضي اهلل 

 عنو ؟!!!
ا١تأريب يقوؿ الشيخ العبلمة ربيع بن ىادم  -أبو الفنت  -ة فهذا أبو اٟتسن ما أشبو اليـو البارح

أف يتخذ السلفية  - ا١تأريب -))يريد الرجل  ا١تدخلي حفظو اهلل كاصفا ٟتالو ككاشفا عن ضبللو :
درعان حصينان فيفعل ما يريد من التأصيبلت الباطلة كمن معارضات للعلماء كيقعد ٢تم با١ترصاد هبذه 

 .ارضات كالتهويشات إلسقاط أحكامهم كفتاكاىم يف أمور أساسية يواىل عليها كيعادل عليهاا١تع
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ٍب ما على الناس إال أف يرفعوه على رؤكسهم كأف يستخذكا أمامو كمن ٕترأ منهم فليقل لو ىذا خطأ 

ٍب كيلو,  , أما لو ٕتاكز أحد ىذا اٟتد كتعدل ىذا السد فيا كيلونو خطأ اجملتهدين كاألئمة الكبارلك
, كغَتىا من ن ا٢تدامُت أعداء الدعوة السلفيفإنو يصبح من األقزاـ كاألراذؿ كأىل اٞتهل كمن ا١تفسدي

 .(ُ)األكصاؼ اليت يصغر أمامها الوصف باٟتدادية أك البدعة((

رَءَ  : , مثل قولو تعاىلكتنزيلها على السلفيُت كىل قراءة آيات نزلت يف ا١تشركُت كا١تنافقُت
َ
ًۡ كُۡو أ  ۡيُخ

ِِلم  
َ
َۡ َعَذاٍب أ ٌِ  ََ َٰفِرِي َ ُُيِرُي ٱىَۡك ٍَ َِا َف ۡو رَِِحَ

َ
ِِعَ أ ٌه  َ ٌَ ُ َو يََهِِنَ ٱَّلله ْۡ

َ
سورة )   إِۡن أ

ََ َيُلٔلُٔنَ  مثل قولو تعاىل: ك (, ِٖا١تلك: ِي ًُ ٱَّله ُْ  َٰ ِ َحَّته َۡ ِعَِد رَُسِٔل ٱَّلله ٌَ  َٰ ٔاْ لََعَ ََل حُِفُِل
 ِ ْۗ َوَّلِله ٔا ٔنَ يََِفضُّ ُٓ َنَٰفِلَِۡي ََل َيۡفَل ٍُ ۡ َه ٱل ۡرِض َوَلَِٰل

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َُ ٱلسه ِ )سورة   َخَزآن

 (.ٕا١تنافقوف:

فهل تنريل ىذه اآليات على السلفيُت يعد من العمل النافع كاٞتاد كمثل جراحات خالد بن الوليد 
!!؟ 

ة من العمل النافع كاٞتاد كمثل كىل تقسيم الدٯتقراطية إىل شرعية كغَت شرعية كمقبولة كغَت مقبول
 ؟!!جراحات خالد بن الوليد 

كىل اإلتياف باٟتزبيُت إىل قناتك الفضائية اللقاء احملاضرات كالدعوة فيها كعدىم من الدعاة السلفيُت 
دكف إظهار توبة منهم كالندـ على ما كانوا عليو من البدع كالتحزب ك٤تاربة الدعوة السلفية كعلمائها 

مع  -بل مل يسمع من أحدىم أف يقوؿ عن نفسو بأنو سلفي حىت كلو باللفظ دكف العمل كأتباعها 
, بل ال يزالوف مصركف على ما كانوا عليو ك يدعوف الناس إىل -أف ىذا ال يكفي يف قبوؿ توبة ا١تبتدع 

 بدعهم.
 ؟!!ىل يعد ىذا من العمل النافع كاٞتاد كمثل جراحات خالد بن الوليد 

                                       
 (.ٕ)ص التثبت يف الشريعة اإلسبلمية كموقف أيب اٟتسن منو (ُ)
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من ال يرل األشاعرة كاإلخواف ا١تسلمُت من الفرؽ الضالة بل يراىم من أىل السنة  كىل اٞتلوس مع
كاٞتماعة كاالتفاؽ معو على قاعدة )ال ٧تعل خبلفنا يف غَتنا سببا للخبلؼ بيننا( كإظهار احملبة 
كالتقدير كاالحًتاـ لو كالًتحيب بو, ىل يعد ىذا من العمل النافع كاٞتاد كمثل جراحات خالد بن 

 ؟!!لوليد ا
كىل الطعن يف خادـ اٟترمُت الشريفُت ك رميو بأنو ليس على الكتاب ك السنة كإباحة الوقوع يف 
عرضو كفتح باب الطعن فيو للناس على مصراعيو, كىل الطعن يف النظاـ ا١تلكي الذم عليو الدكلة 

 ؟!! السعودية من العمل النافع كاٞتاد كمثل جراحات خالد بن الوليد
مساكئ اٟتكاـ على ا١تنابر ك يف احملاضرات ك على شاشاة القنوات الفضائية ك التدخل يف  كىل ذكر

القضايا السياسية كا١تشاركة يف ا١تؤ٘ترات كالندكات السياسية اليت ٬تتمع فيها كبار رءكس أىل البدع 
 ّتميع فرقها.

قضايا النفط كسياسة الدكلة كىل ا١تشاركة يف الربامج السياسية مثل القضاية الرئاسية ك الدستورية ك 
 على شاشاة القنوات الفضائية الداعية إىل الفساد العقدية كاألخبلقية علنا

 ؟!!ىل يعد ىذا من العمل النافع كاٞتاد كمثل جراحات خالد بن الوليد 
كىل كصف كثناء كمدح األحزاب اإلسبلمية كحثهم على األعماؿ اٟتزبية ك الدعاء ٢تم با٠تَت بسبب 

 لونو من األعماؿ اٟتزبية.ما يفع
كىل كصف كبار الصوفية مثل الثناء على شيخ الطريقة القادرية ك مؤسسها الثاين بعد أبيو يف  
كردستاف ك كصفو بأنو كاف رجبل صاٟتا كىو فوؽ رءكسنا كتزكية الرجل النقشبندم ك كصف نسلو 

طريقة النقشبندية كغَتىم من  الداعُت إىل التصوؼ كالشرؾ بأف نسلو مبارؾ مع أف نسلو كانوا شيوخ
 أىل البدع.

 ؟!!ىل يعد ىذا من العمل النافع كاٞتاد كمثل جراحات خالد بن الوليد 
 ككل ىذا فيض من غيض من أخطاءؾ الواضحة.

: كلكن الغرابة يف أنك تعرؼ ما كنت تنكر, كتنكر ما كنت تعرؼ, كتقع يف أخطاء ىي من رابعاً
ر كتؤصل ٢تا كتستدؿ ٢تا ببعض كبلـ أىل العلم كٕتَت كبلمهم إىل أّتديات ا١تنهج, ٍب تأٌب كتنظ
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كما رد عليك   -صاٟتك كما فعلت بكبلـ اللجنة الدائمة يف مسألة صرؼ الزكاة للقنوات الفضائية 
الشيخ عرفات احملمدم يف رسالتو بعنواف: صرؼ الزكوات يف ما أمر بو رب األرض ك السموات ال 

 تهم أك تبدع من انتقدؾ عليها., ٍب ت-صرفها يف القنوات 

: كالغرابة يف أنك مل تًتاجع عن أخطاءؾ كًتاجع ا١تخلصُت ا١تتبعُت للحق, بل تراكغ كتدلس خامساً
 كتتهم اآلخرين كتقع يف عرضهم كنياهتم كقد غرَّؾ يف ذلك حلمي العلماء كصربيىم عليك.

, ٦تا يدؿ عسادساً لى أنك غَت منضبط كال مؤصل ال : كالغرابة يف تراكم أخطائك يومان بعد يـو
 علميان كال منهجيان.

لكن يحز في نفسي أني كصلت الى قناعة باألمارات, أف بعض من خالفني )): كيقوؿ .ٓ
كصل حد الخالؼ بو الى درجة أنو يريد اإليقاع بي بالحق أك بالباطل, إذ انو قد اقتنع اني 

 ((., فيجب إزاحتي بأم طريقةانساف منحرؼ عن الصراط المستقيم, كأنا خطر على الدعوة
نعم ٨تن نرل أنو ٬تب إيقافك عند حدؾ فإنك منذ أف أنشأت قناتك ا١تسمى بالنصيحة مل : أقوؿ

ٕتلب للسلفيُت كال لدعوهتم سول ا١تشاكل كإحداث الفرقة كاالختبلؼ كالفنت كرميهم بالنفاؽ 
ا فيجب عليو أف يقـو كتبديع كتفسيق السلفيُت كىجرىم كالتحذير منهم, كمن كاف حالو ىكذ

 بإصبلح نفسو أكالن ٍب بإصبلح ما أفسده ٍب يصلح للدعوة.
 كاآلف صرت كباال عليهم ككضعتهم يف موقف ٤ترج ال ٭تسدكف عليو بسبب فعلتك األخَتة!!

أف بعض من خالفني كصل حد الخالؼ بو الى درجة أنو يريد اإليقاع بي : ))كأما عن قولك
 ((.بالحق أك بالباطل

 )رمانا بدائو كانسل( فمن األكىل هبذا الوصف الذم ذكرتو؟ :أقوؿ
كاهلل في ىذه األياـ في ىذا األسبوع رأيت شيئا من أمل تقل يف ٤تاضرة لك مسجلة بالفيديو ))

شخص كاف شغلو تتبع عورة أخيو المسلم السلفي يريد أف يجمع عليو النقاط, كىذا الرجل قد 
 ((.رل جواز ذكرىا لكم كال أذكر لكم من ىوفضحو اهلل في جوؼ بيتو, ك أنا ال أ
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 :فنقوؿ لك
كيف ٭تل لك تتبع عورات السلفيُت خاصة كىم يف بيوهتم ٍب تنشرىا بُت الناس؟ أما علمت أف   -أ

مىٍن تػىتىبَّعى عٍورىًة أخيًو المٍسلًم؛ تػىتىبَّع اهلل عورىتىوي, كمىٍن تػىتىبَّعى اهلل ):النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ
 .(ُ)(تىوي؛ يػىٍفضىحيو, كلٍو في جىٍوًؼ رىٍحلوً عىٍورى 
ىل ىذا من صفات طبلب العلم فضبل عمن يقاؿ يف حقو بأنو مثل أٛتد بن حنبل ك أنو ٦تن  -ب

 ٯتتحن بو الناس ك٦تن يعرؼ بو السلفي من ا١تبتدع؟!!
حق  بسبب ىذا اإلطبلؽ منك كعدـ ذكر اٝتو أصبح ضعاؼ القلوب كالعواـ الذين ال يعرفونك -ج

ا١تعرفة كيظنوف بك خَتا كيعتربكنك صادقا يف دعواؾ ىذه, بدءكا يشكوف يف كثَت من الدعاة كا١تشايخ 
السلفيُت ا١تخالفُت لك كبدءكا يسألوف كيقولوف يا ترل من يكوف ىذا الرجل الذم قد فضحو اهلل يف 

 جوؼ بيتو؟!!
 ((.من دىؽَّ ديؽَّ كصدؽ من قاؿ: ))

ي خطأ في دين اهلل, كلذا إذا كقعت مني فلتة أك كلمة طار فيفرح إذا كقع من)): كيقوؿ .ٔ
بها فوران إلى القاصي كالداني, كما نصحني كما رد علٌي ردان علميان, كبٌين لي أك للناس خطأم, 
فعلمت أف بعضهم أكتي من قبيل سوء قصده, كبعضهم أكتي من قبيل سوء فهمو, كالنتيجة أف 

 ((.كرفعها الى أىل العلم, كالتحذير مني أغلبهم صار ىدفان عنده بياف أخطائي
(, بلى قد ناصحناؾ مرات ككرات, كنصحك العلماء كلكنك ال كما نصحنيأما عن قولك ): أقوؿ

تزاؿ مصرا على أخطاءؾ كتتهمنا بأنواع التهم, أمل أتصل بك عندما أتيتى باإلخواين ىاكرم إىل 
دكتور ىيوا ٧تم الدين كأغلقت علي قناتك ككاف ْتضور اإلستاذ هبجت كىاب إماـ كخطيب كال

 اٞتواؿ عندما طالبتك بالدليل.

                                       
ن غريب, كقاؿ األلباين: (. كقاؿ: حسَِِّ, برقم )باب ما جاء يف تعظيم ا١تؤمن ( ركاه الًتمذم يف سننو عن ابن عمر,ُ)

 حسن صحيح.
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أمل يتصل بك األستاذ صبلح الدين كاألستاذ هبجت كاألستاذ كامراف خالد كتكلموا معك حوؿ ىذه 
 القضية كطلبوا منك بأف ال تأٌب بو إىل قناتك ألنو يكوف سببا للفرقة بيننا؟

 لد ك ْتضور كل منككانت اٞتلسة يف بيت األستاذ كامراف خا

 األستاذ هبجت كىاب اماـ كخطيب. -

 األستاذ صبلح الدين اماـ كخطيب. -

 األستاذ ريباز ٤تمود اماـ كخطيب. -

 األستاذ ٤تمد كاين سارد اماـ كخطيب. -

 كغَتىم من اإلخوة كأنا كنت من ا١توجدين يف ذلك اجمللس.

 (.أخطائي كرفعها الى أىل العلمكالنتيجة أف أغلبهم صار ىدفان عنده بياف كأما قولك )

: بياف أخطائك كاجب من الواجبات الشرعية كرفعها إىل أىل العلم منقبة كليست مذمة خاصة أقوؿ
 بعد ما نصحناؾ ك اطلعتى على أخطاءؾ.

 (.كالتحذير منيكأما قولك: )

رت من : )رمانا بدائو كانسل(, فأنت أكؿ من حذرت من دركسنا كخطبنا ك٤تاضراتنا كما حذأقوؿ
دركس كدكرة الشيخ ٚتعة كإخوانو من ا١تشايخ كطبلب العلم يف مدينة كركوؾ, كمعلـو أف كل من 
جاء إليك من الشباب يرجع فيبدع كيشتم كيسب كيقع يف عرض ا١تشايخ كالدعاة كالشباب السلفيُت 

 ا١تخالفُت لك.

سالـ في مسألة قولي ناقالن كالـ غيرم: )ليس من الدين كال من العقل حصر اإل)): يقوؿ .ٕ
 (.كاحدة نوالي كنعادم عليها
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أقوؿ: ىذا كالـ فيو إجماؿ, فإذا كانت المسالة منهجية أك عقدية قد تخرجو من اإلسالـ أك 
السنة, فيوالى كيعادل عليها, كىذا ما أنا عليو كأعتقده بفضل اهلل, ككل من يقوؿ بغير ىذا أنا 

فيصح الكالـ المتقدـ فيها, كىذا ما عنيتو  أك غيرم فهو مخطئ, كإف كانت المسألة إجتهادية
 .أ.ىػػ((كالمخاطبوف بكالمي يعرفوف مقصدم

 :أقوؿ أنا

كأنا اسأؿ ىل مسألة جواز دفع الزكاة لقناة النصيحة ىي من ا١تسائل ا١تنهجية أك العقدية اليت : أوالً
الوا بعدـ جواز دفع ٬تب الوالء كالرباء عليها, يف حُت أنك قد طعنت يف اإلخوة السلفيُت الذين ق

(( : أما فهؤالء مجموعة من الصغار ك الزكاة للقنوات الفضائية ٔتا فيها قناة النصيحة حيث قلتى
السفهاء الذين قاموا اآلف كيظهركف حقد قلوبهم كيقولوف ال يجوز صرؼ الزكاة لقناة النصيحة, 

, من أجل ذلك فإف ال يجوز صرؼ الزكاة لقناة النصيحة, كىم صغار سفهاء كمجموعة حاقدين
 ((.فتاكيهم ال تساكم عندنا كرقة بيضاء

مثل الشيخ ربيع بن مع العلم أننا قلنا بعدـ جواز دفع الزكاة للقنوات الفضائية اتباعان لفتاكل علماءنا 
 ىادم المدخلي حفظو اهلل عندما سئل:

 ىا؟))ىل ٬توز إعطاء الزكاة للقنوات الفضائية االسبلمية مثل قناة النصيحة كغَت 

 .(ُ) فأجاب حفظو اهلل: ال, الزكاة تعطى للفقراء ,تصرؼ لؤلصناؼ ا١تذكورة يف األية((

 :كمثل الشيخ محمد بن ىادم المدخلي حفظو اهلل عندما سئل

                                       
 ىػػ(.ُّْٓ/رمضاف/َِ)يـو اٞتمعة بعد درس العصر ( ُ)
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َوِِف  ))ىل ٬توز إعطاء الزكاة للقنوات اإلسبلمية مثل قناة النصيحة كغَتىا, كىل تدخل يف صنف 
 ِ  فيكم؟بارؾ اهلل   َسبِيِو ٱَّلله

فأجاب حفظو اهلل: عليكم السبلـ كرٛتة اهلل كبركاتو, ال ٬توز ذلك؛ ألهنا ليست من مصارؼ الزكاة 
 .(ُ) الثمانية اليت ذكرىا اهلل يف كتابو, كليست داخلة فيما ذكرتو كاهلل اعلم((

 كمثل الشيخ محمد بن عمر بازموؿ حفظو اهلل عندما سئل:

سبلمية مثل قناة منهاج النبوة كقناة النصيحة كغَتىا؟ كىل تدخل ))ىل ٬توز إعطاء الزكاة للقنوات اإل
ِ  يف صنف   ؟ بارؾ اهلل فيكم.  َوِِف َسبِيِو ٱَّلله

 .(ِ) جواب الشيخ ٤تمد بازموؿ حفظو اهلل: )يف سبيل اهلل ىو اٞتهاد قتاؿ الكفار((

ا على ما كتبو كقد كتب الشيخ عرفات بن حسن احملمدم بطلب من الشيخ ربيع مقالة قيمة رد
الدكتور عبد اللطيف حوؿ ىذا ا١توضوع يف كتابو ا١تسمى بػ)قذائف اٟتق الدامغة( كتبلعبو بفتاكل 
العلماء كٛتلها على ما مل ٖتتمل, كىذه ا١تقالة للشيخ عرفات بعنواف: )صرؼ الزكوات يف ما أمر بو 

ضع صاحب كتاب قذائف رب األرض ك السموات ال صرفها يف القنوات(, حيث قاؿ فيها: ))كقد ك 
( اللجنة الدائمة يف مصاؼ من يفيت ّتواز صرؼ الزكاة ٖٓ)ص -الدكتور ابوعبداٟتق  -اٟتق 

لطبلب العلم الشرعي, كالفتول اليت نقلها ال تسعفو, ألهنا قيدت الفتول ْتاجة طالب العلم للماؿ, 
 فعاد األمر لفقره ك حاجتو, ال لطلبو للعلم الشرعي فقط((.

 لفائدة يرجى الرجوع اىل مقالتو, فقد أجاد فيها كأفاد جزاه اهلل خَتا.كلزيادة ا

                                       
 ىػػ(.ُّْٓ/رمضاف/ِْ) الثبلثاء قبل الظهريـو  (ُ)

 (.ػػىُّْٔ/رمضاف/َُ( )ِ)
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ك أمل تعقد الوالء كالرباء على مسألة الزكاة للقنوات الفضائية, أمل تبدع كترمي الناس بالنفاؽ كالتخاذؿ 
كاٟتسد كاٟتقد, كأمل تستهزئ هبم ألجل أهنم نقلوا فتاكل علماء أىل السنة بعدـ جواز صرفها 

 ات الفضائية؟للقنو 

: إف كبلمك يف ىذه الصوتية من أك٢تا إىل آخرىا تتحدث فيها عن ا١تسائل العقدية كا١تنهجية ثانياً
كىؤالء الشباب يف ىذه ا١تنطقة أيضا كانت مشكلتهم حوؿ بعض ا١تسائل ا١تنهجية مثل التحذير من 

كبلمك ذكر للمسائل ا١تخالفُت فكيف تأٌب كتقوؿ عنيت بكبلمي ا١تسائل االجتهادية كليس يف  
 االجتهادية ال من قريب كال من بعيد؟!!

كما أف فكرة التكفير, ففكر التكفير, الخوارج لن يبقوا أحدان, فالف كافر كىذا نص كبلمك: ))
 ك فالف كافر, بعد ذلك يبدءكف بأنفسهم فيكفر بعضهم بعضان.

كف بعضهم كيستحلوف دماء انظر إلى جبهة النصرة كالقاعدة كانظر إلى القاعدة ك داعش, يكفر 
بعضهم البعض, ىؤالء للتكفير, كنحن السلفية للتبديع, كالعياذ باهلل, فالف مبتدع ك فالف 
منحرؼ ,فالف مبتدع كفالف منحرؼ, من بقي قولوا لي من بقي؟ لم تبقوا أحدا يا أخي, كيف 

 ىذه السلفية ككيف ىذا دين اهلل؟ لزـك جماعة المسلمين.

ين. ثم للشيخ محمد بازموؿ كالـ في غاية الحكمة كالجماؿ, يقوؿ: )ليس لزـك جماعة المسلم
من الدين كال من العقل حصر اإلسالـ في مسألة كاحدة كنوالي كنعادم عليها(, أم عقل أف 
أختصر كل ىذا اإلسالـ كآتي إلى نقطة كاحدة: ىل تذىب إلى األستاذ )كيٍريا(؟, إذف أنت 

ككل ىذا اإلسالـ, الرجل موحد, الرجل سيٌني, الرجل يدعو منحرؼ, كانتهى,كل ىذه األشياء 
إلى التوحيد, الرجل يحذر من الشرؾ, يدعو إلى السنة, يحذر من البدع, كينشر اإلسالـ, ال, 

 يقولوف ىذا قد انحرؼ عن المنهج.



  ِِ          جناٌة الدكتور عبداللطٍف الكردي على المنهج السلفً
 
كيف ىذا يكوف منهجا؟ كل ىذا اإلسالـ العظيم, كل ىذه المؤلفات التي تتحدث عن 

 ي كتدرس عشرة أعواـ من العلـو الشرعية بعدي لم تفهم كل مسائل اإلسالـ.اإلسالـ, لو تأت

فآتي أنا كأصغر اإلسالـ, كأصغره إلى نقطة كاحدة نقطة كاحدة, كما ىي؟ ىل تذىب إلى 
 الشيخ)سيركاف(؟ إذف أنت مبتدع, ىل تذىب إلى الشيخ )كيٍريا(؟ إذف أنت مبتدع.

كليس من العقل, ىل فهمتم يا إخواني, اإلسالـ أكبر  ىذا ليس دينان يا أخي ىذا ليس من الدين
 ((.من ذلك بكثير

نظركا إلى النصرة كالقاعدة كداعش يكٌفر بعضهم بعضان كيحللوف دماء اقولي: ))) :يقوؿ .ٖ
 ؟ما بقي أحد, من بقي ( ...بعضهم بعضان, ىؤالء للتكفير كنحن بين السلفيين للتبديع

ماء جزاىم اهلل خيرنا ما بدعوا أىل السنة, بل أبقوىم : ىذا خطأ, العل-ابو عبدالحق –أقوؿ 
في دائرة السنة, كلكن الذم يتصف بهذه الصفة, التي ىي إخراج السلفيين من دائرة السلفية 

 .أ.ىػػ((ىم الحدادية, ككاف المقصد تحذير شباب أىل السنة من ىذا المسلك الخطير

ُمُروَن ٱنله   : يقوؿ اهلل تعاىل:كأقوؿ أنا
ۡ
حَأ
َ
ًۡ َتۡخئَُن ۞أ ُُخ

َ
ًۡ َوأ ُُفَسُل

َ
َن أ ۡٔ ِ َوحَوَس ِِّّ 

اَب ةِٱىۡ
فَََل َتۡعلِئُنَ 

َ
 (.ْْسورة البقرة:)  ٱىِۡهَتََٰبْۚ أ

تىابيوي ًفي : )النيب صلى اهلل عليو كسلم كيقوؿ ًلقي أىقػٍ ييجىاءي بًالرَّجيًل يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىيػيٍلقىى ًفي النَّاًر فػىتػىٍندى
في مىا شىٍأنيكى أىلىٍيسى    النَّاًر فػىيىديكري  كىمىا يىديكري اٍلًحمىاري ًبرىحىاهي فػىيىٍجتىًمعي أىٍىلي النَّاًر عىلىٍيًو فػىيػىقيوليوفى أىٍم فيالى

هىانىا عىٍن اٍلميٍنكىًر قىاؿى   كيٍنتي آميريكيٍم بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالى آتًيًو كىأىنٍػهىاكيٍم عىنٍ   :كيٍنتى تىٍأميرينىا بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍ
 .(ُ)(اٍلميٍنكىًر كىآتًيوً 

                                       
 (.ِّٕٔ, برقم )صفة النار كأهنا ٥تلوقة, باب بدء ا٠تلق( ركاه البخارم يف صحيحو, كتاب ُ)
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 ال تنو عن خلق كتأٌب مثلو *** عار عليك إذا فعلت عظيمكقاؿ الشاعر: 

 .أمل تبدع كثَتا من السلفيُت ا١تخالفُت لك دعاة كشبابان 

 ؟.أمل تبدع الشيخ يوسف رشيد كالشيخ عبدالكرًن جبلؿ كالشيخ سَتكاف األشقر

أك عقديان ك قاعدة من قواعد أىل البدع بل كمن دكف أف  أمل تبدعٍت دكف أف تذكر عٍت خطأن منهجيان 
 ؟!تنصحٍت

أمل تبدع الشيخ دانا كمن حولو من الشباب بدعتهم ٚتلةن, أمل تبدع الشباب السلفيُت يف منطقة زاخو 
 ...كٚتجماؿ كأربيل كبازياف كغَتىا من ا١تناطق دكف أف تعرفهم بل دكف أف تعرؼ أك تذكر أخطاءىم

 !اليت ىي إخراج السلفيُت من دائرة السلفية؟! هبذه الصفة الذميمة إذا فمن ا١تتصف

ىذا كاهلل ال يضر, إف خدمت الدعوة كدين , قولي: كإف يقل عالم فالف أخطأ: ))يقوؿ .ٗ
 .اهلل على التوحيد كالسينة

: أنا قيدت ىذا الكالـ بقيد, كقرنتو بقيد أخر, قيدتو بكوف الرجل على - ابو عبدالحق -أقوؿ 
دة الصحيحة كالسنة كقرنتو بقيد, إف لم يكن كالـ العالم فيو بحق كإنصاؼ,كما نقلتو عن العقي

الشيخ محمد بن ىادم حفظو اهلل, كليس معنى كالمي ىذا التهوين من أحكاـ أىل العلم, كال 
إتهامهم بأف من عادتهم القوؿ بغير حق, كمن ألزمني بخالؼ ذلك فإني ال ألتـز بو كال أقوؿ 

 .أ.ىػػ((بو

 :أقوؿ أنا

إذا كنت تخدـ الدعوة ك تخدـ دين اهلل , ككنت على : ))ىذا نص كبلمك يف تلك الصوتية
 .التوحيد ك السنة , فليقل العاًلم الفالني كاهلل إف فالنان على خطأ, كاهلل ال يضر,ال يضر شيئان 
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 ج سليم,نحن نقوؿ: أكبر تعديل كتزكية أف يصلح اإلنساف ما بينو كبين ربو كيكوف على منه
يوجد  صحيح في مرات كثيرة أناس من الجواسيس ك أناس من النمامين: )إذا خاصم فجر(,

فالف فعل كذا كفالف فعل كذا  - كيقوؿ - من ىذا الصنف, يذىب كيذىب إلى العالم الفالني
حتى يؤثر في ذلك العالم, كالعالم بشر, النبي عليو الصالة كالسالـ يقوؿ: )إنما أنا بشر, 

تختصموف إلي لعل أف يكوف بعضكم ألحن بحجتو من بعض(, كىذا كثير, صحيح قد كإنكم 
أشياء كثيرة كاذبة عليَّ إلى  - عليٌ  -أخذكا علٌي من ىذا الصنف )إذا خاصم فجر(, أخذكا 

العلماء؛ أخذكا بهتانا كأكاذيب كثيرة, ىذا كذا ككذا ككذا, فرضان لو تكلم عالمه ماذا يعني؟ أال 
ضان؟!! نحن منشغلوف بما ذا في كردستاف؟ ىل نحن ندعو إلى التوحيد كنػىٍنشيري يعرؼ بعضنا بع

السنة كدين اإلسالـ؟ أـ ندعو إلى الخرافة كالبدعة؟ أـ ندعو إلى التحزب كالتكفير؟ فمهما  
كتب اإلنسافي الجاسوسي كالفاجر كالذم على صفة المنافق كتجسسوا كاهلل ال يضر,كىذا ليس 

 ...بشيء

فهل . كلم عالم فليتكلم ىو معذكر, كلكن مىًن المذنب؟ النماموف كالجواسيسفرضان لو ت
ىل كنت معنا, نعم كاف  -اإلنساف ينتهي بهذا؟ ال يتنهي, ككنتي عند الشيخ محمد بن ىادم 

فالشيخ محمد قاؿ: لقد كتبوا عليك أشياء كثيرة كأخذكىا  -معنا ىذا الرجل كشخصين آخرين 
قاؿ: ال يضر,إذا لم  -ثم ماذا قاؿ بعد ذلك؟  -كلو تكلم العلماء إلى العلماء, فقاؿ: حتى 

 يكن كالمك بحق ك إنصاؼ حتى لو يتكلم العلماء, فهذا كالـ الشيخ محمد بن ىادم
لذا يا إخواني يكفي ىذا, انتهوا, ككل من كاف متشددان أك متعجالن أ ك فيو صفة الحدادية عليو 

(( انتهى كبلمو يف مفسد في األرض كسيندـ اليـو أك غدان أف يتوب إلى اهلل, كإذا لم يتب فهو 
 .تلك الصوتية
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أال يعرؼ فهذا الكبلـ صريح ال ٭تتاج إىل توضيح ك ال إىل تفسَت كال إىل تأكيل, فإنك تقوؿ: )
 (.بعضنا بعضان 

ىل العلماء يتكلموف فيك بالباطل إذا كنت ثابتا على التوحيد كالسنة كليس لديك أخطاء منهجية  ك
 ك العقدية؟أ

فإنك كثَتا ما تسيء الظن بالعلماء,فهل أنت أحرص على السلفيُت منهم؟ كىل أنت تتثبت من 
أخبار الناس كتبٍت أحكامك على اليقُت ك األدلة كلكنهم يبنوف أحكامهم على أكاذيب كاهتامات 

 الناس؟!!

سالمية أخ ك) الذم في الجماعة اال ,قولي عن االحزاب: ) انهم اخواننا.....(: ))يقوؿ .َُ
 .(لك, كالذم في الحركة االسالمية اخ لك

: الكل يعلم أف المقصد األخوة االسالمية العامة , كليس األخوة في -ابو عبدالحق -أقوؿ
كالدليل قولو صلى اهلل عليو كسلم ) المسلم اخو المسلم ( ركاه البخارم في  المنهج كالسنة,

رجة عن دائرة السنة كالفرقة الناجية, كالمقصد صحيحو, كإال فهؤالء الفرؽ نراىم مبتدعة كخا
أف كل من ثبت إسالمو كإف كاف مبتدعنا, فال نستطيع أف نكٌفره كنخرجو من دائرة اإلسالـ 
العامة, إال إذا كانت البدعة مكفرة, كإف فهم من كالمي أني أىٌوف من شأف الخالؼ مع 

 .أ.ىػػ((الحزبيين فإني أبرأ إلى اهلل تعالى من ذلك

 :جوابال
 :ىذا نص كبلـ اإلخوة عن ىذا ا٠تطأ
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قولك في الكالـ الذم انتقد عليك في المؤتمر عن األحزاب )إنهم إخواننا( فقلت مقرران ))
لهذا الخطأ ككأنو أصل صحيح )الذم من الجماعة اإلسالمية أخ لك الذم من الحركة 

 ألخ...اإلسالمية أخ لك

كقوعك في الخطأ ابتداءن, فمن سلفك في  فمحاكلتك لتقرير أف ىذا أصل صحيح أخطر من
ىذا الكالـ من العلماء؟ فهل يقاؿ عن داعش بأنهم إخواف لنا؟ كمنهج السلف في التعامل مع 
أىل البدع معلـو ال يخفى عليك, كاستشهادؾ باآلية غير دقيق ألف اإليماف أخص من اإلسالـ 

ح أف تنزؿ على ما حصل بين ف ثم إف اآلية نزلت فيما حصل بين الصحابة من شجار ف كيص
أىل الجمل كصفين أما مع الخوارج كأىل األىواء كالبدع فال يصح تنزيل ىذه اآلية بل كرد 
النص عن الصادؽ المصدكؽ صلى اهلل عليو كسلم )ألقتلنهم قتل عاد(, كاآلثار عن السلف في 

 .وة الناصحُت((. انتهى كبلـ اإلخذـ أىل االىواء كالبدع كالبراءة منهم معركفة عندكم

 :أقوؿ أنا

أيها األستاذ الفاضل في : ))))عندما سئلت ما نصو ىذا نص كبلمك عن األحزاب اإلسبلمية:
, فإذا أخطأتي نا إخوة بشكل عاـ ك من أىل السنة: )كلتمر أربيل في فقرة من كالمك تقوؿمؤ 

بػىٍلو كأنا كذلك فصوبني كإذا عاكف على الذم اتفقنا أف نت (, فهل ىذا الكالـ مثلقلتي خيران فاقػٍ
؟ فهل ىذا يجوز أف يجعل دليالن على أنك ترل جواز ذر بعضنا بعضان فيما اختلفنا فيو, كيععليو

 ((.االستماع ألىل البدع

: ) إنما المؤمنوف إخوة( فكل من  ا كلنا إخوة فإف اهلل تعالى يقوؿأمٌ فأجاب ابو عبداٟتق كقاؿ: ))
, كإذا كاف من حزب الجماعة و, فاإلخواني أخه لكمؤمنان يكوف أخان لك بقدر إيمانكاف 

حركة اإلسالمية فهو أيضان أخه لك, ىل , كإذا كاف من حزب اللكاإلسالمية فهو أيضان أخه 
 دخل فيكلكنو مجرد مسلم نطق بالشهادة ك  ,إف لم يكن كاحدان من تلك األحزاب, ك فهمتى 
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هادة ار, فنحن كلنا ك مىٍن نطق بالشكىذا ليس فيو أم إنك ,دائرة اإلسالـ فهو أيضان أخه لك
المغرب ككل من أف المسلمين جميعان في المشرؽ ك  , فأنا أعتقدكدخل في دائرة اإلسالـ إخوة

إنما المؤمنوف إخوة( كاألخوة تكوف على قدر اإليماف ) ,دخل في دائرة اإلسالـ فنكوف إخوة
دما أقوؿ إذا أخطأنا فليصحح , كلكن عنعلى قدر قوة اإليماف قوة كضعفان  فقوة األخوة تكوف

كتواصوا بماذا ؟ ك , )كتواصوا بالحقكاحد منا اآلخر فإف اهلل تعالى ىكذا يقولو لنا في القرآف 
ح لي عاميٌّ خطأن فأنا , فال شك إذا صحيجب أف يكوف ىناؾ التواصي يا أخي( تواصوا بالصبر

, ك ىذا ال يعني أننا أقبلو منويء منك خطأ كاهلل إنني , ك لو قاؿ لي عدكه ىذا الشأقبلو منو
ذر بعضنا بعضان فيما اختلفنا فيو, فهذه القاعدة باطلة, شقها الثاني نتعاكف فيما اتفقنا فيو كيع

 .((أ.ىػ...ر بعضنا بعضان فيما اختلفنا فيو.: يعذباطل, كىي

:  ك تقوؿلكبلـ كاف حوؿ ا١تنهج, فإنفالكبلـ صريح كبُت بأنك مل تكن تقصد األخوة العامة ألف ا
 كلنا من أىل السنة كىذا خَت دليل على أف الكبلـ كاف يف األخوة ا١تنهجية

بػىٍلو كأنا كذلك: )كقلت للحزبيُت كإال مل يقل لك أحد ( فإذا أخطأتي فصوبني كإذا قلتي خيران فاقػٍ
منا أك انتقدؾ أك أجربؾ على تكفَت األحزاب اإلسبلمية, فهل ٨تن كفرناىم كانتقدنا عليك عدـ 

 ؟!!!فَتؾ ٢تم, حىت تأٌب كتقوؿ: إين أعتربىم مسلمُتتك

نص  - كىذا أيضا ٪توذج آخر من كبلمك حوؿ األحزاب اإلسبلمية كمدحك ٢تم كالثناء عليهم
أم مكاف أنقذتو الحركات اإلسالمية من الظلم الرجل اإلعبلمي: )):  - التسجيل الفيديوم

ر, أعني الحركات اإلسالمية الحزبية كالغدر على مرِّ التأريخ؟ سول إحداث الظلم كالغد
ال, فأجاب الدكتور عبد اللطيف: )), على األحزاب اإلسبلمية , قالو مستنكران ((دية؟السياسية الجها

ال يجوز أف نظلم, فاألحزاب اإلسالمية فيهم الخير, ككانت فيهم, كنفعوا, كلكن إلى أم درجة 
 -جائزة؟, ك صراعهم السياسي مع السلطة تحزبهم كىذه التفرقة التي أحدثوىا بين المسلمين 
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جائزة؟, فهذا شيء آخر, أما على سبيل المثاؿ أف نقوؿ: أف الحزب  - السلطة المسلمة
اإلسالمي ال خير فيو البتة فهذا خطأه؛ فيهم الخير, كنفعوا, كلكن أصل عملهم أعني: إحداث 

خطأ؛ ألف ىذا الصراع ىذه القضية كىي صراعهم مع السلطة كمع الحكومة المسلمة, فهذا 
سفكت دماء كثيرة ككما  - أم في كردستاف -ربما يصل الى سفك الدماء كما في التسعينيات 

 ((.حصل ذلك في مصر ك الجزائر كدكؿ أخرل

 :كىذا مقطع آخر من كبلمك حوؿ األحزاب اإلسبلمية

ة كمن يدافع عن إذا لم تبق األحزاب اإلسالمية فمن يكوف بديالن لألحزاب اإلسالميالسائل: ))
 ((؟الحق ك حقوؽ المسلمين

, كأف يقويهم ك أساؿ اهلل أف يزيد المس: ))فأجاب الدكتور أبو عبد اٟتق قائبلن  أف لمين يوما بعد يـو
يثبتهم كيبارؾ في اخوتهم, لكن النعتقد أف دين اهلل سيتعطل بعدـ كجودم أك بعدـ كجود حزب 

فسوؼ يأتي اهلل  - الكردم -إلتحاد اإلسالمي الجماعة اإلسالمية أك حزب النهضة أك حزب ا
بقـو يحبُّهم ك يحبونو أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاىدكف في سبيل اهلل كال 

 .يخافوف في اهلل لومة الئم

أخي العزير نحن المحتاجوف لدين اهلل فدين اهلل ال يتعطل بعدـ كجودنا, كإذا متنا نحن فسوؼ 
رين أفضل منا كينصركف دينو, أما من يدافع عن دين اهلل؟ فيكوف ىناؾ من يأتي اهلل بأقواـ آخ

 .يدافع

كالنظن أف من لم يكن مع األحزاب اإلسالمية لم يدافع عن دين اهلل, ىذا خطأ كال تبخسوا 
الناس أشيائهم, نحن ال نقوؿ أف األحزاب اإلسالمية لم يخدموا الدين!, كال ىم يظنوف أيضان 

ين أحد غيرىم, أخي كاهلل حتى الحمَّاؿ أك عامل السوؽ خدـ الدين على أنو لم يخدـ الد
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حسب استطاعتو, كل على حد طاقتو كمستواه كعلى طريقتو يخدـ الدين!, نسأؿ اهلل أف يهدم 
المسلمين كيثبتهم على الحق, ثم إنو ليس من عملنا أف نقوؿ: يجب أف التبقى األحزاب 

اإلسالمية؟, متى قلنا يجب أف التبقى األحزاب  اإلسالمية, لماذا ال تبقى األحزاب
اإلسالمية؟!!!, نحن نقوؿ: يجب أف ال يكوف ىناؾ فيرقة كتفرقان, بل نقوؿ بالحفاظ على 
األيخيوَّة, كال يكوف ىمنا الوصوؿ إلى الكراسي ك السلطة, كليكن جهدنا في نشر دين اهلل, فهذا 

 .((أ.ىػفي البرلماف الثين أك أربعين كرسيان أفضل عندنا من الحصوؿ على عشرة أك عشرين أك ث

 .االستدالؿ بالمنهج العاـ كالردكد على الحزبيين في تبرير االخطاء)): يقوؿ .ُُ

, ىذا ليس بمنهج لي, كاقوؿ ىذه المسألة تحتاج إلى تفصيل: ))- ابو عبدالحق –أقوؿ 
 :فنفرؽ بين أمرين

منهج المأربيين كقاعدتهم في االعتذار  أحدىما: االستدالؿ بالمنهج العاـ على خطأ معين فهذا
بحمل المجمل على المفصل من أقواؿ أىل العلم, كىذه قاعدة نبرأ إلى اهلل  ألصحاب البدع,
 .منها كال نيًقري بها

اآلخر: تصوير خطأ كقع فيو سلفي في خطبة أك درس أك مقاؿ أك موقف معين أنو منهج لو 
ن(, )قولو بقاعدة الحلبيين( ك.ك......, علمان أف ككضع عنوانات كبيرة, )تمييعو مع الحزبيي

المنتقد يعلم أنو ال أحد ييحارىب من ًقبل الحزبيين كالمبتدعة كغيرىم مثلي, كذلك لنكايتي بهم 
كشدتي عليهم, ىذه الشدة التي ال يستطيع أف يقـو بها المنتقد, كبسببها تعرضت إلى ما 

ف قاـ المنتقد بشيء من ذلك, فإف صوتو ال يصل تعرضت إليو من البالء كالتشهير كالطعن, كإ
كقاؿ اخطأ في كذا لهاف األمر, , إال إلى عدد محدكد من الناس كتأثيره قليل, فلوا انتقد فقط

لكن ىذا التلبيس على العواـ كطلبة العلم, ىو الذم انتقده كأبين منهجي العاـ, ألف االنتقاد 
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ي عليو, ككاهلل أف الكاتب يعلم أف الحق خالؼ ليس في جزئية كإنما في منهج عاـ ييتصور أن
 .((أ.ىػػذلك

 :أقوؿ انا

الصوفية فقلت يف  لقد أقررت بنفسك يف نسخة تراجعك اليت يف سحاب بأنك ميعت ا٠تبلؼ مع
(( أتراجع عن كل كالـ صدر مني ييفهم منو تمييع الخالؼ مع الصوفيةتراجعك يف سحاب: ))

ا عليك يف رسالتنا اليت أرسلناىا للعلماء حوؿ ىذا ا٠تطأ بعنواف: )٘تييع إذا ١تاذا تنكر علينا عندما كتبن
ك قد استدللت على أخطاءؾ با١تنهج العاـ كٛتل ٣تمل كبلمك على ا١تفصل (, ا٠تبلؼ مع الصوفية

 .أكثر من مرة

إليك كىذا نص انتقادىم  كما انتقد عليك اإلخوة الناصحُت ىذا ا٠تطأ يف نصيحتهم اليت أرسلوىا
كىذا كجدناه في مواطن من كالمك كنخشى أف يدخلك ذلك في القاعدة المأربية من يك: ))عل

 .نتهى((.احمل المجمل على المفصل

 مما نقلو الناقد كتمسك بو -فما كاف في كالمي: ))(ّص)ككما قلت يف كتابك القذائف اٟتق 
و, بمعنى أف ما كاف مما كقع مخالفان لمنهجي العاـ الذم اعتقده كأسير عليو فهذا لو حكم -

منهجا مقررا عاما لي أسير عليو كأدعو إليو, ليس كما ىو الشأف فيما كاف خاصان بواقعة خاصة 
أك عالجا لظاىرة معينة فثم كالـ أك توجيو خاص حصل فيو كالـ قد يخالف األصوؿ العامة, 

قاس عليها, بل حينئذ ىذا ما يسميو بعض الفقهاء حادثة عين, أك كاقعة عين, بمعنى أنو ال ي
ىي خاصة بهذه الحالة المعينة, فال يوخذ منها مذىب الرجل كمعتقده كال يعمم عليو. فجاء 

 ((.ىذا الناقد فجعل ما قلتو في ظرؼ خاص منهجا عاما لي, كىذا من الظلم كالجور
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 .(ولي في اللقاء مع مال عبدالجليل دىوؾ )أنا ال ألـز الناس بقوؿ أحدق: ))يقوؿ .ُِ

: ىذا كالـ مجمل ما كاف ينبغي قولو كقد ألزمنا أنفسنا كطالبنا بأقواؿ - عبدالحق ابو -أقوؿ 
 .العلماء الربانيين كبجرحهم المفسر لمن جرحوه كقدمناه على التعديل المجمل ممن عدلهم

فلنتفق على إلقاء محاضرة أك تصويرىا أك تسجيلها بالصوت, )) :ثم قاؿ المال عبدالجليل -
ىذا  لشيخ عبدالجليل مختلفين على أشخاص, على بعض األشخاص,أنت تقوؿ: أنا كا

الشخص يبدعو بعض العلماء كىذا الشخص نفسو ال يبدعو بعض العلماء أنا على رأم من 
يبدعو كمال جليل على رأم من ال يبدعو كنحن الحمد هلل إخوة متحابين كنحثكم على ىذا 

 .((الشيء أف ال تبدعوا بعضكم بعضا في مثل ىذا

 ا الكبلـ يكوف مسجل صوتيان ىذ

أزيد على ما ذكرت فأقوؿ أما فالف كفالف كفالف الشك أنهم انحرفوا )): قاؿ أبو عبدالحق -
كخالفوا المنهج السلفي كلكن الذم ال يبدعهم كلكن يخطئهم كال يشجع الناس الى التعلق 

 ((.بهم ىذا ال نبدعو كال نهجره

 .((ال نهجره قل ال تبدعوه أيها الشبابال تقل ال نبدعو ك )): قاؿ المال جليل -

 ((.خالص ىذا ممكن)):  قاؿ أبو عبدالحق -

أقوؿ: إف كاف المتكلم فيهم قد ثبت جرحهم بدليل , فيلـز كل من عرؼ بو القوؿ بو, كاالخذ 
بو, ألف الجرح المفسر مقدـ على التعديل المجمل, أما من لم يبلغو الدليل لتبديع أحدىم 

 .(أ.ىػ(الى أف يبين لوفنكتفي بتخطئتو 

 :أقوؿ أنا
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بقي عليك ٥تالفة أخرل ٬تب عليك أف تًتاجع عنها كىي: جلوسك مع ىذا ا١تميع كاحًتامك 
كتقديرؾ لو, فهذا الرجل قد كتب كتابا باللغة العربية ردا على الشيخ ربيع كالسلفيُت يف كردستاف 

 كدفاعا عن اٟتليب أياـ تبديع العلماء لعلي اٟتليب.

 يزاؿ يدافع عن ٤تمد حساف كاٟتويٍت كغَتىم من التكفَتيُت كا١تنحرفُت ك يرل أف األشاعرة كىو ال
كاإلخواف ا١تسلمُت من أىل السنة كاٞتماعة كناقشك على ىذا ٍب اتفقت معو على قاعدة )ال ٧تعل 

لسنة خبلفنا يف غَتنا سببا للخبلؼ بيننا( فكيف ٕتلس معو كتتفق معو كىو يناقشك كيرد على أىل ا
 بسبب تبديعهم لؤلشاعرة كاإلخواف ا١تسلمُت؟!!

تعظيمي كرفعي فوؽ منزلتي من قبل بعض الشباب, فهذا ما ال أقبلو, كال أرضى : ))يقوؿ .ُّ
بو, كأبرأ الى اهلل تعالى منو, فانا طويلب علم سائر على منهج العلماء الكبار, رحم اهلل األموات 

كالشيخ صالح الفوزاف  كاأللباني كالعثيمين كالنجمي, منهم كحفظ األحياء, أمثاؿ الشيخ ابن باز
كاللحيداف كالمفتي كالعباد, كالشيخ ربيع المدخلي كعبيد الجابرم كمحمد بن ىادم كغيرىم 

 .أ.ىػػ((من علماء اىل السنة

 :أقوؿ أنا

ما قاؿ ىذا الكبلـ ال يكفي يف إنكار ىذه الظاىرة ا٠تطَتة, بل البد من ذكر أٝتائهم كالرباءة منهم ك
لفاحل اٟتريب عندما غلوا فيو كرفعوه فوؽ منزلتو, كىذا نص كبلـ الشيخ ربيع  -حفظو اهلل-الشيخ ربيع 

 :حفظو اهلل

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم))

, كالصبلة كالسبلـ على نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كمن اتبع ىداه إىل يـو اٟتمد هلل رب العا١تُت
 :أما بعد, الدين
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على ما قاـ بو الشيخاف عبيد اٞتابرم ك٤تمد ىادم ا١تدخلي حفظهما اهلل من البياف فإنٍت اطلعت 
ا١تتعلق بتوفيق األزىرم كأيب مالك العدين من أجل ما صدر منهما من الغلو يف حق الشيخ فاحل 

 .اٟتريب حفظو اهلل كإين ألؤكد ما كرد يف بياهنما

 :كأضيف

ثرم أف يتقوا اهلل يف أنفسهم كيف ا١تنهج السلفي الذم نالو إنو على ا١تسئولُت بشبكيت أنا السلفي كاأل
من التشويو كمشاتة األعداء األمر الذم ال يطاؽ بسبب كتابات أناس ٣تهولُت ال تعرؼ عقائدىم كال 

 .مناىجهم كال سَتىم كال أخبلقهم باسم السلفية كالسلفيُت

طعوف كاالهتامات ا٠تطَتة بالتمييع كأصبحوا يطاردكف السلفيُت عن حياضهم كيشنوف عليهم ٛتبلت ال
كغَته كاعتبارىم كراث ابن سبأ؛ إىل جانب السباب ا١تقذع الذم ال يصدر إال ٦تن ال ٮتشى اهلل كال 

 .يراقبو كيبعد صدكر ىذه الشناعات كالرذائل من السلفيُت

عند كثَت منهم  ىذا إىل جانب اعتبارىم اٟتق باطبل كالباطل حقا كاعتبارىم الغلو الشنيع حقان كعدالن 
كاعتبار ألفاظ ا١تنقذ كاٞتهبذ كشاىد عصره كحاكم العلـو كالفنوف كأعرؼ الناس با١تنهج السلفي 

 .كأعلم الناس ٓتبايا اٟتزبية ىكذا بصيغيت التفضيل

 .كيدرؾ الواقف على كبلمهم أهنم ٭تاكلوف إسقاط علماء السنة ككضعهم يف سلة ا١تهمبلت

ا١تذكورتُت أف ٮتربكا أىل العلم بأٝتائهم كأٝتاء آبائهم كأنساهبم ليقولوا  فعلى ا١تسئولُت عن الشبكتُت
 .فيهم كلمة اٟتق اليت يستحقوهنا كال ٬توز ٢تم إخفاؤىا كال إخفاء أصحاهبا

كإف مل يقم ا١تسئولوف عن ا١توقعُت ٔتا ٬تب عليهم كٔتا سبق طلبو فسنقـو بتحذير الناس من ىاذين 
 ا١توقعُت
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أف يقـو بواجبو الذم افًتضو اهلل عليو يف إنكار ىذا ا١تنكر الذم أقاـ الدنيا  كعلى الشيخ فاحل
 .كأقعدىا بسببو

فيجتهد يف معرفة أٝتائهم كينتقد ألفاظهم اليت بالغوا يف الغلو هبا , كأف ٭تذر منهم بأعياهنم التحذير 
 .البليغ الذم تربأ بو ذمتو كعرضو

 .ا١تنهج السلفي من آذل كضركفق اهلل اٞتميع ١تا ٭تبو كيرضاه كٛتى 

 ربيع بن ىادم عمَت ا١تدخلي: كتبو

 ((.مكة ا١تكرمة ىػ٤ُِْٓتـر ِّ

بل إنك تقبل ذلك منهم كتشجعهم كتشكرىم على ىذا الغلو كما فعلتو يف قناتك عندما أرسلوا 
أنت كأحمد بن حنبل إليك رسالة يف إحدل ٤تاضراتك كقرأهتا بنفسك, فقالوا يف حقك: ))

 ىػ.ُّْٔ(( بتأريخ فهذا حسن ظنكم بيفبدالن من أف تنكر عليهم , قلت : )) ((الكردم

 :كىذا أيضا نموذج من غلوىم فيك

فعلى سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر قاؿ أحد ا٠تطباء ا١تؤيدين لك على ا١تنرب: ))إذا رأيت شخصان  -
ن يف ىذا العصر, إذا ٭تب الشيخ ابن باز كالشيخ األلباين كالشيخ ابن عثيمُت كباقي ا١تشايخ ا١توجودي

كأحد ىؤالء ا١تشايخ ا١توجودين يف بلدنا ىو األستاذ الشيخ عبداللطيف أحبهم كأخذ الدين منهم, 
حفظو اهلل, إذا رأيتى أحدان أحبو هلل فاٍعلىٍم أنو على السنة, كأنو مل ينحرؼ عنها, كإذا رأيتى أحدان 

 ق(.ُّْٓ(( بتأريخ: )ن السنة!!خاصمو كمل يرض بو فاٍعلىٍم أفَّ ىذا الشخص قد ا٨ترؼ ع
ىناؾ شيء آخر رٔتا ال يعرفو كثَت من الناس : ))-كىو مفيت القناة -كقاؿ أحد الشباب  -

تحن بو الناس, فالذم ٭تبو يكوف على السنة إف  كىو: أف األستاذ عبداللطيف من العلماء الذين ٯتي
 ((.عوف!!!شاء اهلل, كالذم يعاديو فهو على حافة ا٢تبلؾ, كنعرؼ بو ا١تبتد
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الدكتور عبد اللطيف كأٛتد بن حنبل من أحبو فهو كأتباعك ينشركف عرب رسائل اٞتواؿ: )) -
 ((.صاحب سنة ك من أبغضو فهو صاحب ىول

كيقوؿ أحد خطبائهم كىو يتكلم عن ٖترًن الغيبة, كىو ال يزاؿ ٮترج على شاشة قناة  -
 :يتكلم يف ىذا الرجل ىم ثبلثةكالذم النصيحة كلو خطب ك٤تاضرات يف ىذه القناة, يقوؿ: ))

 رجل ميٍلًحد ك مىٍن ال ًدينى لو. -ُ

 ك رجل مبتدع ك خرايف كقبورم كحزيب. -ِ

 ككبلمنا ليس يف ىؤالء, ىؤالء يتكلموف ٔتا يريدكف كال يستطيع أحد إسكاهتم.

 رجل كىو حقان حاسد كحاقد كمتخاذؿ, ككبلمنا يف ىؤالء((. -ّ

مئنكم يا إخوٌب بأف ىذا الشخص إما مبتدع كأما ملحد كأما كمن تكلم فيو أنا أطكيقوؿ: ))
 ((.حاسد!!!

كأم شخص باسم السلفية أك بأم اسم آخر تكلم يف الشيخ حىت لو مل يقلو بلساف ا١تقاؿ كيقوؿ: ))
 ((.لكن بلساف اٟتاؿ فقد يفهم منو أنو يتكلم يف ا١تنهج السلفي

عبد اللطيف كباقي األساتذة الذين يظهركف على كيقوؿ: ))كالكبلـ يف قناة النصيحة كيف األستاذ 
, كىذا تشويو للمنهج السلفي ال -أم: طعن يف ا١تنهج  -القناة, ىو كبلـ على ا١تنهج السلفي

 غَت!!!((.

كيقوؿ: ))يقوؿ أبو حاًب البنو: إذا رأيتى الرجل ٭تب أٛتد فاعلم أنو صاحب سنة, فكذلك أنا 
اٟتق عبد اللطيف بن أٛتد فاعلم أنو صاحب سنة, ك إذا رأيت إذا رأيتى الرجل ٭تب أبا عبد أقوؿ: 

(( كىذا الكبلـ مسجل !!علم أنو صاحب ىولالرجل يبغض أبا عبد اٟتق ك يتكلم فيو بالباطل فا
 ىػ. ُّْٔبالفيديو بتأريخ 
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بل كصل هبم اٟتاؿ إىل أف بدءكا يكتبوف قصائد ٯتدحوف فيها الدكتور عبد اللطيف ك يبالغوف يف 

 إىل درجة أف كل من عاداه فهو منحرؼ عن السنة كسىيىٍسقيط, كيينشدكهنا ملحنة.مدحو 

ككما يقوؿ أحدىم يف مطلع قصيدة لو ٯتدح فيها الدكتور عبد اللطيف: ))يف ًعٍلًمكى  -
 كًعٍرفىاًنك أىرىل ًىبلؿى القىٍرًف اٞتديد((, كىذا يدؿ على أهنم يركنو أنو ٣تدد ىذا القرف!!.

الرؤل كا١تنامات على أهنم قد قيل ٢تم يف ا١تناـ: )اتبعوا الدكتور عبد اللطيف بل بدءكا ينشركف  -
 أك أف اٟتق مع الدكتور عبد اللطيف أك أنو ىو كقناتو الفضائية على اٟتق كغَت ذلك((.

 .تبديعي لبعض المنحرفين عن السلفية كاتهامهم بالحدادية: ))يقوؿ .ُْ

باب في كردستاف العراؽ ككصفهم بالحدادية,  : أما تبديعي لبعض الش- ابو عبدالحق - أقوؿ
كاف مبنينا عل أسباب تستوجب التبديع, كبينت ىذه األسباب في كتابي )رفع الستار عن بعض 

 (.ما تحملو رسائل سيركاف أشقر من األخطار

ككتب اثناف من اإلخوة من طلبة العلم, أسباب تبديعي لهوشيار أحمد, فاف أطلع أىل العلم 
باب الذم بدعتهم بسببها, ككافقوني عليها فأنا باؽ على تبديعي لهم, كإف لم على ىذه األس

 .((أ.ىػػيوافقني العلماء بعد إطالعهم على ما كتبنا عنهم, فأنا راجع الى كالـ أىل العلم

 :أقوؿ أنا

(, تبديعك لبعض السلفيين١تاذا مل تنقل نص كبلـ ىؤالء اإلخوة, فإهنم قد كتبوا لك ) .ُ
ىذا النقل كقلت تبديعي لبعض ا١تنحرفُت عن السلفية, كىذا الصنيع منك يدؿ كلكنك حدت عن 

على شدة مكرؾ كخداعك كتلبيسك على الناس كىذا نص كبلـ ىؤالء ا١تشايخ يف نصيحتهم لك: 
: التبديع في مسألة الحدادية كالحلبية ىل ىو حق لعامة العلماء تبديعك لبعض السلفيين))
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لعلماء كمنهم الشيخ ربيع أف البدع نوعاف: بدع ظاىرة مثل الرفض كطلبة العلم؟ فالذم قرره ا
 كالتجهم كالتصوؼ كاإلخواف المسلموف, ىذه يجوز فيها التبديع للعلماء كطلبة العلم.

أما المسائل الخفية مثل الحدادية كالحلبية فهذه خاصة بالعلماء العارفين من أىل االختصاص 
العلم كمما قالو الشيخ ربيع في ىذا: )طالب العلم في  كليست لعامة العلماء فضالن عن طلبة

ىذا يكوف كالشاىد ينقل المؤاخذات للعلماء(. كقد قمت بتبديع إخوة سلفيين مثل سيركاف 
كىوشيار كغيرىم, كفتح ىذا الباب لطلبة العلم يحدث فوضى في الساحة السلفية ال يعلمها 

 كبلـ اإلخوة الناصحُت.  ((. انتهىإال اهلل كىو خالؼ تقريرات أىل العلم

١تاذا ىذا االضطراب كالتوتر كالقلق يف مسألة تبديعنا فاثبت على ما كنت عليو إف كنت قد  .ِ
 بدعتنا على أسباب تستوجب تبديعنا.

ىل رفع القضايا إىل العلماء يكوف قبل اٟتكم أـ بعده؟, فما ىي الفائدة إذا من ذلك كما  .ّ
ى السَت على منهج العلماء الكبار الذين ذكرهتم مثل يقاؿ: )بعد خراب البصرة(؟, أىكذا تدع

 )الشيخ ابن باز, كاأللباين, كابن عثيمُت....( أـ جعلت العلماء تبعا لك؟!
١تاذا ترفعها إىل العلماء ألست من علماء اٞترح كالتعديل؟!, إذا مل تكن من أىل ىذا ا١تيداف  .ْ

تبديع السلفيُت كإخراجهم من فكيف تورط نفسك يف قضية ليست من شأنك, أما علمت بأف 
 السلفية من أخطر ا١تسائل؟

إف كنت قد بدعتنا على بصَتة كدليل فكيف تًتاجع عن الدليل ألجل العلماء كىل ٭تل  .ٓ
ألحد أف يًتاجع عن الدليل لقوؿ أحد من الناس, كىل العلماء يأمركنك ٔتخالفة الدليل؟! ألنك 

 ((.لتبديعتبديعي كاف مبينا على أسباب تستوجب اقلت: ))

في كتابي ) رفع الستار عن بعض ما  -أسباب التبديع  -كبينت ىذه األسباب أما عن قولك: ))
 ((.تحملو رسائل سيركاف أشقر من األخطار
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أقوؿ: ىذا من التدليس كالتلبيس كا٠تداع, فإنك قد أك٫تت الناس بأف ىذا الكتاب مطبوع كمنشور 
 كعلى ما فيها. بُت الناس, كاطلع الناس على ىذه األسباب

فلم  -كما يقاؿ-كلكن ليعلم اٞتميع أف ىذا الكتاب ال كجود لو حىت اآلف بل ىو يف عامل ا٠تياؿ 
يره ال أحد منا كال الشيخ سَتكاف حىت يعلم على ماذا بدع, فهذه ىي حقيقة أحكاـ الدكتور كطريقتو 

 يف تبديع السلفيُت.

 با علٌي بػ)طلبة العلم( ىذه أيضا من صفات اٟتدادية.( كللشبابُت الذين كتالشبابأما كصفك لنا بػػ)

 كإال فإننا أكرب منهما سنان كعلمان كالنزكي أنفسنا على اهلل, كيشهد على ذلك القاصي كالداين.

فإف الشيخ سَتكاف األشقر قد جاكز األربعُت من عمره, كصار جىدان كأما أنا أيضا فقد قاربت األربعُت 
ـ فهو أصغر من الشيخ سَتكاف بستة عشرة سنة َُٗٗحد٫تا من مواليد من عمرم كىذاف الشاباف أ

ـ كىو أيضا أصغر من الشيخ سَتكاف بأربعة عشرة سنة كأنا أيضا أكرب ُٖٖٗكاآلخر من مواليد 
 منهما بعشر سنوات تقريبان, فكيف ٭تل لك ىذا الكبلـ كالتنقيص؟!

ٚتلة كأفرادان من دكف حجة كال برىاف, بل دكف ٍب ١تاذا مل تذكر بقية الدعاة السلفيُت الذين بدعتهم 
معرفة بعضهم جملرد أهنم انتقدكؾ ١تاذا كل ىذا التدليس كالتلبيس ك ا٠تداع بل ك ا٠توؼ من أحكامك 

 ا١تطلقة ا١تبنية على الظلم كاٞتهل؟!!!

 ((.ككتب اثناف من اإلخوة من طلبة العلم, أسباب تبديعي لهوشيار أحمدأما قولك: )) -

يا حبذا لو تقـو بنفسك بًتٚتة ما كتبتم علي ٍب تنشركهنا يف سحاب ليطلع الناس بأنفسهم أقوؿ: 
على ما كتبتموه عليَّ كلَتكا العجب العجاب لَتكا قمة األدب ك األخبلؽ, فإف ما كتبتموه علي من 
أكلو إىل آخره ليس إال ٣ترد سب كشتم ك كاستهزاء كسخرية كتنقيص من شأين كذكرم بأقبح 

صاؼ ك يف ا١تقابل ا١تدح كالثناء العاطر ا١تفرط عليك ك على أخطاءؾ كرفعك فوؽ منزلتك ك٣تاكزة األك 
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اٟتد بك كالتفاخر علينا بتزكيات العلماء لك كبشهاداتك األكادٯتية, فضبل عن األكاذيب الصر٭تة 
ة ال كالواضحة كضوح الشمس يف رائعة النهار ليس دكهنا سحاب فقم بًتٚتتو ترٚتة دقيقة صحيح

 حذؼ فيها كال زيادة إف كنت صادقا.

 كأما ادعائك الرجوع إىل العلماء كاالستماع إىل كبلمهم يف عرض ما تسميها بأسباب تبديعنا
فمجرد ادعاء كال شيء آخر, كإال فلماذا مل تأت إىل العلماء عندما كنا يف ا١تدينة النبوية كاتصلنا بك 

يطلبوف منك بأف تأٌب كٕتلس معنا عندىم ٟتل مشاكلنا  ك٨تن عند ا١تشايخ, كأخربناؾ بأف ا١تشايخ
 كبياف اٟتق للجميع كلكنك تكربت علينا كقلت بأنكم صغار ك أنا ال أجلس إال مع الكبار.

 :كيف كقتها نشرنا بيانا حوؿ ىذه القضية كىذا نصو

 بياف ٣تموعة من طبلب العلم))

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

ة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كأصحابو كالتابعُت ٢تم بإحساف إىل اٟتمد هلل رب العا١تُت كالصبل
 .يـو الدين

 :أما بعد

كفقو  - نود أف نبُت للجميع بأف أخانا الدكتور عبد اللطيف أٛتد ا١تعركؼ بأيب عبد اٟتق الكردم
 لعلماء كعداده للجلوس معنا عند اقبل مدة جاء إىل العلماء كا١تشايخ الكراـ ك أظهر است - اهلل

على علم  , مع أنو كافننا ال نريد مواجهتو عند العلماءكأكىم الناس بأ -حفظهم اهلل  -ا١تشايخ 
( ك مرة: )كأنا مستعد للجلوس معهم مىت ما تيسر ٢تم اجمليء إىل العبعدـ كجودنا يف ا١تملكة, ٍب قاؿ

, قلنا ٝتعا ك طاعة هلل الذم خ قد طلبوا منا بأف نذىب إليهم ك٧تلس معو عندىم١تا علمنا بأف ا١تشاي
أمرنا برد األمور كا١تشاكل إىل العلماء كلكن بعدما كصلنا إىل ا١تدينة كجلسنا مع ا١تشايخ ك أعطونا من 

ألبنائو جزاىم اهلل  كقتهم العامر بالدعوة إىل اهلل كالتعليم كأكرمونا غاية اإلكراـ ككانوا معنا كأب نصوح
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, فاتصلنا بو اللطيف ليأٌب ك٬تلس معنا كما كعدل بالدكتور عبد , كطلبوا منا أف نتصخَتا اٞتزاء
يف ا١تملكة كأخربناه بأف ا١تشايخ يطلبوف منك بأف تأٌب كٕتلس معنا, كقلنا لو بقي لنا ثبلثة عشر يوما 

, ٟتل ا١تشاكل اليت بيننا كبينو كبياف اٟتق للجميع كذلك بعرض أخطائو على كننتظرؾ يف ىذه ا١تدة
م يطلباف منك أف قلنا لو بأف الشيخ ٤تمد بن ىادم ا١تدخلي ك الشيخ عبد اهلل البخار , ك ا١تشايخ

حفظهم اهلل  –, ك ىذه كانت نصيحة الشيخُت أيضا الشيخ ربيع كالشيخ عبيد تأٌب كٕتلس معنا
 .- أٚتعُت

مل إذا استجاب األخ عبد اللطيف كاستعد للجلوس معنا ك  - حفظو اهلل -كقلنا للشيخ ٤تمد ا١تدخلي
يستطع الوصوؿ يف ا١تدة احملددة فنحن نستطيع أف ننتظره أكثر من ىذه ا١تدة كذلك بأف نزيد عليها 

 .عشرة أياـ أخرل

!!( فقلنا لو لكبارأجابنا كقاؿ يف حقنا بأف )ىؤالء صغار كأنا ال أجلس إال مع ا - لؤلسف -كلكنو 
حفظو  -, كيقوؿ ٕتلس معنا عندىمب عليك أف تأٌب ك : ))٬تالشيخ عبد اهلل البخارم يقوؿ لك بأف
 ((.: اٟتجة بالدليل كليس بالصغَت كالكبَت-اهلل

٬تب عليك أف تسكت عن ىؤالء  البخارم حفظو اهلل يقوؿ لك: ))ك قلنا لو بأف الشيخ عبد اهلل
 ((.اإلخوة حىت تأٌب عندنا

ألئمة كا٠تطباء كالدعاة رسالة ا)) أتباعو قد كتبوا رسالة للشيخ ربيع حفظو اهلل باسمكللعلم أنو ىو ك 
 ((.بعض الشباب - عبد اللطيف - إىل أىل العلم كشهادهتم(( قالوا يف حقنا: ))اختلف مع الشيخ

أف ٕتمعوا بُت القـو كتسمعوا كٖتكموا فالشيخ أبو عبد اٟتق مستعد  - ا١تشايخ -إف رأيتم كقالوا: ))ك 
 ((.لذلك مىت ما تفضلتم

 :فنقوؿ ٢تم
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مشاٮتنا األفاضل كأجبنا دعوة علماءنا ك  -كهلل اٟتمد كا١تنة  -عدادنا لذلك ىا ٨تن قد أثبتنا است
 ؟فأين ما كعدكم بو الدكتور إف كاف ىو قد كعدكم بذلك حفظهم اهلل تعاىل,

 .أـ أنكم فعلتم ذلك من تلقاء أنفسكم كتقولتم عليو

همة كاٟتساسة كأنو قد ل ىذه القضايا ا١تألنو قد تبُت بأنو غَت مستعد للتحاكم إىل العلماء يف مث
 .فإنا هلل كإنا إليو راجعوف ,هة معنا عند العلماء ٟتل مشاكلناا١تواج يستعد للجلوس ك ملخالف كعده ك 

ألخ : ىي قضية تبديع السلفيُت كرميهم باٟتدادية, فإف ااكل اليت أردنا حلها عند ا١تشايخكمن ا١تش
( يف حق السلفيُت ا١تخالفُت لو كقد فبلف حدادم كفبلف حدادمعبد اللطيف قد أكثر من قوؿ )

لدعوة إليها كالذب عنها طبلب العلم كالشباب السلفيُت ا١تعركفُت بالسلفية كابدع ٚتاعة من الدعاة ك 
كأفرادا من , فبدعهم ٚتلة ا قبل أف يعود ىو إىل بلدنا, بل فيهم من كاف سلفيا كداعيا إليهمنذ سنُت

الفرقة , فأٟتقهم بشر فرؽ أىل البدع كىي ينصحهمدكف أم حجة كال برىاف, بل كمن دكف أف 
, كليس ٢تم يف ذلك ذنب إال أهنم مل يقركه على أخطائو الظاىرة كا١تنتشرة بُت اٟتدادية البغيضة ا١تقيتة

 .الناس كيف الفضائيات كقاموا برفع بعضها إىل العلماء كا١تشايخ السلفيُت

لسنة كاٞتماعة ك نعتقده ىو: أف مثل ىذه ا١تسائل كألف الذم تعلمناه كقرأناه من كبلـ علماء أىل ا
ا١توقف الصحيح منها, أما ٨تن ء اٞترح كالتعديل ١تعرفة اٟتكم ك اٟتساسة ٬تب أف ترد كترفع إىل علما

, لذا ٬تب علينا أف نرفع أخطاء السلفي ا١تشهور د اللطيف فمن طبلب العلمٚتيعا ٔتا فينا الدكتور عب
خفية إىل علماء ىذا الشأف كإال مل تنضبط ىذه ا١تسائل كمل تنتو ا١تشاكل بالسلفية إف كقع يف أخطاء 

 ., كاهلل ا١تستعافم عصمة كال أخوة إال من رحم اهللكٖتدث كتكثر الفنت بُت السلفيُت كال يبقى بينه

إىل علماء أىل السنة  : )ىل من أصوؿ كمسلك اٟتدادية الرجوعنا نريد أف ننبو على أمر أال كىوىك 
 ؟!!!(الفنتعة كالتحاكم إليهم ٟتل ا١تشاكل ك كاٞتما

 ., كاهلل كيل التوفيقكوف قد قمنا ٔتا تربأ بو الذمة كأدينا الواجب الذم علينانرجو أف نك 
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 :تنبيه

لسنا الوحيدين الذين ٮتالفونو بل كثَت من الدعاة كا١تشايخ الذين ٢تم القدـ يف الدعوة إىل السلفية ))
 ((.بلدنا ٮتالفونو كينتقدكنو يف -قبل األخ عبد اللطيف-

لى اٟتق ا١تبُت أف ٬تمع كلمتنا عيؤلف بُت قلوبنا كيوحد صفوفنا ك  كيف ا٠تتاـ نسأؿ اهلل تعاىل أف
فإنو كيل  ,نا الباطل باطبل كيرزقنا اجتنابو, كأف يرينا اٟتق حقا كيرزقنا إتباعو كيريكالصراط ا١تستقيم
 .ذلك كالقادر عليو

ُت كالصبلة كالسبلـ على رسولو األمُت كعلى أصحابو كالتابعُت ٢تم بإحساف إىل كاٟتمد هلل رب العا١ت
 .يـو الدين

ٍركاف األشقر-ُ)) :ككتبو كل من ىيٍوٍشيار أٛتد  -ْ, دانا عبد اهلل -ّ ,عبد الكرًن القىٍيتيويل -ِ ,ًسيػٍ
 ,((.ٚتىٍجىمايل 

 ((ـ۲َ۱ٔ-ْ-۲|  ىػ ۱ْ۳۳-ٔ-۲ْ: السبت/  مكة ا١تكرمة

 ت بيانو باختصارىذا ما أرد

 كاهلل من كراء القصد كىو حسبنا كنعم الوكيل

 كاٟتمد هلل رب العا١تُت كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم

 

 

 : أبو عبد اهللكتبو

 ىيٍوٍشيار أٛتد الكردم

 ىػ۱ْ۳۳رمضاف/ /ُُ
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 )تراجع كبياف (تالعب كتلبيس ك ليس

 لدكتور عبد اللطيف الكردمىذا رد على ما كتبو ا

 : )تراجع ك بياف(بعنواف
 

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

 كعلى آلو ك أصحابو كمن تبعهم بإحساف إىل اٟتمد هلل رب العا١تُت كالصبلة كالسبلـ على نبيو األمُت
 يـو الدين. أما بعد:

َِ   فقد قاؿ تعاىل: ٌۡ
َ
ََ ٱۡۡل ِ ٌّ ۡمر  

َ
ًۡ أ ُْ وهُ إََِل ٱلرهُسِٔل ِإَوَذا َجآَء ٔۡ َردُّ َ ٔاْ ةِّۦِۖ َول َذاُع

َ
وِ ٱۡۡلَِٔۡف أ

َ
أ

ۡمرِ 
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ََ يَۡسَخۢنتِطُ  ِإَوََلَٰٓ أ ِي ُّ ٱَّله ٍَ ًۡ ىََعيِ ُٓ ِۡ ٌِ ًۡ ِ َعيَۡيُل ََل فَۡضُو ٱَّلله ۡٔ َ ۗ َول ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ ۥ  ُّ َُٔ

ََ إَِله كَيِيَل   ۡيَطَٰ ًُ ٱلشه َتۡعُخ ۥ ََلته ُّ  (.ّٖالنساء:)  َورَِۡحَُخ

لبعض األخطاء ا١تنهجية اليت كقع فيها  كلقد قمنا بكتابة رسالة قبل أكثر من سنتُت ككانت فيها بيانان 
 اضراتو كمناقشاتو العلنية كعلى شاشاة القنوات الفضائية,الدكتور عبد اللطيف من خبلؿ خطبو ك٤ت

كقمنا أيضان بتوثيقها, مع أننا قد ناصحناه مراران كتكراران من قبل, كلكنو لؤلسف مل يلتفت إلينا كمل 
يأخذ بنصيحة أحد من إخوانو لو, ألجل ذلك رفعنا بعض ىذه األخطاء إىل علماءنا ك مشاٮتنا 

مة حامل راية اٞترح كالتعديل ربيع بن ىادم ا١تدخلي كالشيخ العبلمة الفقيو األفاضل مثل الشيخ العبل
عبيد بن عبد اهلل اٞتابرم ك الشيخ العبلمة ٤تمد بن ىادم ا١تدخلي كالشيخ العبلمة عبداهلل 

إلبداء رأيهم حوؿ ما فيها, كٗتطئة ا١تخطئ منا, كنصيحة الطرفُت ٔتا ٬تب  -حفظهم اهلل-البخارم
 .عليهم
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بنصيحة الدكتور عبد اللطيف, ك اعًتؼ أبو  ,بواجبهم كعادهتم -جزاىم اهلل خَتان -اـ العلماء كقد ق
بأخطاء كقعت منو, ك كعد العلماء بأف يكتب تراجعو عنها ك يعلن ذلك  -سدده اهلل–عبد اٟتق 

ى ذلك, قد فرحنا فرحا شديدا كٛتدنا اهلل عل -ك اهلل الذم ال إلو إال ىو  -بوضوح, فلما بلغنا ذلك 
كدعونا لو بالثبات كالتوفيق, كلكن لؤلسف الشديد مل ٭تصل ما كنا نتمناه كنرجوه, من أف ا١ترء إذا 

 .أخطأ فإنو ٬تب عليو أف يًتاجع تراجعان كاضحان دكف تبلعب أك ٘تويو أك تلبيس

تلبيساتو  بل قاـ بالتبلعب كقلب اٟتقائق كالتدليس كالتلبيس كما سأبينو يف آخر ىذا البياف عند بياف
 يف نسخيت تراجعو, يف النسخة اليت أعطاىا للمشايخ كالنسخة اليت نشرىا يف شبكة سحاب السلفية.

ٍب إنو مل ينشر تراجعو ال يف قناتو كال يف مواقع التواصل االجتماعي كال أعلنو كما كقع يف األخطاء 
ة الكردية كتأثر هبا بعض اٞتهاؿ علنا, بل حىت مل يًتٚتو إىل اللغة الكردية مع أف أخطائو كانت باللغ

كضعفة القلوب, فكاف الواجب عليو أف يعلن تراجعو يف األماكن اليت أخطأ فيها كبُت الشباب 
كالعواـ الذين اغًتكا هبذه ا١تخالفات كأخذكا هبا, ككاف عليو أف يكتبها ٢تم باللغة الكردية كيبنها للناس 

ًۡ إَِله   غاية البياف كما قاؿ اهلل تعاىل: ۡيِٓ
حُُٔب َعيَ

َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
ْ فَأ ٔا ُِ ْ َوَبيه ٔا ۡصيَُح

َ
ْ َوأ ٔا ََ حَاةُ ِي ٱَّله

 ًُ اُب ٱلرهِحي ٔه َُا ٱتله
َ
 (.َُٔ:)البقرة  َوأ

عدة مبلحظات نذكرىا بيانا للحق ك إبراء  -ا١تزعـو  -كعلى كل حاؿ فإننا لنا على ىذا الًتاجع 
 ىو حسبنا كنعم الوكيل.للذمة كاهلل من كراء القصد كعليو توكلنا ك 

 :المالحظات

أتراجع عن كل كالـ صدر مني يفهم منو تمييع الخالؼ مع )) :يقوؿ :المالحظة األكلى
 ((.الصوفية

 :الجواب عليها
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فيو حيدة عن اإلقرار ٓتطئو, كإال فهل  ((يفهم منو تمييع الخالؼ مع الصوفية)): إف قولو :أوالً
 ع الصوفية أـ يفهم منو ٘تييع ا٠تبلؼ؟! كنطلب منو أف ٬تيبناىذا الكبلـ صريح يف ٘تييع ا٠تبلؼ م

 .إجابة صر٭تة كاضحة ال لبس فيها كال خفاء

 :كىذا نص كبلمو

كلكن  -أم الصوفية -ال شك كلنا مسلموف, ك نراىم أيضان مسلموف)) :أبو عبدالحق .ُ
 .(أ.ىػػ(يبدك أنو يوجد سوء تفاىم أك سوء ظن بين الطرفين!!

 ؟!!فهل ا٠تبلؼ بيننا كبُت الصوفية بسبب سوء التفاىم كسوء الظن أقوؿ:

))أنتم تقولوف: قد يوجد بيننا سوء تفاىم, ١تاذا ال ٕتلسوف معهم كٖتددكف  :قالت اإلعالمية .ِ
 ؟((النقطة ا١تشًتكة بينكم

ىكذا كاف ينبغي, فبدالن من أف يخرجوا في المظاىرات ضدنا كيهددكننا كاف )) :أبو عبد الحق
 .((أ.ىػػنبغي أف نجتمع معهم في مكاف لنتفاىم تحت إدارة الحكومة!!ي

فهل ينبغي علينا أف ٧تلس معهم لنتفاىم كنتصاحل؟!!! عش رجبا ترل عجبا!!! مع أف الذين  أقوؿ:
خرجوا يف تلك ا١تظاىرة كانوا من الدعاة كا٠تطباء الغبلة ا١تتصوفُت ا١تعركفُت يف بلدنا, كإف دعت 

أٝتائهم ككتبهم كمساجدىم ك ٪تاذج من أقوا٢تم الشركية, فسنقـو بذلك إف شاء اهلل  اٟتاجة إىل ذكر
 تعاىل.

ىل أخطأ األستاذ يوسف رشيد عندما كتب يف صفحتو على الفيس بوؾ دكف أف يسمي  :ثانياً
: ىم بيننا كبين القبوريين أك يقاؿمن الخطأ الكبير أف يقاؿ : يوجد سوء تفاأحدان ك قاؿ:))

 ((.ف إخوانناالقبوريو 
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يا يوسف رشيد, أنت في اعتبارم رجل قليل ألف الدكتور اهتمو بسبب ىذا النقد كقاؿ يف حقو: ))
العلم كالحكمة كقريب جدان من الحدادية كابتليت بمرض العجب كالتعالم أسأؿ اهلل أف 

 .((يشفيك

نهم مسلموف كنرل أىو أنو قد دافع عن قولو: )) -كاهلل أ علم-كسبب ىذه اٟتيدة  :ثالثاً
(( دافع عنو يف االنًتنيت, كإخواننا!! كلكن يبدك أنو يوجد سوء تفاىم أك سوء ظن بين الطرفين!!

رجل قليل كاهتم من رد عليو بأنو: ) -رٛتو اهلل-ـ للشيخ ابن عثيمُت كاستدؿ على صحتو بكبل
 (.العلم كالحكمة كقريب جدان من الحدادية كابتلي بمرض العجب كالتعالم

كقاؿ  -كسلمصلى اهلل عليو -أننا رأينا شخصا عند قرب النيب : ))لو لشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلليقوؿ ا
يا ٤تمد, يا ٤تمد, يا ٤تمد أرزقٍت, افعل ..افعل...ىل نصيح بو؟ ما نصيح بو ندعو, ك إذا انتهى 

خي كىو أمسكناه كقلنا: يا أخي, أقوؿ يا أخي, الف ىذا مل يكفر ىذا جاىل, كاال ما قلت: يا أ
مشرؾ ىذا ال يصلح ما يستقيم, دعاء غَت اهلل غلط, ما أقوؿ شرؾ حىت يطمئن أكثر, أرأيت ىل 

 الرسوؿ أقدر على أف ٬تيبك أك اهلل أقدر؟.((.

 .كمعلـو لكل من لو أدىن بصَتة بأف كبلـ الشيخ يف كاد كاستدالؿ الدكتور يف كاد آخر

شتائم ١تن أنكر على الدكتور عبد اللطيف ٘تييعو مع كألنو دافع عن الشباب الذين كالوا السباب كال
الصوفية, فقاـ ٔتدح ىؤالء الشباب ك كصفى تلك اجملاكزات عن حدكد الشرع كعن حدكد األدب, 

!!  .كالكلمات البذيئة اليت كتبوىا بأهنا مواقف شرعية, كأهنا من الدفاع عن ا١تظلـو

, كال يريد أف يعتذر لئلخوة الذين  لذا نراه ٭تيد عن اٞتواب, كٮتجل من نفسو أف يقوؿ: أخطأتي
 .- أعلم كاهلل -ىاجم عليهم بسبب إنكارىم عليو 
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عبارتي )كجود سوء التفاىم ٍب عندما ذىب إىل ا١تشايخ اعًتؼ ٓتطئو يف ىذه ا١تسألة حيث قاؿ: ))
أك سوء الظن مع الصوفية( موىمة ...... كإف كاف يفهم من كالمي أف السلفيين أيضا عندىم 

 ((أ.ىػػ.وء فهم كسوء ظن بالصوفية فهذا باطل كأنا متراجع عنو كأبرأ إلى اهلل منوس

 كلكنو قد حذؼ ىذه العبارة من نسخة تراجعو اليت نشرىا يف سحاب.

إذان ٬تب عليك أف تعتذر من األخ يوسف رشيد الذم أسأت األدب إليو كاهتمتو بأنواع من التهم 
عتذر منو علنا يف اإلنًتنيت ك باللغة الكردية إف كنت صادقا يف الباطلة كالشنيعة, ك ٬تب عليك أف ت

انىٍت ) ادعائك الًتاجع عن ا٠تطأ مىت ما بُت لك, ك أذكرؾ بقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:  مىٍن كى
, كىالى ًدٍرىىمه ًإٍف كىافى لىوي كيوفى ًدينىاره ٍبلى أىٍف الى يى , أىٍك شىٍيءو فػىٍليىتىحىلٍَّلوي ًمٍنوي اٍليػىٍوـى قػى ٍظلىمىةه ألىحىدو ًمٍن ًعٍرًضوً لىوي مى 

ًتًو كىًإٍف ملٍى تىكيٍن لىوي حىسىنىاته أيًخذى ًمٍن سىيِّئىاًت صىاًحًبًو فىحيًملى   عىمىله صىاًلحه أيًخذى ًمٍنوي ًبقىٍدًر مىٍظلىمى
 .(ُ)(عىلىٍيوً 

أحد المقاىي كإجراء أقر بخطأ ذىاب أحد أفراد قناة النصيحة إلى : ))يقوؿ :المالحظة الثانية
مقابلة فيو إلنكار ما يسمى بعيد الحب كذىابهم إلى ذاؾ المكاف جرل بغير علمي ك قد 

 ((.أنكرت ذلك في كقتها

 :الجواب

فيو هتوين ٞتانب ىذا ا٠تطأ, ك إال قد شارؾ (( ذىاب أحد أفراد قناة النصيحةإف قولو: )) .ُ
قاـ بتصويرىا كمن الذم قاـ بعملية ا١تونتاج ٢تا؟ يف ىذا ا٠تطأ جلُّ القائمُت على قناتو, فمن الذم 

 كمن الذم قاـ ببثها؟, إىل غَت ذلك من األعماؿ الفنية اليت ٭تتاجها كل مقابلة حىت تصلح للبث!!

                                       
, من كانت لو مظلمة عند الرجل فحللها لو ىل يبُت مظلمتو( ركاه البخارم يف صحيحو عن أيب ىريرة, كتاب ا١تظامل, باب ُ)

 (.ِْْٗبرقم )
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 ((.كذىابهم إلى ذلك المكاف جرل بغير علمي)): يقوؿ .ِ

 :نقوؿ

الرسوؿ صلى  علمت أف أما ؟و ا١تسئوؿ عن ىذه القناة كمديرىا!! أليس ىكيف جرل بغَت علمو -أ
 .(ُ)(أال كٌلكم راع, ككٌلكم مسؤكؿ عن رعٌيتو)اهلل عليو كسلم يقوؿ: 

أال يدؿ ىذا على أف القائمُت على ىذه القناة غَت معركفُت بالعلم كىم من الشباب؟ ككيف  -ب
ؤالء يعطي زماـ الدعوة بيد ىؤالء الشباب؟ كإىل أين يريد أف يأخذ هبذه الدعوة اليت أعطاىا بيد ى

 الشباب الذين ٚتعهم حولو كيستشَت هبم كيصفهم بأهنم دعاة إىل التوحيد كالسنة؟!!

 ((.قد أنكرت ذلك في كقتهاك يقوؿ: )) .ّ

نو ٬تب عليو أف يًتاجع عنو علنان, فنسألو أين إنكاره؟ كىل أعلنوا الشك أف من أخطأ علنان فإ :نقوؿ
 .!!أـ أنكره سران !! ؟ذلك يف قناهتم

 :لة اليت ًب بثها على قناتو حصلت عدة ٥تالفات أخرل كىيكيف ىذه ا١تقاب .ْ

 – ٨تن حىت اآلف مل نبلغ إىل ىذه ا١ترحلة اليت نستطيع أف ٨تتفل فيها هبذا العيد: ))قاؿ أحدىم -أ
!!, كىذه دعوة إىل الرذيلة كالفساد و يتمٌت أف نبلغ إىل ىذه ا١ترحلةكى ((, أم:- عيد اٟتب :أم

 .اذ باهللعلى شاشة قناهتم, كالعي

                                       
ِطي باب قوؿ اهلل تعاىلم يف صحيحو عن ابن عمر, كتاب األحكاـ, ( ركاه الشيخاف, البخار ُ)

َ
ْ ٱلرهُسَٔل أ ٔا ِطيُع

َ
َ َوأ ٔاْ ٱَّلله ُع

 ۖ ًۡ ۡمرِ ٌُِِل
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
(, كمسلم يف صحيحو عن ابن عمر, كتاب اإلمارة, باب فضيلة اإلماـ العادؿ كعقوبة ُّٖٕ, برقم ) َوأ

 ( كاللفظ لو.َُْٕن إدخاؿ ا١تشقة عليهم, برقم )اٞتائر كاٟتث على الرفق بالرعية كالنهي ع
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))األفضل أف يكوف لنا )عيد حًب الوطن!!!((, كىذه أيضان دعوة صر٭تة إىل  كقاؿ أحدىم: -ب
 .البدعة, فإنا هلل كإنا إليو راجعوف

 . ظهور عدة تصاكير للمغنيُت كالفنانُت ك أىل الفسق الفجور -ج

يجب أف ال تبقى أنو ليس من عملنا أف نقوؿ : ((أتراجع عن قولي: يقوؿ: ))المالحظة الثالثة
 ((.أ.ىػػ.األحزاب اإلسالمية

 يف ىذه احملاضرة كقع يف أخطاء أخرل, اليت مل يًتاجع عنها, كىي: نقوؿ:

كال نظن أف من لم يكن مع األحزاب اإلسالمية لم يدافع عن دين اهلل,ىذا خطأ, كال )) .ُ
 ((.تبخسوا الناس أشيائهم

 ((.!الديننحن ال نقوؿ إف األحزاب اإلسالمية لم يخدموا )) .ِ
 ((.كال ىم يظنوف أيضان أنو لم يخدـ الدين أحد غيرىم!!)) .ّ

إف األحزاب اإلسبلمية يف بلدنا يركف السلفيُت عمبلء إلسرائيل كالعلمانيُت, بل إف رئيس   نقوؿ:
عوائق الدعوة, كذكر فيو  -على زعمو الباطل -أحد ىذه األحزاب اإلسبلمية كتب كتابان بُت فيو 

ىم قبل الشيطاف من العوائق اليت تواجو دعوهتم, فكيف يأٌب عبد اللطيف كيداىنهم السلفيُت ك عدَّ 
 ((.كال ىم يظنوف أيضان أنو لم يخدـ الدين أحد غيرىم؟!!كيقوؿ: ))

أقر بخطأ إجراء مقابلة في قناة النصيحة مع أستاذ حزبي, مع أنو يقوؿ: )) المالحظة الرابعة:
 ((.نبغي أف تجرل معو مقابلة كىذا كاف خطأ كلم نعد بثهاأقر سنة ك قاؿ حقان, كلكن ما كاف ي

 نقوؿ:

إف ىذا القوؿ يفهم منو أنو ينسب ىذا ا٠تطأ إىل موظفي قناتو, كلكن ىذه ا١تقابلة كانت  .ُ
بأمر من الدكتور عبد اللطيف نفسو, ككانت ا١تقابلة حوؿ سنية العقيقة, ككانت العقيقة يف بيت أحد 
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لسلفية, كمع ىذا فقد دعا ىذا اٟتزيب إىل بيتو للمشاركة معهم يف العقيقة أقرباء الدكتور كىو يدعي ا
 ككاف الدكتور نفسو أيضا موجودا يف ىذا اجمللس.

ك١تاذا مل يذكر اٝتو للناس حىت يعرفوه كال يغًتكا بو بسبب ظهوره على شاشة قناتو فكاف  .ِ
٤تمد( الذم ىو من كبار دعاة الواجب عليو أف يذكر اٝتو ك٭تذر منو, كىذا اٟتزيب ىو ) د.خالد 

 اإلخواف يف بلدنا ك ال يزاؿ داعيا إىل التحزب ك التفرؽ.
 ((.مع أنو أقر سنة ك قاؿ حقان!!كقولو: )) .ّ

أقوؿ: ىذه ٥تالفة أخرل من ٥تالفاتو اٞتديدة, كىذه من منهج أىل ا١توازنات, كىذه تزكية أخرل ٢تذا 
تذة أىل السنة ليتكلم حوؿ ىذه السنة كيقوؿ حقان؟! اٟتزيب!! ٍب أملٍى يكن ىناؾ أحد من دعاة كأسا

 أليس ىو نفسو كاف موجودان فًلمى مل يتكلم حوؿ ىذه السنة بنفسو؟!

ى ا١تؤاخذات الزاىقة(( يف أملٍى يقل يف رسالتو اليت بعنواف: ))قذائف اٟتق الدامغة عل .ْ
ا متحلين بأخالؽ على المشاركين في جميع البرنامج الشرعية التي تبث أف يكونو )) (:َٗ)ص

السلف كأف يظهركا السنة في أقوالهم كأفعالهم ك زيهم , كيتسامح في غيرىا كبرامج الطب 
(( فهل ىذا اٟتزيب كاف متحليان بأخبلؽ السلف كىل كاف كالهندسة كالبرامج الوثائقية غير الشرعية

ئل الطبية أك ا٢تندسية, فًلمى مل مظهرا للسنة يف أقوالو كأفعالو كزيِّو, كىل كانت ىذه ا١تقابلة حوؿ ا١تسا
 ؟!!اص بالسلفيُت فبل يشمل ا١تبتدعُتيًف بشركطو ك كعده, أـ أف ىذا الشرط خ

ال تسمح القناة بأم بث ألم جماعة -ٕأمل يقل يف نفس الرسالة كيف نفس الصفحة: )) .ٓ
زيب  (( فهل ىذا اٟتأك أم طرؽ أخرل أك أم شخصيات ال يتفق منهجها مع منهج الشريعة الغراء

 كاف يتفق منهجو مع الشريعة الغراء, حىت أىمىرى ىؤالء الشباب بإجراء مقابلة معو.
كلم (( بل لقد أعادكا بثها أكثر من مرة, فكيف يدعي ذلك كيقوؿ: ))كلم نعد بثهاكقولو: )) .ٔ

 ((.نعد بثها.!!
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نها قرابة كأما االنتقادات األخرل الباطلة الموجهة إلي فقد استخرجت م)) :المالحظة الخامسة
أربعين موضعان غير صحيح ما بين كذب صريح أك تصوير كاذب للواقع أك كتم للحقائق أك لبس 

 ((......الحق بالباطل

  :نقوؿ لو

بل نشرىا بُت الناس ليتبُت ٢تم مىًن الصادؽ كمىًن الكاذب؟!! كما نشر رسالتو اليت بعنواف ى .ُ
ض هبا الشباب على الدعاة السلفيُت, بسبب ما )قذائف اٟتق الدامغة(, كاليت جدد هبا الفتنة, كحر 

 فيها من التدليس كالتلبيس ك قلب اٟتقائق.
كاف ينكرىا قبل أف تصل إىل العلماء   -بزعمو  -كىذه النقاط الثمانية اليت أعلن تراجعو عنها  .ِ

كغَت ذلك ....,  كيعدىا كذبان كافًتاءان عليو كقلبان للحقائق كتصويران كاذبان للواقع كتلبيسان للحق بالباطل
كلكن بعدما كصلت تلك ا١تخالفات إىل العلماء كمل ٬تد لو مهربان عنها, اعًتؼ أماـ العلماء ٓتطئو 

ألنو علم أف  -حفظو اهلل  -دكف نقاش أك جداؿ كما اعًتؼ أماـ الشيخ العبلمة عبيد اٞتابرم 
لنهار ال سحاب دكهنا, األخطاء اليت كصلت إىل العلماء أخطاء كاضحة كوضوح الشمس يف رابعة ا

كلكنو بعدما رجع إىل بلده عاد إىل ما كاف عليو من ا١تكر كا٠تداع كالتلبيس كإطبلؽ األلقاب الشنيعة 
 على ٥تالفيو كاهتامهم بأنواع التهم الباطلة كالتحذير منهم كتبديعهم كرميهم باٟتدادية.
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 :بياف تلبيساتو في تراجعو
كلكن بعدما طلب منو  -حفظهم اهلل  –عا كأعطاه للمشايخ لقد كتب الدكتور عبد اللطيف تراج

يف شبكة -الشيخ ربيع أف ينشر تراجعو, ٚتع بعض من حولو كشاكرىم يف ذلك, ٍب نشر تراجعا 
 غَت الذم أعطاه للمشايخ, ك قاـ كعادتو بالتبلعب ببعض األلفاظ ك اٟتذؼ ...-سحاب السلفية 

 كإليكم بياف تلبيساتو:

أتراجع عن قولي في كتابي )الجواب الصريح( يقوؿ : )) شبكة سحاب السلفيةيف نسخة  :أوالً
 ((.الذم كتبتو كقتو في الرد على المميعين

أتراجع عن قولي في كتابي )الجواب الصريح( الذم كتبتو كقتو في الرد )) :كيف نسخة ا١تشايخ
 ((....الحلبيينعلى المميعين 

بل ندرم ىل ىو نادـ يف رده على اٟتلبيُت أـ ( من نسخة سحاب!! فالحلبيينفحذؼ كلمة )
 ماذا؟!!

أقر بخطأ إجراء مقابلة في قناة النصيحة مع : يقوؿ : ))يف نسخة شبكة سحاب السلفية :ثانياً
استاذو حزبي, مع أنو أقرَّ سيٌنةن كقاؿ حقا, كلكن ما كاف ينبغي أف تيجرل معو مقابلة كىذا كاف 

 ((.خطأن كلم نيًعٍد بثَّها

إجراء مقابلة الدكتور الموالي للحزبيين كاف خطأ كنستغفر اهلل : يقوؿ: ))سخة ا١تشايخكيف ن
 ((.منو

كىذا الصنيع من الدكتور يدؿ على أنو قد أظهر للمشايخ بأف ىذا الرجل موايل للحزبيُت كليس حزبيا 
 .-كاهلل أعلم  –كداعيا من كبار دعاهتم, كيهُت من شأف ىذا ا٠تطأ 
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نحن ال نقوؿ: إف األحزاب اإلسالمية لم يخدموا الدين, يقوؿ: )) ا١تشايخ:يف نسخة  :ثالثاً
 .....((. ىذا خطأ أتراجع عنو مع أني ذكرت قبل ىذا الكالـ خطر األحزاب

حذؼ ىذه الفقرة, ٦تا يدؿ على أنو يرل أف األحزاب اإلسبلمية قد خدموا  كيف نسخة سحاب:
 لؤلحزاب ا١تسمى باإلسبلمية. الدين كأنو ال يزاؿ مصرا على ىذه ا١توازنة

أتراجع عن كل كالـ صدر مني ييفهم منو تمييع الخالؼ يقوؿ: )) يف نسخة سحاب: :رابعاً
مع الصوفية, كأدين اهلل بأني أخالفهم في كل ما خالفوا فيو الكتاب كالسنة كمنهج سلف 

 ((.األمة

ظن مع الصوفية( موىمة..... عبارتي )كجود سوء التفاىم أك سوء اليقوؿ: )) :كيف نسخة ا١تشايخ
كإف كاف يفهم من كالمي أف السلفيين أيضا عندىم سوء فهم كسوء ظن بالصوفية فهذا باطل 

 ((.كأنا متراجع عنو كأبرأ الى اهلل منو

أتراجع عن قولي: )دعاء غير اهلل خطأ(, ألف في ىذا يقوؿ: )) يف نسخة سحاب: :خامساً
( كما صٌرحتي بذلك في القناة الفضائية الحكم تساىال, بل كاف الواجب علٌي أ ف أقوؿ: )شرؾه

كصوتي مسجله  -نفسها كقلت: إف دعاء غير اهلل شرؾ أكبر ككفر أكبر مخرج من الدين, 
كألَّفتي كتابان مجلدان مطبوعا بعنواف )عبادة اهلل ال عبادة األشخاص( كبينت فيو أف  –محفوظ 

شرين سنة كأنا أدعو الناس الى توحيد اهلل كأبين دعاء غير اهلل شرؾه أكبر, بل منذ أكثر من ع
لهم أف دعاء غير اهلل شرؾ أكبر, كأف الذين يدعوف غير اهلل كيستغيثوف بغيره قد أشركوا باهلل 
شركان أكبر, أما تنزيل ىذا الحكم على األعياف فيتطلب إقامة الحجة عليهم كإزالة الشبهة 

 ((.عنهم



  ْٓ          جناٌة الدكتور عبداللطٍف الكردي على المنهج السلفً
 

بارة )صوفية إخواننا ك أف دعاء غير اهلل غلط كخطأ( فلم يذكر أما عيقوؿ: )) كيف نسخة ا١تشايخ:
 ىؤالء الكتاب سبب قولي المتقدـ )إنهم إخواننا( كالظرؼ الذم قيل فيو ىذا القوؿ؟
 الجواب: ألنهم لو ذكركا ذلك لتحولت المؤاخذة الى منقبة كما أبينو إف شاء اهلل....

ألني اعتقد أنهم أعاجم  –سلمين كإخواف لنا فقلت: كالمهم ىذا أننا نكفرىم كذب بل نراىم م
 ((.أ.ىػػ.كأنا أقر أنو في جوابي تساىله كأنا متراجع عنو...  -جهاؿ 

أقوؿ: فلماذا تراجعت عن كبلمك إف كنت على اٟتق ك إف كاف كبلمك يعد منقبة, كىل لئلنساف 
 أف يًتاجع عن اٟتق, ك ىل يصح أف يطعن يف اٟتق؟

 (( ك كصفت اٟتق بالتساىل!!نو في جوابي تساىله كأنا متراجع عنوكأنا أقر أألنك قلت: ))

فتحتاج إىل تراجع جديد عن ىذا الكبلـ مرة أخرل, كلكنك من شدة دفاعك عن نفسك ال تعي ما 
 .-كاهلل ا١تستعاف  -تقوؿ 

تراجعو  من التلبيس كالتدليس فإنو مل يًتاجع ألف اٟتق ضالتو, بل  -ا١تزعـو  -كمع ما يف ىذا الًتاجع 
 كاف خشية من أف يتكلم فيو العلماء, كالدليل على ذلك:

لم يكن قاؿ الدكتور عبد اللطيف لنا حوؿ تراجعو: يقوؿ األستاذ أبو مسلم اآلرياين: )) .ُ
 ((.يحتاج إلى تراجع كلكن ألجل كالـ الشيخ ربيع كتبت تراجعي عن ىذه األشياء

 عند الدكتور عبد اللطيف.كاألستاذ أبو مسلم ىو رجل ثقة عند الطرفُت خاصة 

عندما رجع من عند العلماء كقد مر عدة أياـ على كعده للعلماء بالًتاجع عن أخطائو مل  .ِ
يكتب تراجعو إال بعد أف نشر الشيخ ربيع يف سحاب بيانا طلب فيو من الدكتور أف ينشر تراجعو  

 كما كعد.
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ىم يف ذلك, فأشار إليو عندما طلب منو الشيخ ربيع نشر تراجعو قاـ كٚتع حشده كاستشار  .ّ
بعضهم بعدـ كتابة أم تراجع كقاؿ لو أحد اٟتاضرين كىو من دعاهتم يف مدينة )كبلر(: )تراجٍع عن 
أخطاءؾ ألجل كبلـ الشيخ ربيع( ككانت ىذه اٞتلسة يف مكتبة جامع هبشت يـو السبت بعد صبلة 

 العصر.

 ا١توجودين يف ذلك اجمللس.أخربين بذلك األخ )آكاـ( من مدينة كويو, كىو كاف من ضمن 

 

 كاهلل كيل التوفيق

 اٟتمدهلل رب العا١تُت ك صلى على ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلمك 

 

 

 

 

 

 

 

 أبو عبد اهلل :كتبو

 ىيٍوٍشيار أٛتد الكردم

 ىػُّْٕ /رمضاف/ُْ
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 الرد على اتهاـ الدكتورعبد اللطيف أحمد

 لبعض مخالفيو من السلفيين بالحدادية
 (بياف كبراءة)

 

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

 :اما بعد ه,نا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كمن كاالاٟتمد هلل كالصبلة كالسبلـ على نبي

ا الشك فيو أف بدعة اٟتدادية يف ىذا الزماف ىي من شر أنواع البدع كأضرىا على ا١تنهج فإف ٦ت
السلفي, كلقد بدأ ٤تمود اٟتداد بنشر فكرتو اليت تدكر حوؿ التحذير من علماء ا١تنهج السلفي 
 ك٤تاربتهم أشد احملاربة من باب )إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط رجا٢تا( فبدأ باٟترب على ابن باز
( كجهو ضد الشيخ  كابن عثيمُت كاأللباين كألف كتابا بألف صفحة كأٝتاه ا٠تميس )اٞتيش العرمـر
األلباين رٛتو اهلل, ٍب تسلم زماـ اٟتدادية فاحل اٟتريب فأعلن حربا شعواء على السلفيُت كرماىم بشىت 

كمعو الضاؿ فوزم  التهم من اإلرجاء كالتمييع كىدـ األصوؿ كإىل غَت ذلك من االهتامات الباطلة,
البحريٍت كعبد اللطيف بامشيل ٍب ٭تِت اٟتجورم كعبد اٟتميد اٞتهٍت كعماد فراج كغَتىم ال كثرىم 

 اهلل.

ك ٨تن نربأ اىل اهلل تعاىل من منهج ىؤالء اٟتدادية ا١تقيت, كنعتقد كندين اهلل تعاىل بأف منهج السلف 
مثل الشيخ الفوزاف كالشيخ ربيع ا١تدخلي كالشيخ  الصاحل الذم ٯتثلو يف ىذا الزماف علماءنا األجبلء

اللحيداف كالشيخ العباد كالشيخ عبيد اٞتابرم كالشيخ ٤تمد ا١تدخلي كغَتىم من إخواهنم الذين ىم 
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معهم على نفس الدرب حفظهم اهلل تعاىل, ىو ا١تنهج اٟتق الذم ٬تب على اٞتميع اعتقاده كالسَت 
 كاآلخرة إال باتباع ىذا ا١تنهج القوًن.عليو كأنو ال فبلح ألحد يف الدنيا 

ك٨تن نسَت مع إخواننا طلبة العلم يف العراؽ كيف اإلقليم كغَته من ٤تافظات البلد على ا١تنهج السلفي, 
 كلنا معهم عبلقات طيبة ك٤تبة كألفة كتعاكف على الرب كالتقول كنشر للمنهج السلفي كهلل اٟتمد كا١تنة.

أٛتد الكردم فإنو كانت لنا معو عبلقات طيبة كتعاكف معو يف أمور أما الدكتور عبد اللطيف بن 
الدعوة, كلكن ١تا ظهر منو بعض األخطاء ا١تنهجية كبعد مناصحتو من قبل الدعاة مرارا فلم يرجع 
عنها بل أصر كعاند كبعد أف عجزنا عن إقناعو بالرجوع عن ىذه ا١تؤاخذات اليت أخذت تتزايد يوما 

بعض ىذه ا١تؤاخذات إىل العلماء فما كاف من الدكتور عبد اللطيف إال أف رمانا بعد يـو قمنا برفع 
باٟتسد كاٟتقد كمرض القلب ك التجسس كتتبع للعورات أكالن ٍب بعد ذلك كصل اٟتاؿ بو إىل أف 
رمانا باٟتدادية كالنفاؽ ٍب يف هناية ا١تطاؼ قاـ بتبديعنا بدكف حجة كال بياف كال برىاف, كقد طالبناه 

األدلة على تبديعنا ١تدة أكثر من سنة كلكنو مل يبُت لنا كال لغَتنا من طلبة العلم أسباب تبديعنا! ب
علما أف مسألة اٟتكم بالتبديع على مشتهر بالسلفية كاف كقع يف بعض األخطاء ا٠تفية يرجع إىل 

بدع طبلبنا ككثَتا  العلماء أئمة ىذا الشأف, كعلما أف الدكتور عبد اللطيف مل يكتف بتبديعنا ٨تن بل
من الشباب الذين مل يقبلوا أحكامو ا١تطلقة علينا, كحذر من كبار طلبة العلم ا١تعركفُت بالعلم 

 كالتعليم, كل ىذا ألجل أهنم انتقدكه كمل يقبلوا أحكامو على السلفيُت.

أنو يوجد يف  ٍب إنو ال يعٍت يف ذكره للحدادية يف خطبو ك٤تاضراتو إال السلفيُت ا١تخالفُت لو, علما
بلدنا أناس من اٟتداديُت كمن أتباع ٭تِت اٟتجورم اٟتدادم, كيردكف بالباطل على أىل السنة 
كيبدعوف علماء أىل السنة مثل الشيخ العبلمة عبيد اٞتابرم كالشيخ عبد اهلل البخارم كغَت٫تا, 

أم رٌد للدكتور  كيصرحوف بذلك يف الفيس بوؾ ك اإلنًتنيت, فحىت ىذه اللحظة مل نسمع ك مل نر
 !!.على ىؤالء, كما يرد علينا كيتهمنا باٟتدادية ليبلن كهناران 
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كمن ناحية أخرل: إف تأريخ الرد على الفرقة اٟتدادية عند الدكتور عبد اللطيف هبذا الشكل بدأ 

كبعد مناصحتو عدة مرات من قبل كثَت من الدعاة السلفيُت يف بلدنا  -عندما كقع يف أخطاء منهجية
كعندما قمنا برفع بعض أخطائو إىل العلماء يف ا١تملكة, فلما علم بذلك قاـ  -ـ استجابتوكعد

 بتبديعنا كألصق بنا هتمة اٟتدادية.

مع أنو قد اعًتؼ بأننا دائمان نستدؿ عليهم بكبلـ علماء أىل السنة أمثاؿ الشيخ ربيع كالشيخ عبيد 
فات اليت حصلت بيننا كبينو, ك ننتظر كبلمهم, اٞتابرم كغَت٫تا حفظهم اهلل, كنرجع إليهم يف ا٠تبل

كنربط الشباب هبم كلكنو يعد ىذا ٤تاكلة إلسقاط علماء بلدنا كمن صفات اٟتداديُت كما يف مقالتو 
ألننا نجد بعض الشباب في كل البلداف يريدكف )) اليت نشركىا يف سحاب, كىذا نص كبلمو يف مقالتو:

ٔتا  , لكن ىل ىم يرضوف, كعلماء ا١تملكة تاج رؤكسنابعلماء المملكةإسقاط علماء بلدىم بحجة ربط الناس 
؟ ال كاهلل ال يرضوف, من يذىب إىل أىل العلم يف ا١تملكة كيسأ٢تم عن شيء ٬تيبونو يفعلو ىؤالء اٞتهلة السفهاء

ما الحدادية بين, ن ىم على السنةكأحيانان ٭تيلونو على علماء بلده ألهنم ٭تًتموف علماء بلداف ا١تسلمُت الذي
, كىذا ما نبلحظو كنعانيو مع األسف بحجة ربط الناس بالعلماء يريدكف إسقاط العلماء في جميع البلداف,

, أما تأٌب كمن الذم علمك أف ترتبط بالعلماء, من الذم علمك ىذا, اس بالعامل ىذا على الرأس كالعُتربط الن
, أنظر إىل ؾ ْتجة الرجوع إىل علماء ا١تملكةماء بلدكتريد أف ٗتفي بدعتك كمقصدؾ السيئ الذم ىو إسقاط عل

ئ ا١تخالف ا١تضاد لعلماء ا١تملكة, ىل أنت توافق , كانظر إىل موقفك السيوقف علماء ا١تملكة من علماء بلدؾم
, إنك على العكس منهم ٘تامان, ىم ٭تًتموف علماء بلدؾ كأنت تطعن العلماء فيو, يف موقفك من علماء بلدؾ؟ ال

, كىذا دعي ربط الناس بأىل العلم, فهذا من دسائس الشيطاف, اليت ابتلي هبا اٟتدادية, فنسأؿ اهلل العافيةفيهم كت
 ((.فيما أعلم من منهج السلف

 .: مقالة نشرت يف شبكة سحاب السلفيةا١تصدر
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 :تنبيه

ل إف الدكتور عبد اللطيف يقصد بعلماء بلدنا نفسو فقط, ك إال فبل يوجد عندنا أحد من أى .ُ
السنة من يقوؿ عن نفسو بأنو عامل من العلماء كألننا مل نرسل إىل العلماء سول األخطاء اليت كقع 

 فيها ىو فقط, كلكنو قاؿ ذلك تلبيسان على الناس.
كمقصده بقولو )اٟتدادية( يف كبلمو ىنا طبلب العلم السلفيُت الذين بينوا أخطائو كرفعوىا  .ِ

 ذلك ربط الناس بالعلماء. حجتهم يف  :إىل العلماء, كقاؿ عنهم

فهل من أصوؿ اٟتدادية ربط الناس بالعلماء كالرجوع إليهم أـ أف دأهبم الطعن بالعلماء ك التنقص من 
 شأهنم؟!!

كيقوؿ عنا بأننا أخطر من الدكاعش ليحدث لنا مشاكل أمنية عند اٟتكومة كعند رجاؿ األمن, حىت 
 نسكت عن أخطائو. كاهلل ا١تستعاف.

د ذلك بل لقد بلغ اٟتاؿ بو كبأتباعو من الدعاة كالشباب الذين حولو من موظفي قناتو كمل يقف عن
كغَتىم إىل تبديع كثَت من السلفيُت ا١تخالفُت ٢تم من الدعاة كالشباب كالعواـ الذين حوؿ الدعاة 

ف السلفيُت ا١تخالفُت ٢تم, بل اهتموىم بأهنم منافقوف, فصاركا يبدعوف كيرموف باٟتدادية كيسبو 
كيشتموف كيتهموف نية كل ٥تالف كمنتقد ٢تم كيعاملوننا معاملة أىل البدع با٢تجر كالزجر, ألهنم ليس 
لديهم يف حقنا إال التبديع كالتفسيق كالتهديد كالضرب كاالستهزاء ك السخرية, كما قاـ شابُت من 

اللطيف, كضربوا موظفي قناتو بضرب أحد الشباب السلفيُت ا١تخالفُت ٢تم يف مسجد الدكتور عبد 
أحد اإلخوة يف مدينة كوية كنتفوا ٟتيتو, كذىبوا إىل بيوت بعض الشباب كىددكىم, كأرسلوا رسائل 
لبعض الدعاة كالشباب يهددكهنم بالضرب ككل ذلك من قبل ا١تقربُت لو من موظفي قناتو كمن الدعاة 

 الذين ال يزالوف ٮترجوف على شاشة قناتو.
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ور عبد اللطيف لو حق تبديع السلفيُت ا١تعركفُت بالسلفية ألنو عامل من كأتباعو يصرحوف بأف الدكت
 علماء أىل السنة كأف العلماء قد زكوه كىؤالء ال يرضيهم تزكية العلماء لو.

كيقوؿ ىو كأتباعو عنا: إف ىؤالء يطعنوف يف العلماء ألهنم ال يقبلوف تزكية العلماء للدكتور كىذه من 
 بذلك الدكتور عبد اللطيف نفسو يف ٤تاضرة مسجلة لو.ٝتات اٟتدادية, كما صرح 

ك٨تن نذكر للدكتور بعضا من صفات اٟتدادية اليت كتبها العلماء كنطلب منو أف يثبت علينا أمثاؿ 
 ىذه الصفات باألدلة كالربىاف من مسموع لنا أك مقركء.

 :كىذه بعض صفات الحداديين

ين منهم كٖتقَتىم ك ٕتهيلهم كتضليلهم بغضهم لعلماء ا١تنهج السلفي كالسيما ا١تعاصر  .ُ
 كاالفًتاء عليهم, كيرموهنم بالكذب كتسلطوا عليهم قاتلهم اهلل.

فهل ٝتع منا يف حقعلماء أىل السنة غَت الثناء كالتبجيل كاالحًتاـ كالتوقَت كالدعاء ٢تم با٠تَت كالدفاع 
 -حاشاىم-شرار يركهنم جهاال ٟتداديوف األعنهم كعن منهجهم اٟتق, كالرد على الطاعنُت فيهم, فا

كلكننا نراىم علماء أجبلء كىم تاج رءكسنا كدائما نقـو بشرح كتدريس كتبهم لطبلبنا كشركحاتنا 
لكتبهم كرسائلهم موجودة بصوتنا يف السوؽ كاإلنًتنيت منذ سنُت كهلل اٟتمد, كحىت اآلف ٨تن 

 مستمركف على ذلك كهلل اٟتمد كا١تنة.

قدٯتا كحديثا نقوؿ بقوؿ علمائنا  –كهلل اٟتمد  –دعة, أما ٨تن يبدعوف كل من كقع يف ب .ِ
 كىو: )ليس كل من كقع يف بدعة صار مبتدعا(.

 يبدعوف كل من ال يبدع من كقع يف بدعة كيعادكنو ك٭تاربونو. .ّ

 فهل لو علينا من ىذا القوؿ الباطل نصف كلمة أك أدىن من ذلك؟
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بُت رافضي ك قدرم كجهمي كبُت عامل كقع ٭ترموف الًتحم على أىل البدع بإطبلؽ ال فرؽ  .ْ
 يف بدعة.

رٛتهم –يبدعوف من يًتحم على مثل أيب حنيفة كالشوكاين كابن اٞتوزم كالنوكم كابن حجر  .ٓ
, بل يركف أف ابن حجر أخطر كأشد من سيد قطب, بل إف بعضهم ٠تبثو يلعن أبا حنيفة -اهلل

 .-نعوذ باهلل من الضبلؿ  -كبعضهم يكفره  

نًتحم عليهم كنذكرىم ٓتَت كنقرأ كنستفيد من كتبهم, مع بياف كذكر ردكد علمائنا األفاضل أما ٨تن ف
 على كقع منهم من األخطاء كمزالق األقداـ.

رحم اهلل -مل يقفوا عند الطعن يف علماء ا١تدينة كالشيخ األلباين كغَتىم من علماء أىل السنة  .ٔ
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كابن القيم اٞتوزم كابن  بل ٕتاكزكا ذلك إىل -األموات منهم كحفظ أحيائهم

 أيب عز اٟتنفي رٛتهم اهلل, كيدندنوف حو٢تم إلسقاط منزلتهم كرد أقوا٢تم.

 أما ٨تن فنراىم من أئمة أىل السنة كاٞتماعة ك٨تارب من ٭تارهبم كيطعن فيهم كيف منهجهم السلفي.

علماء, مع احًتامنا ٢تم كحفظ كرامتهم كإف كقع من أحدىم خطأ أك زلة فنرد ا٠تطأ الذم بينو ال
 كمكاهنم كعدـ التنقص من شأهنم.

ال يكفي عندىم أف تقوؿ: عند فبلف أشعرية, بل ال بد أف تقوؿ مبتدع, كإال فاٟترب  .ٕ
 كا٢تجراف ك التبديع.

غلوىم يف ٤تمود اٟتداد كادعاء تفوقو يف العلم, ليتوصلوا بذلك إىل إسقاط كبار أىل العلم  .ٖ
 سلفي, كإيصاؿ شيخهم إىل مرتبة اإلمامة ببل منازع.كا١تنهج ال
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أما ٨تن فبتوفيق اهلل نرل أف ٤تمود اٟتداد رجل جاىل بأصوؿ الدين ك فركعو كنراه مغفبلن تائها فاقدان 
للعلم ك البصَتة, ىو كمن صار على منهجو مثل فاحل اٟتريب كعبد اللطيف بامشيل كعبد اٟتميد 

 اٞتهٍت كغَتىم.

الغلو ا١تفرط من قبل أتباعو فيو كسكوتو  -كفقو اهلل  -قاداتنا على الدكتور عبد اللطيف بل إف من انت
 كعدـ إنكاره عليهم, بل يقرىم على ذلك كيشجعهم كيقرهبم إليو.

 فيقولوف عنو: إنو كأٛتد بن حنبل من أحبو فهو صاحب سنة كمن أبغضو فهو صاحب بدعة
ء الذين ٯتتحن هبم الناس كغَت ذلك من ٣تاكزات اٟتدكد ك يقولوف: إف الشيخ عبد اللطيف من العلما

 .-نسأؿ اهلل العافية  -الشرعية 

امتازكا باللعن ك اٞتفاء عدـ الرحم كاإلرىاب لدرجة أف كانوا يهددكف السلفيُت بالضرب بل  .ٗ
 امتدت أيديهم إىل ضرب بعض السلفيُت.

ٟتية أحد اإلخوة يف مدينة كويو كىددكا إف ٚتاعة الدكتور عبد اللطيف قد ضربوا بعض اإلخوة كنتفوا 
بعضهم كاهتمهم الدكتور عبد اللطيف بأهنم أخطر من داعش ليحدث ٢تم مشاكل أمنية كشبههم 
با٠توارج كالركافض كبدعهم كرماىم بالنفاؽ كمرض القلب كاٟتقد كاٟتسد كحذر منهم فأم إرىاب 

 كأم جفاء بعد ىذا؟!!!

لوا من اٞتهود يف الدعوة إىل السلفية كالذب عنها, كمهما العداكة الشديدة للسلفيُت مهما بذ .َُ
 اجتهدكا يف مقاكمة البدع كاٟتزبيات كالضبلالت.

أما ٨تن كهلل اٟتمد كا١تنة ندافع عن السلفية كالسلفيُت, ك مل ننكر ال جهود الدكتور عبد اللطيف كال 
 طاء ا١تنهجية الظاىرة.جهود ا١تشايخ كالدعاة يف بلدنا كلكننا أنكرنا على بعضهم بعض األخ
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كلكن على عكس من ذلك ىم الذين أنكركا جهود ٥تالفيهم من السلفيُت, كما يقوؿ الدكتور عبد 
اللطيف عنهم: )ضاعوا ك راعوا كماعوا, شباب ك جهاؿ ال جهد ٢تم كال يعرفهم العلماء كأهنم ال 

َت ذلك من االستهزاء يساككف جناح بعوضة كال يساككف شيئا عندم كأهنم ٣تاىيل كمناكَت( كغ
 كالسخرية كالتنقص من شأف ٥تالفيو من السلفيُت.

ك٨تن نعتقد كنقوؿ ببطبلف القواعد اليت أحدثها ٤تمود اٟتداد كأتباعو منها ما يقو٢تا اٟتداد:  .ُُ
))القاعدة يف التبديع كاحد, كخطر ا١تبتدعُت كلهم كاحد, ككلو شديد على أىل السنة كعدـ الكبلـ 

علنا كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: )إ٪تا أىلك الذين من قبلكم أهنم إذا يف كاحد منهم ٬ت
سرؽ فيهم الشريف تركوه كإذا سرؽ فيهم الضعيف أقاموا عليو اٟتد(. ك٬تعل ألىل البدع علينا 

 حجة((.

فهذه ىي أبرز صفات كٝتات ىذه الفرقة الضالة اليت ذكرىا العلماء, ك٨تن نطالب الدكتور عبد 
اللطيف أف يثبت للجميع بأننا متصفوف هبذه الصفات أك غَتىا من صفات ىذه الفرقة, كإال فليقر 
بأنو قد بٌت أحكامو علينا على الظلم كاٞتهل ككاف ذلك منو سًتا ألخطائو, ألنو بدعنا دكف أف يبُت 

ليس لو حق أسباب تبديعنا ال لنا كال للناس, ك ٨تن نعلم بأنو طالب علم كغَته من طبلب العلم 
 التبديع لسلفي معركؼ بالسلفية دكف أف يرجع إىل علماء ىذا الشأف.

كىذه أسماء بعض الخطباء كالدعاة كطالب العلم السلفيين المعركفين بالسلفية كاالستقامة عند 
 :طالب علم معركفين عند العلماء ,الذين بدعهم من دكف حجة كال برىاف

 سَتكاف األشقر من مدينة أربيل. .ُ
 بن عبداهلل من مدينة كركوؾ. دانا .ِ
 عبد الكرًن بن جبلؿ من مدينة ٚتجماؿ. .ّ
 يوسف بن رشيد من مدينة ٚتجماؿ. .ْ
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 ىوشيار بن أٛتد من مدينة ٚتجماؿ. .ٓ

كغَتىم من الدعاة كالشباب ٦تن مل نذكر أٝتاءىم, مثل تبديعو لبعض اإلخوة السلفيُت يف مدينة 
 اـ برفع أخطائو إىل العلماء.زاخو كأربيل كٚتجماؿ كبازياف, بل بدع كل من ق

فهؤالء الذين ذكر أٝتائهم كلهم من أئمة ا١تساجد كا٠تطباء كالدعاة ك٢تم خطب كدركس ك٤تاضرات 
كطبلب كدعوة إىل التوحيد كالسنة كا١تنهج السلفي منذ سنُت ككتبهم كرسائلهم كصوتياهتم منتشرة يف 

 اٟتمد كا١تنة. الببلد كهلل اٟتمد, كال يزالوف مستمركف على ذلك كهلل

كأكثرىم ٦تن كانوا على ا١تنهج السلفي كالدعوة إليو ك٦تن أكذكا يف سبيل ىذه الدعوة بالسجن 
كالضرب كاإلىانة قبل أف يرجع الدكتور إىل بلدنا, كاآلف يأٌب الدكتور كبكل بساطة ٮترجهم من 

ا١تخالفات ا١تنهجية, كما  السلفية كيلصق هبم هتمة اٟتدادية جملرد أهنم انتقدكه على ما ظهر منو من
 يظهر ذلك جليا أثناء كبلمو عليهم.

فإنو يقوؿ عن الشيخ )دىانىا بن عبد اهلل( الذم بدعو كبدع كل من حولو من الشباب, يقوؿ  -
عنو: ))اٞتاىل الركيبضة اٟتدادم ىو كاٟتداديوف الذين حولو يرفعوف أيدىم كيدعوف كيطلبوف من اهلل 

 أف يبدعٍت العلماء((.

 ا على ىذا الكبلـ عدة مؤاخذات:كلن

أف ىذا الكبلـ كذب ٤تض ألف ىذا األخ أرسل لو رسالة أظهر فيها براءتو من ىذا القوؿ  .ُ
كبُت لو بأف ىذا افًتاء ككذب عليو كحلف لو باهلل, كلكن الدكتور مل يًتاجع عما قالو يف حقو تكربا 

 ك عنادان منو.
ٍن حولو من الشباب كالعواـ كىذه أيضا مصيبة أنو مل يكتف بتبديع ىذا األخ بل بدع كل مى  .ِ

 خطَتة, فإنو أصبح يبدع السلفيُت ٚتلة كأفرادا دعاة كشبابا!!.
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ككبلمو صريح يف أنو قد بدعو ألجل نفسو فقط ال ألجل الدفاع عن ا١تنهج, كإال فإف ىذا  .ّ
 األخ قد دعا على الدكتور فقط إف قلنا بصحة ذلك.

عليك شخص ما, فإنو يستحق التبديع كإٟتاقو بفرقة من  كىل من منهج السلف أنو إذا دعا .ْ
 فرؽ أىل البدع, كىل الدعاء عليك يعد من أسباب التبديع كمن الصفات اٟتدادية؟!!

 إذا كنت ثابتا على ا١تنهج فهل يبدعك العلماء ألجل دعاء ىذا األخ؟!! .ٓ

ذا األخ سول ىذا الكبلـ كلعلمكم أف الدكتور عبد اللطيف إىل ىذه اللحظة مل يبُت أسباب تبديع ى
 الذم نقلناه لكم, كمل يثبت عليو خطأ كاحدا كال صفة كاحدة من صفات اٟتدادية.

ككذا بدع الشيخ يوسف بن رشيد جملرد أنو انتقد عليو قولو: ))أف الصوفية إخواننا كلكن يوجد  -
الفضائية ك كقع  بيننا كبينهم سوء تفاىم(( فهذا األخ بعدما ظهر الدكتور على شاشة إحدل القنوات

يف ىذا ا٠تطأ, قاـ ىذا األخ ككتب يف الفيس بوؾ دكف أف يسمي أحدا )من ا٠تطأ أف يقاؿ: إف 
 القبوريُت إخواننا كأنو يوجد بيننا كبينهم سوء تفاىم(.

فقاـ الدكتور بكتابة رد عليو كقاؿ: ))يوسف رشيد تقيمي لك ىو أنك شخص قليل العلم بل ليس 
 من اٟتدادية كمريض ٔترض التعامل اهلل يشفيك((. لديك علم كقريبه جدا

 !.ٍب بعد ذلك بدعو كأٟتقو باٟتدادية, دكف أف يبُت أسباب التبديع إىل ىذه اللحظة

كبدع الشيخ )عبد الكرًن بن جبلؿ( جملرد أنو أرسل لو بعض الرسائل يف بداية الفتنة ينصحو  -
متعامل ك......( ٍب بدعو أيضا كأٟتقو باٟتدادية فيها بأدب كاحًتاـ, كلكنو رد عليو كقاؿ يف حقو )يا 

 دكف بياف أسباب تبديعو.
ٍركىاف األشقر, الذم ىو من ا١تعركفُت عند طبلب علم معركفُت  - كقاـ أيضا بتبديع الشيخ ًسيػٍ

عند العلماء مثل: الشيخ عبداهلل الظفَتم كالشيخ خالد الظفَتم كالشيخ ىاين بن بريك كالشيخ 
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  يخ بدر البدر العنزم, كقد درس عند ىؤالء ا١تشايخ كىو معركؼ عندىمأسامة العمرم كالش
 كلو تواصل أيضا مع الشيخ فواز ا١تدخلي كالشيخ فؤاد الزنتاين.

كيقوؿ  كالدكتور عبد اللطيف كاف يف بداية الفتنة كإىل ما قبل عدة أشهر كاف يدافع عن ىذا األخ
((, كلكن ما إف علم بأف جهود كىو سلفي أنا أحب الشيخ سيركاف كأدافع عنو كعندهعنو: ))

الشيخ سَتكاف ينتقد عليو أخطائو كأنو ليس معو كىو غَت راض عما يفعلو من تبديعو للسلفيُت كتزكيتو 
بتبديعو كرماه باٟتدادية كالشدة, دكف أف يثبت  -أصلحو اهلل  -للمبتدعُت فقاـ الدكتور عبد اللطيف 

كلكن بعد مركر مدة على تبديعو لو قاـ كطلب من أحد عليو صفة كاحدة من صفات اٟتدادية, 
الدعاة أف يتصل بالشيخ سَتكاف األشقر ليسمح للدكتور عبد اللطيف بزيارتو يف بيتو لينصح الدكتور 

كانت ىذه الزيارة قبل   ىالكلكن الشيخ سَتكاف مل يسمح ٢تم كقاؿ:  -على حد زعمو  -كمن معو 
 !!.التبديع

 ك٨تن نقوؿ لو:

تقصد بزيارتك للشيخ سَتكاف أف تنصحو, فنقوؿ: إف النصيحة تكوف قبل التبديع  إذا كنت .ُ
ال بعده فالعلماء ال يبدعوف شخصا إذا رأكا فيو خَتا أك رأكا فيو أنو يقبل النصيحة, كلكنك على 

 عكس ٦تا عليو العلماء كا١تشايخ.
تشدد  كيف تبدعو ٍب تستنصحو فهل ٬توز قبوؿ ك طلب النصيحة من رجل حدادم م .ِ

 كذاب؟!!

ٍب بعد مدة أخرل أرسل لو رسالة, كلكن الشيخ سَتكاف مل يقبل منو رسالتو كمل يفتحها بل كتب 
ىال كاف ىذا قبل تبديعي, ال أريد من أبي عبد الحق شيئا, كليس بيني كبينو إال : )عليها

 (.العلماء



  ٕٔ          جناٌة الدكتور عبداللطٍف الكردي على المنهج السلفً
 

بأنو قد بُت  -تبلعبو-جوفحىت ىذه اللحظة مل يبُت أسباب تبديع ىذا األخ, أما ما ادعاه يف ترا
يف كتايب )رفع الستار عن  -أسباب التبديع  -أسباب تبديعو, عند قولو: ))كبينت ىذه األسباب
 بعض ما ٖتملو رسائل سَتكاف أشقر من األخطار(!.

 فنقوؿ: إف ىذا الكتاب ال ٮترج عن حالتُت:

ال الشيخ سَتكاف إىل ىذه : إف ىذا الكتاب ال كجود لو يف الواقع كمل يره ال أحد منا ك األولى
اللحظة, كلكن ٣ترد ادعاء للتلبيس على الناس, كليوىم الناس بأف جرحو ٢تذا الشيخ السلفي كاف 

 جرحا مفسرا كمبنيا على الدليل ال على الظلم كا٢تول ك اٞتهل.

 : أنو كتاب مطبوع كلكنو مل ينشره أك نشره بُت خواصو كىذا:الحالة الثانية

 فيو. ألنو يستحى ٦تا -أ

أك لئبل يطلع الشيخ سَتكاف على األخطاء اليت بدع بسببها, خوفا من أف يًتاجع عنها كيبقى  -ب
سلفيا كما كاف, فحينئذ ال تبقى بيد الدكتور حجة لتبديعو, ك الدكتور عبد اللطيف ال يريده أف 

نهجية, كىو ال يكوف سلفيا ألنو بدعو بسبب اعًتاضو كانتقاده على الدكتور عبد اللطيف أخطائو ا١ت
 يزاؿ على ىذا اٟتاؿ.

فليس ىناؾ دليل أكضح من ىذا على أنو يبدع السلفيُت انتصارا لنفسو كسًتا ألخطائو كظلما منو 
 كجهبل, كأنو ال يرحم أحدا يقف أمامو كينتقده.

 كيستعمل تزكية ا١تشايخ لو لتبديع السلفيُت كرميهم ٔتا ىم منو براء من أنواع التهم الباطلة؟!!

 فإىل اهلل ا١تشتكى كىو حسبنا كنعم الوكيل كال حوؿ كال قوة إال باهلل.
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أيضا ٦تن مل أسلم من الدكتور عبد اللطيف كأحكامو ا١تطلقة اٞتائرة  - ىوشيار أٛتد -كأنا  -
 ا١تبنية على الظلم كاٞتهل ك ا٢تول, كىذا جوايب على ما رماين بو.

 فأقوؿ كباهلل أستعُت:

قد بدعٍت كرماين باٟتدادية دكف إف يبُت أسباب تبديعي كدكف أف ينصحٍت إف الدكتور عبد اللطيف 
كلو مرة كاحدة, كلقد طلبت منو مراراى كتكرارا كقلت لو أٖتداه أف يأٌب ببدعة كاحدة أك صفة كاحدة 
من صفات اٟتدادية اليت يراين متصفا هبا أك قاعدة كاحدة من قواعد أىل البدع اليت يراين عليها, 

 ز عن ذلك كهلل اٟتمد كا١تنة.كلكنو عج

كلكن بعد مركر سنة أك أكثر على ىذا االهتاـ الباطل كاٟتكم اٞتائر ا١تبٍت على الظلم كاٞتهل, قاـ 
بعض اإلخوة من الدعاة كا٠تطباء كغَتىم بالتدخل كقاموا بتشكيل ٞتنة للصلح كا١تصاٟتة بُت الطرفُت 

يبُت ٢تم أسباب تبديعي, فأعطاىم كريقات فيها عدة فذىبوا إىل الدكتور عبد اللطيف كطلبوا منو إف 
 نقاط تبلغ سبعة عشر نقطة.

 ٍب جاءكا هبا إيلَّ كطلبوا مٍت اإلجابة على ىذه االهتامات, كلكن قبل اإلجابة طلبت منهم كقلت ٢تم:

 ما رأيكم هبذه االهتامات كىل تركهنا صاٟتة ألف يبدع اإلنساف من أجلها؟

 الدكتور كأعطانا ىذه الوريقات حكمنا عليها بأهنا ال تصلح للتبديع بل ىذه فقالوا: عندما ذىبنا إىل
النقاط بعضها ال تصلح ألف تذكر, ٍب بعد ذلك بدءكا بقراءة النقاط كأجبت عن كلها كبينت بطبلهنا 
)كأقركا بأف الدكتور عبد اللطيف قد ظلمٍت ك أخطأ يف حكمو علي( ٍب ذىبوا إىل الدكتور عبد 

رءكا عليو جوايب عن ىذه االهتامات اليت اعتربىا مؤاخذات, ٍب أرسل إيٌل الدكتور عبد اللطيف كق
اللطيف رسالة أعطاىا بيد األستاذ صبلح الدين ٚتجمايل ك قاؿ فيها: ))يف ا١تدة ا١تاضية ٝتعت 
كبلغٍت بعض ا١تواقف كاألقواؿ لؤلستاذ )ىوشيار أٛتد( كألف تلك األقواؿ كا١تواقف كانت قد خرجت 
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عن كسطية السلفية ككانت أكثر ماتشبو أسلوب اٟتداديُت فؤلجل اٟتافظ على كسطية السلفية 
كاالبتعاد عن ٚتيع أنواع اٞتفاء كالغلو, قلت ىذا شخص )حدادم ال سلفي( كلكن قد ظهر أنو قد 
نسب إليو بعض ىذه األشياء كبعضها قد تراجع عنها, ألجل ىذا فإنٍت اآلف أرل أنو شخص سلفي 

و لو با٠تَت )كلكن بعد مدة ١تا علم بأنٍت ال زلت أنكر عليو أخطاءه كمل أسكت عنها عاد إىل كأدع
 القوؿ بتبديعي كما قيل: )عادت حليمة إىل عادهتا القدٯتة(.

فهذا ىو حالنا مع الدكتور عبد اللطيف, نصبح سلفيا ك٪تسي مبتدعا ك ٪تسي مبتدعا كنصبح 
 سلفيا!!

ات مرة أخرل كلكنو قد غَت بعضها ك تبلعب هبا لعلمو بأف بعضها كىا ىو قد نشر ىذه االهتام
 ييستحِت من ذكرىا كما سأذكرىا أثناء الرد.

 كعلى كل حاؿ فهذا ىو جوايب على ىذه االهتامات

 كاٞتواب عن اهتاماتو كإلزاماتو يكوف بصورتُت ٣تمبل كمفصبل. 

 فالجواب المجمل عن ىذه االتهامات ىو

 :إيل رسالة كاعًتؼ فيها بأف حكمو عليَّ كاف مبنيا على شيئُت: أنو قد أرسل أوالً

 .على أكاذيب الشباب الذين حولو -ُ

 .كعلى أشياء أنٍت قد تراجعتي عنها -ِ

ًۡ  : تأكد من صحة ا٠ترب كما قاؿ تعاىل: ١تاذا مل تفأقوؿ ْ إِن َجآَءُك ٔٓا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ٌِۡيَ فَاِسُقۢ ةِوََتإ  َفَخبَيه  ًۡ َنَِٰد ا َفَعيُۡخ ٌَ  َٰ ْ لََعَ ٔا ۢا ِِبََهَٰيَث  َفُخۡصتُِح ٌَ ۡٔ ْ كَ ٔا ن حُِصيُت
َ
ْ أ ٔٓا ُِ   سورة(

 (.ٔاٟتجرات:
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  فهذا التسرع يف اهتاـ ا١تقابل كعدـ التأين كإساءة الظن منك ىو من صفات اٟتدادية

 :يث جاء فيها: )مقارنة بُت اٟتدادم كالسلفي( حبعنواف كما قلتو بنفسك يف رسالتك اليت

السلفيوف: ال يتهموف أم شخص بما ليس فيو كعندىم التأني كغير متسرعين في الحكم على ))
كإذا لم تتضح لديهم  مقابلهم بل يكثركف من التدقيق كيعرضوف المسألة على ميزاف الشرع,

 ((.مسألة ال يحكموف عليها بعقولهم كظنونهم بل يردكنها إلى علماء أىل السنة

كيتهموف العلماء كالدعاة على أساس البهتاف  ,يوف: متسرعوف في الحكم على مقابلهمكالحداد))
 ((.كيصدركف الحكم دكف الرجوع إلى العلماءكالكذب عليهم, أك على أساس سوء الظن هبم, 

فًلم حكمت علينا قبل أف تتضح لديك ا١تسألة بل حكمت علينا بظنك الفاسد, ك١تاذا مل ترد اٟتكم 
 يع كإخراجنا من السلفية إىل العلماء, أليست ىذه من ا١تسائل الكبَتة كا٠تطَتة؟علينا بالتبد

 :ك أمل تقل يف نفس الرسالة

السلفيوف: النصيحة من أصوؿ أعما٢تم ٔتعٌت: أهنم إذا رأكا أخطاء كمزالق أقداـ يقوموف بالنصح ))
 ((.أكثر من مرة

ا ََل   فلماذا لم تفعل ذلك في حقنا ٌَ ًَ َتُلٔلَُٔن  ِ  ؟!  َتۡفَعئَُن ل

-على حكمك علي بعد مركر سنة -إنك قلت يف الرسالة اليت أرسلتها إيل مع بعض اإلخوة :ثانياً
((, ك لكنك بعد مركر سنتُت غَتت ىذه النقاط فحذفت بعضها قد بدعتو على ىذه النقاط))

ليل على أنك قد كزدت فيها عدة نقاط قد حصٍَّلتى عليها قبل عدة أشهر, كىذا الصنيع منك خَت د
بنيك حكمك على ٣ترد ىواؾ, ك أنك مضطرب يف أحكامك, ك أنك غَت صادؽ كغَت عادؿ يف 
أحكامك, بل أحكامك ليس إال ٣ترد انتصار كانتقاـ للنفس, كمن كاف حالو ىكذا فبل يلتفت إىل 

 .أحكامو كال ٬توز األخذ ال ّترحو ك ال بتعديلو
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لناس يتبُت لو أنك قد نصبت نفسك للناس كجعلت إف من يطلع على أحكامك على ا: ثالثاً
الوالء كالرباء عليها, فمن انتقدؾ فهو اٟتاقد كاٟتاسد كا١تخذؿ كاٞتاىل كالصغَت أك ا١تنحرؼ كا١تبتدع 

 كاٟتدادم كالكذاب كا١تتشدد إىل آخر االهتامات!!

 .!عندما انتقدكه فما أشبو حالنا ْتاؿ اإلخوة السلفيُت يف اليمن مع الضاؿ أيب اٟتسن ا١تأريب

حو على عقيدة السلف يف شر  -حفظو اهلل-يقوؿ عنو الشيخ العبلمة ربيع بن ىادم ا١تدخلي 
أبو الحسن كاف يحارب السلفيين في اليمن كفي كل مكاف باسم أنهم : ))أصحاب اٟتديث

 أخَتا كضع يده يف , ٍبحدادية كيقوؿ: إنهم حدادية كحدادية, كسأفضح الحدادية كأبين أصولها
فاحل مل بقيادة  -اآلف-, لذا ظهرت اٟتدادية ف ا٢تدؼ كاحد كىو إىبلؾ السلفية, ألأيدم اٟتدادية

, بل يقل أم كلمة يف اٟتدادية, ظهرت حقيقتها كبأصو٢تا كبفتنتها كٔتشاكلها كمل يقل أم كلمة فيها
, ىذا دفهم كاحدمنشوراهتم, لعبة كمكيدة, كلهم ىأصحابو يتعاكنوف مع اٟتدادية اٞتديدة كينشركف 

يلتقوف عند ىذه الغاية , ك كىذا جاء يشدد كقصده إىبلؾ السلفيةجاء ٯتيع كىدفو ضرب السلفية 
ليت ال ينبغي ١تسلم أف يناـ عنها, ك٬تب أف , الفتنة القائمة اجرنا إىل ىذا ,كيتعاكنوف!! افهموا ىذا

 ((.ك يعرؼ أىدافهم, , ك أف يعرؼ مكائد أىلهايستيقظ ٢تا

قف الدكتور عبد اللطيف مع ٥تالفيو من السلفيُت الذين ينتقدكف عليو أخطائو, فيقوؿ فكذلك مو 
عنهم: إهنم حدادية كحدادية كسأكشف اٟتدادية, كحىت اآلف مل يقل كلمتو يف اٟتداديُت الذين 

 ٭تاربوف الدعوة السلفية كدعاهتا ليبل ك هنارا كيطعنوف يف علمائها كيبدعوهنم.
د تبُت بأنو ىو الذم قد كضع يده يف يد اٟتداديُت ك ا١تميعُت كتصاحل بل على عكس من ذلك ق

 :معهم, كخَت شاىد على ذلك

قبل عدة أياـ اتصل بأحد اٟتداديُت يف مدينة كركوؾ, كسألو عن أحوالو كقاؿ لو يا أبا توحيد   .ُ
كيف حالك يا أخي ككيف أكضاعكم كٝتعتي بأنك كقعت يف مشكلة, فبل ٖتزف قد كنت ذا ٫تة 

 ..اليةع
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-كىذا الرجل ىو من أكائل من كقع يف مسألة جنس العمل كمسألة اإلٯتاف, كيتهم الشيخ األلباين 

بأنو كذاب, كغَت ذلك من صفات  -حفظو اهلل-باإلرجاء, كيقوؿ عن الشيخ ربيع  -رٛتو اهلل
 .اٟتداديُت األشرار

كم جئناكم : ))ك قاؿ لو أكرمو غاية اإلكراـمع ميبٌل جليل ا١تميع كرحب بو ك  كقبل ذلك اتفق .ِ
(( مع علمو بأف ىذا الرجل ككم زرناكم ككم كاصلناكم ككنا نريد محبتكم, كنريد التئالف معكم

إنك تحذر منا كتقوؿ عند الشباب: أنا )): حيث قاؿ لو الدكتور عبد اللطيف, ٭تذر من السلفيُت
ع أىل السنة كردىم على ناقشو ىذا ا١تميع حوؿ تبديك  ((منهج الرد كالردكد -أبغض ىذا الفكر

 .األشاعرة كاإلخواف ا١تسلمُت كأنكر عليهم غاية اإلنكار

يطلع على منهج , لَتل عجب العجاب ك كمن أراد ا١تزيد فليستمع إىل تلك الصوتية كتلك ا١تناقشة
 !!.الدكتور كعلى مدل علمو با١تنهج السلفي
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 تيكأما الجواب المفصل فهو كاآل

 االتهام األول

 :كيمثل لذلك بقولو عدـ مراعاتو للمصالح كالمفاسد)):يقوؿ عني

 .تجويزه قتل الناخبين كبتر أعناقهم -أ

 .يرل حرؽ مقرات األحزاب اإلسالمية -ب

 ((.تمزيق الدعوة السلفية باسم الغيرة على المنهج -ج

 :كالجواب مني يكوف كاآلتي

كأم مصلحة ىذه , ا١تصاحل كا١تفاسدكإال فمن الذم مل يراع , ) رمتٍت بدائها كانسلت( :أقوؿ: أوالً
 ؟اليت تتحدث عنها

, علهم دعاة على السلفيُت كتزكيتهمفهل ترل من ا١تصلحة االستعانة باٟتزبيُت كأىل البدع للدعوة كج
 ؟!!حاؿ كوهنم باقُت على منهجهم كمفتخرين ٔتا ىم عليو من الباطل كداعُت لباطلهم

كىل من ا١تصلحة أف نًتؾ الناس (, تأخذكف دينكم )أف ىذا العلم دين فانظركا عمن: أما علمت
يأخذكف كيتعلموف الدين من أشعرم أك تكفَتم أك إخواين بل أشد من ذلك نًتكهم يأخذكف عن 

ٍب تريد منا أف نسكت ك ال نتكلم ك ال ٨تذر من ىذه األخطاء بدعول , ىؤالء كيركهنم أهنم سلفيوف
 ؟!!ا١تصاحل كا١تفاسدعدـ ٘تزيق الدعوة السلفية ك بدعول مراعات 

أـ أف , كىل من ا١تصلحة السكوت عن ىذه ا١تسألة ا٠تطَتة ْتجة ا٠توؼ من ٘تزيق الصف السلفي
 ؟!!السكوت عن ذلك يعترب غشا كخيانة للمنهج السلفي كللمسلمُت

 ؟من الذم تسبب يف ٘تزيق الدعوة السلفية :ثانياً
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 ؟اة حىت صاركا سببا للفرقة كاالختبلؼ بيننافهل أنا الذم أتيت باٟتزبيُت كاإلخوانيُت إىل القن

كىل أنا جعلتهم دعاة سلفيُت كىل أنا الذم مدحتهم كدافعتي عنهم كرددتي على السلفيُت ألجل 
 ؟ىؤالء أـ أنك قمت بذلك

كىل أنا صاحبت ك زرت رموز كدعاة اإلخواف كالتكفَتيُت الذين ىم أشد أعداء السلفيُت يف ببلدنا 
 ؟أـ أنت

لذم استبدلت إخواين السلفيُت الذين ال غبار عليهم هبؤالء ا١تبتدعُت أعداء السلفية كىل أنا ا

ْۚ  كالسلفيُت؟  َٔ َخرۡيٌ ُْ ِي  ۡدََنَٰ ةِٱَّله
َ
َٔ أ ُْ ِي  تَۡستَۡتِدلَُٔن ٱَّله

َ
 . أ

 (:ا١تقارنة بُت السلفي كاٟتدادمأمل تقل يف رسالتك )

ة الشخصية كاٟتداديوف ال يبالوف بضرر السلفيوف ينظركف اىل مصلحة الدعوة ال اىل ا١تصلح))
 ((.الدعوة

 ؟فهل أتيتى هبؤالء اٟتزبيُت ألجل مصلحة الدعوة أـ فرقت هبم ٚتعنا كخربت علينا دعوتنا

كن سببا يف ٘تزيق الدعوة كأما طلبنا منك بأف ال تأٌب هبؤالء كال ت, كأمل نتصل بك ننصحك يف ذلك
 ؟ى قناتك فيكوف لنا موقف آخر معكك أمل نقل لك إذا ظهر ىؤالء عل ,السلفية

 ؟كمن الذم مل يباؿ بنصيحة ا١تشايخ كالدعاة الذين ناصحوه يف ىذه القضية كيف غَتىا

(, سبقٍت كاشتكى, )ضربٍت كبكى: كصدؽ من قاؿ ٍب تأٌب كتتهمٍت بأنٍت ال أراعي ا١تصاحل كا١تفاسد

َ يَۡلِسۡب َخِطٓي   :كتىذَّكٍر قوؿ اهلل تعاىل ٌَ   َٔ َو
َ
ٍ  ثأ أ ًه يَۡرِم ةِِّۦ ةَرِٓي ۡو إِذۡ ٍَ  ٔ  ا ُث َو ا َفَلِد ٱۡحَخ

  ِ َتَٰ ۡٓ ٍ  ُب ِ  ا ِإَوذۡ تِي ٌُّ  (.ُُِ:النساء)سورة   اا 

كىذه أيضا من صفات اٟتدادية كما قلتو يف رسالتك اليت بعنواف ) مقارنة بُت اٟتدادم كالسلفي( 
 :حيث كتبت فيها
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صاحل كا١تفاسد(, كيعتربكهنا كال يتكلموف أك يفعلوف السلفيوف: ينظركف اىل ا١تصلحة الشرعية )ا١ت))
 .شيئا مفسدتو أعظم من مصلحتو أك يفوت مصلحة أكرب

كاٟتداديوف: ال قيمة للمفسدة كا١تصلحة عندىم, بل ا١تفسدة عندىم عدـ القوؿ باٟتق الذم يركنو 
 .حقا, كا١تصلحة ىو البوح بو

نو )مآالت األمور( كال ينظركف فقط اىل الزمن الذم السلفيوف: ينظركف اىل نتائج ما يقولونو ك يفعلو 
 .يفتوف فيو ألنو يف كثَت من األحياف قوؿ اٟتق يفضي اىل نتائج سيئة

اٟتداديوف: نظرىم قاصر كليس لديهم بعد النظر كال يتفكركف ٔتا تفضي إليو فتاكاىم, كال يبالوف ٔتا ك 
 ((.٭تدث

احل كا١تفاسد كمن الذم كاف نظره قاصرا كصار سببا للفرقة إذان قد تبُت للجميع, مىن الذم مل يراع ا١تص
 .كاالختبلؼ بُت السلفيُت دعاة كشبابان 

 (.تجويزه قتل الناخبين كبتر أعناقهمأما قولك ): ثالثاً

فهذا تلبيس منك كقلب للحقائق كإال أنا مل أقل ّتواز قتلهم بل قلت لرجل خارجي صويف خادـ 
كيعد , قدس اهلل ركحو: إف ٜتيٍت كاف إماما ٣تددا كيقوؿ عن ا٠تميٍت كمدافع عن الرافضة كالذم يقوؿ

  السلفيُت مع الشيطاف من عوائق الدعوة اٟتزبية كىو رئيس أحد األحزاب اإلسبلمية
 :قلت, (امة على من مل ينتخبنا كيصوت لنا)نشتكي عند اهلل يـو القي: فقلت ٢تذا الرجل عندما قاؿ

ٍب بعد , خبك الناس ألنك خرجت على كيل األمر بالقوؿ كالسيف٬تب أف يضرب عنقك ال أف ينت
كنشرهتا يف كقتها كأنت تعلم , مدة أعلنت يف الفيس بوؾ بأنٍت ال أرل جواز قتل من انتخب نفسو

 .هبذا جيدا

فكيف تبدعٍت على   إف ىذا القوؿ مٍت كاف قبل أف ٩تتلف معك بعدة سنوات: كمن ناحية أخرل
 .معك بعدة سنوات كأنا تربأت منو كبلـ كقع قبل اختبلفنا
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 (.أرل حرؽ مقرات األحزاب اإلسالمية)أما اهتامو يل بأنٍت : خامساً

 : فأقوؿ
 ىذا أيضا كذب كافًتاء علي كقلب للحقائق, فأين دليلك على ىذا؟: أكالن 
ىاب إىل : إنٍت مل أقل ْترؽ مقراهتم بل قلت: ))إف التكفَتيُت كاٟتزبيُت ٭تثوف الشباب على الذثانيان 

سورية للجهاد بزعمهم, فإف كانوا صادقُت يف دعواىم أهنم ينكركف الشرؾ كالكفر كالبدع اليت يف 
اٟتكومة السورية فليذىبوا إىل مقرات أحزاهبم ك٬تاىدكا ضد الشركيات كالكفريات كالبدع اليت يف 

,فهذا ىو اٞتهاد اٟتقيقي, قنواهتم الفضائية ك يف مقراهتم كينكركا عليهم كجود ىذه ا١تنكرات كيغَتكىا 
 ال أف يذىبوا إىل بلد آخر للجهاد((.

ككبلمي ىذا مسجل يف إحدل دركسي, كطبليب يشهدكف على أنٍت قد كررت ىذا الكبلـ يف عدة 
 مواطن.

: إف كبلمي ىذا كاف قبل اختبلفنا معك, ككنتي معك فلم تنصحٍت يوما من األياـ على ىذا ك ثالثان 
 كقتو. مل تبدعٍت على ىذا يف

 : ١تاذا ىذا البكاء كالصراخ كالتأسف كاٟتزف الشديد على اٟتزبيُت كعلى دعاهتم كمقراهتم؟!!رابعان 
الحدادية رفضوا أصوؿ أىل السنة كىو قولو: )) -حفظو اهلل  -كأما استداللك بكبلـ للشيخ ربيع 

صوؿ في مراعاة المصالح كالمفاسد, رفضوا أصوؿ أىل السنة في األخذ بالرخص في األ
كالواجبات, كرفضوا أقواؿ علماء السنة في بياف األحواؿ التي يرخص فيها الشرع الحكيم, 
كتجاىلوا النصوص القرآنية كالنبوية في مراعاة المصالح كالمفاسد كاألخذ بالرخص, كأرادكا 

 ((.تكبيل المنهج السلفي كأىلو بآصارىم كأغاللهم المهلكة
كاستدالؿ يف غَت موضعو ألنك كما قلتي لك: ))مل تراع فهذا الكبلـ حجة عليك ال حجة لك, 

ا١تصاحل كا١تفاسد فأتيت باٟتزبيُت كجعلتهم دعاة سلفيُت كدافعت عنهم كمل تباؿ بنصائح ا١تشايخ 
 كالدعاة لك, ففرقت السلفيُت كبدعتهم ك...((.

 ٍب من ناحية أخرل أم مصلحة ٕتدىا يف جعل أىل البدع دعاة على السلفيُت؟
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 ترب ذلك من مراعاة ا١تصاحل كا١تفاسد؟كىل تع
 أـ تعتربه من باب األخذ بالرخص كالتخفيف على السلفيُت؟

 

 النصيحة االتهام الثاني والثالث والرابع يتعلق بقناته المسمى

طعنو في قناة النصيحة كأنها قناة غير سلفية, كقولو أتبرأ إلى اهلل منها كيقوؿ بفضل اهلل )): يقوؿ
 ((....في عدة بيوت تمكنت من مسحها

(( مل تكن بفضل اهلل تمكنت من مسحها في عدة بيوت)) ىذه الفقرة اليت نسبتها إيل: أقوؿ
موجودة يف الرسالة القدٯتة اليت أرسلتها إيل مع بعض اإلخوة بعد مركر أكثر من سنة على تبديعك 

مركر أكثر من سنتُت  فكيف زدهتا بعد, ك قلت يف حينها بأنٍت قد بدعتو على ىذه ا١تخالفات, يل
 .على اٟتكم

 :كعلى كل حاؿ فاٞتواب مٍت عن ىذه االهتامات يكوف من كجوه

ًۡ َصَِٰدقِۡيَ  : قاؿ اهلل تعاىل: الوجه األول ًۡ إِن ُنُِخ َُِل ْ ةُۡرَهَٰ ٔا احُ َْ فهات ,  كُۡو 
ها بينات الدعاكل إذا مل يقيموا علي: ))كإال, برىانك على ىذه االهتامات من مسموع أك مقركء يل

 ((.أىلها أدعياء

لو ثبت أنٍت فعلت ما نسبتو إيل فهل يعد ىذا من أسباب التبديع كمن صفات : الوجه الثاني
 ؟!اٟتدادية

 !!يا لك من عامل بصَت ٔتسائل اٞترح ك التعديل

 :ذكرتى يف ىذه النقاط الثبلث أمورا كىي: الوجه الثالث

 .فيهادكف أف تذكر كجو الطعن , أنٍت طعنت يف قناتك .ُ
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 .بأهنا غَت سلفية: كقلتي  .ِ

 .أتربأ إىل اهلل منها: كقلتي  .ّ

 .٘تكنت من مسحها يف عدة بيوت: كقلتي  .ْ

 .بتحرًن مشاىدهتا من بُت ٚتيع القنوات: قلتي  .ٓ

 .حرضتي ا٠تطباء على االنسحاب من القناة .ٔ

 .هبتاف كتلبيس كقلب للحقائقمن األكؿ إىل ا٠تامس كلها كذب ك  ىذه االهتامات: أقوؿ

نقوؿ بتحرًن مشاىدهتا ك٬تب فنحذر منها ك , إف يظهر ىؤالء اٟتزبيوف على قناتك: ))قلت ألنٍت
ال ىا أنا أقولو اآلف كأكرره ك  ك((, ألهنا تكوف أضر شيء على الدعوة السلفية يف بلدنا ,مسحها

 .بل أراه دينا كمنهجان , أنكره

ألنو ظهر على ,  أتربأ منونعم قد فعلت ذلك كال, أما أنٍت حرضت ا٠تطباء على االنسحاب منها
شاشة قناتك بعض أىل البدع باسم السلفية, كظهور ىؤالء ا٠تطباء على شاشة قناتك يكوف سببا 

 .إلصرارؾ على األخطاء, كيفتنت الناس هبؤالء ا١تبتدعُت

أما جعلك التحذير من قناتك ا١تسمى بالنصيحة من صفات اٟتدادية كقياسها : الوجه الرابع
ألف شبكة سحاب تنشر فيها الدعوة السلفية كيرد فيها , فقياس باطل, السلفية على شبكة سحاب

أما اٟتداديوف فيحاربوهنا ألهنا تدعى فيها إىل , على ٚتيع طوائف أىل البدع كيكتب فيها السلفيوف
الرجوع إىل العلماء كاألخذ من أىل السنة كعدـ االستماع إىل أىل البدع كعدـ السماح ٢تم بنشر 

فتحذيرنا  , كلكن قناتك ظهر فيها أناس مشبوىُت كأناس ىم من رموز أىل البدع كاألىواء, باطلهم
كاف ألجل ىذا كليس ألهنا تنشر ٤تاضرات كدركس العلماء السلفيُت فشتاف ما بينهما, ٍب أمل نكن 

 ؟.معك قبل خركج ىؤالء كأمل نكن ٩ترج يف قناتك كمل نكن ٨تذر منها
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, البدع من يدعو إىل شيء من التوحيد ك السنة كلكنو ٮتلطها ببدعتوكمن ناحية أخرل إف من أىل 
 ؟!فهل التحذير منهم يعٍت التحذير من التوحيد كالسنة اليت عندىم

 :الوجه الخامس

ألهنا  –حفظو اهلل  -إنٍت اآلف أقوؿ بوجوب إغبلقها كما قالو الشيخ العبلمة عبيد اٞتابرم  .ُ
 .الفتنة بُت السلفيُت يف كردستاف دعاة كشباباؼ ك فرقة كاالختبلمن األسباب الرئيسية لل

, كارتكاب أسباب ك كسائل الفرقة كتفريق  كعدـ التفرؽ من الواجبات الشرعيةاٟتفاظ على األخوة ك 
فأم سبب أك أم كسيلة من ا١تباحات أدت إىل , كلمة ا١تسلمُت من احملرمات كمن كبائر الذنوب

ككذلك إف كجود القنوات الفضائية للدعوة من باب , كهااالنشقاؽ كتفريق كلمة ا١تسلمُت ٬تب تر 
الوسائل عند من يرل جواز التصوير للضركرة الدعوية فإذا أدت اٗتاذ ىذه الوسيلة إىل ترؾ كاجب أك 
ارتكاب ٤تـر فحينئذ ٬تب تركها كإغبلقها درءن ١تفسدة الفرقة ك مفسدة عدـ اٟتفاظ على األخوة اليت 

ككذلك البدعة ٬تب تركها ألهنا تكوف سببا لتفريق ا١تسلمُت يف عباداهتم  ىي من الواجبات الشرعية,
 .ٍب تفريق كلمتهم ك كحدهتم

 .كأهنا كانت سببا النتشار كزيادة ا٠تبلؼ ك الفرقة بيننا .ِ

 .الرباء عليهماأنت كأتباعك قد نصبتم نفسك كقناتك للناس كعقدًب الوالء ك  .ّ

))كىلىٍيسى أًلىحىًد أىٍف يػينىصِّبى ًلؤٍليمًَّة شىٍخصنا يىٍدعيو إىلى طىرًيقىًتًو كىيػيوىايل : كيقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل
منا يػيوىايل عىلىٍيًو كى  ـً كىيػيعىاًدم عىلىيػٍهىا غىيػٍرى النَّيبِّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىالى يػينىصِّبى ٢تىيٍم كىبلى يػيعىاًدم غىيػٍرى كىبلى

ا ًمٍن ًفٍعًل أىٍىًل اٍلًبدىًع الًَّذينى يػينىصِّبيوفى ٢تىيٍم شىٍخصنا أىٍك كى اللًَّو كىرىسيولً  منا ًو كىمىا اٍجتىمىعىٍت عىلىٍيًو اأٍليمَّةي بىٍل ىىذى بلى
ـً أىٍك تًٍلكى النٍِّسبىًة كىيػيعىاديكفى(( يػيفىرِّقيوفى ًبًو بػىٍُتى اأٍليمًَّة يػيوىاليوفى ًبًو عىلىى ذىًلكى اٍلكىبلى

(ُ). 

                                       
 .)ُْٔ/ ٣َِتموع الفتاكل )( ُ)
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 تم كثَتا ٦تن انتقدكىا كانسحبوا منها من ا١تشايخ كالدعاة كالشباب السلفيُت.بدع .ْ
 حكمتى على كلِّ من يسأؿ عن مصدر ٘تويلها بأنو منافق. .ٓ
حكمتى أنت كبعضي أتباعك على من يقوؿ بعدـ جواز صرؼ الزكاة ٢تا بأهنم منافقوف أك  .ٔ

 قُت.كاقفوف بصف ا١تنافقُت كأهنم كعبد اهلل بن سلوؿ رأس ا١تناف
 حكمتى على من يقوؿ بعدـ جواز صرؼ الزكاة ٢تا بأنو يستحق العذاب يـو القيامة. .ٕ
 حكمتى على كل من ٭تاكؿ إغبلقها بأنو من نواب الشيطاف. .ٖ
تقوؿ إذا مل يكن صرؼ الزكاة لقناتنا يف سبيل اهلل فبل يوجد شيء آخر صرؼ الزكاة فيو  .ٗ

 يكوف يف سبيل اهلل )٤تاضرة مسجلة للدكتور(.
لتموىا من شعب اإلٯتاف كأف مسحها كعدـ إبقائها يف البيت ٔتعٌت نقصاف اإلٯتاف )يف كجع .َُ

 خطبة اٞتمعة ألحد خطبائهم(.
جعلتم بسببها الصغارى كبارا كالكبارى صغارا, كأٍعطىٍيتى زماـ الدعوة بيد شباب ال علم ٢تم كال  .ُُ

 ٕتربة كال حكمة.
عاةن من السلفيُت الذين كاف بعضهم معركفا أٟتٍقتى أنت ككثَته من أتباعك بسببها مشايخى كد .ُِ

بالسلفية كالدعوة إليها كالذب عنها قبل أف تكوف موجودا يف ببلدنا كيف ساحة الدعوة, أٟتقتموىم 
بشر فرؽ أىل البدع كىي الفرقة اٟتدادية البغيضة, ك با١تقابل جعلتم اٟتزبيُت الذين فيهم من كاف 

لتموىم من الدعاة السلفيُت الذين ال غبار عليهم دكف يدعو إىل بدعتو أكثر من عشرين سنة جع
صدكر توبة منهم أك تراجع عن منهجهم الباطل الذم كانوا عليو ك الذم ال يزالوف ينافحوف كيدافعوف 
عنو بكل الوسائل اليت يقدركف عليها, كيردكف على أىل السنة كعلى علمائهم كيتهموهنم بأنواع التهم 

 الباطلة.
ا بكثَت من الدعاة كا١تشايخ كبدعوهتم كتنقصتم من شأف دعوة ا١تساجد استهزءًب بسببه .ُّ

 كا٠تطب كاٞتلوس لتدريس عدد قليل من الطبلب.
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كغَت ذلك من ا١تنكرات ٦تا ال نستطيع عدىا كال حصرىا, ك٨تن مستعدكف لنثبت ىذه ا١تخالفات 
 للجميع من كبلـ الدكتور كمن كبلـ موظفي كدعاة قناتو.

 .كى, كىو حسبنا كنعم الوكيلفإىل اهلل ا١تشت

 االتهام الخامس

محاكلة تشويو سمعة الشيخ عبد اللطيف في كردستاف كخارجو بقلب الحقائق كقلب : ))يقوؿ
 ((.المناقب إلى مثالب, كىذا من فجوره في الخصومة كمن تلبيس الحق بالباطل

 أقوؿ:

صرفتها على ما يوافق ىواؾ, كما )رمتٍت بدائها كانسلت(, كإال فأنت الذم قلبتى أقوايل ك  :أوالً
.  يتبُت لكل منصف خبلؿ ىذا الرد كخبلؿ الردين السابقُت على تراجعك ا١تزعـو

 : أين دليلك على ىذا االفًتاء, ك١تاذا مل تذكر دليبل كاحدا على ىذا االهتاـ؟ثانياً

بة تبدأ من ىنا كلقد كنتى تظن بأنٍت الوحيد الذم أقـو ّتمع أخطائك كرفعها إىل العلماء, فا١تصي
كىي أنك حكمت على سلفي بالتبديع كأٟتقتو بشر فرؽ أىل البدع بناء على ظن ظننتو دكف أف 
تتأكد من صحة ما تدعيو كىذا التسرع كاٟتكم على الغَت بناء على الظن ىو من صفات اٟتدادية,  

 .كما نقلتيو لك من كبلمك يف رسالتك اليت بعنواف )مقارنة بُت السلفي كاٟتدادم(

: كأم فجور أفجر من تبديع كتفسيق كرمي السلفيُت بالنفاؽ جملرد الدفاع عن النفس كجملرد ثالثاً
 ظن سوء ظننتو بشخص؟!
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 االتهام السادس

اتهاـ اإلخوة الذين يحبوف الشخ عبد اللطيف كال يقبلوف طعن الغالة فيو بأنهم : ))يقوؿ
 ((.دراكيش

ىانك إف كنت من الصادقُت, كيف كقتها طلبتي من اإلخوة كىذا أيضا كذب افًتاء علي كإال فهات بر 
الذين كانوا يف ٞتنة الصلح كقلتي ٢تم أين دليلو على ىذا االهتاـ ؟, فقالوا: مل يكتب سول ىذا 

 الكبلـ الذم قرأناه عليك, فقلت ٢تم: )البينة على ا١تدعي كاليمُت على من أنكر(.

 االتهام السابع

 ((.بأنو كاف في السابق يرل تكفير الدكلة السعودية - حمو اهللر  - كذبو على الشيخ مقبل))

: ىداؾ اهلل, ىذا من الفجور يف ا٠تصومة, كإال فإنك تعلم بأف ىذه ا١تسألة مل تكن كذلك, بل أقوؿ
 إنٍت قلت عندما ظهر يل أنٍت أخطأت يف مسألة ما, كتبت تراجعي عنها ك قلت كل بٍت آدـ خطاء,

أنو كاف يرل تكفَت الدكلة السعودية كلكنو ١تا تبُت لو بأنو  -رٛتو اهلل  -ل كقلت: ))ىذا الشيخ مقب
أخطأ يف حق الدكلة السعودية تراجع عن ىذا ا٠تطأ((, ك لكن عندما بدايل بأنٍت متوىم يف نسبة ىذا 

, تراجعت عنها يف نفس الوقت كنشرت تراجعي عن ىذا القوؿ -رٛتو اهلل-الكبلـ إىل الشيخ مقبل 
تربأت منو, فكيف تستدؿ هبذا يا غريق أال تتقي اهلل؟ كلقد كنتى على علم ك يقُت بًتاجعي, أيضا ك 

ٍب تأٌب كٕتعلو حجة بيدؾ, ككل من كاف لديو أدىن بصَتة ك عقل يعلم بأف ىذا ال يعد كذبا على 
الشيخ, بل ىذا من باب الوىم, ك كل من يقرأ كبلمي يعلم جيدا بأف كبلمي يعد مدحا للشيخ ك 

يس ذما لو, ألنٍت مدحتو بأنو قد تراجع عن ىذا ا٠تطأ الكبَت, كلكنك قلبت اٟتقائق ك دلست على ل
الناس, كىل تعلم أف ىذه الصفة الذميمة من صفات مىٍن كىي أنو إذا تراجع أحد عن خطأ صدر منو 

 فبل يقبلوف منو تراجعو بل يذكركنو هبذا ا٠تطأ الذم قد تراجع عنو؟!!
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 االتهام الثامن

تعاكنو مع زمرتو فيما بينهم على اإلثم كالعدكاف كالبغي كالتناصر على الكذب كالفجور : ))قوؿي
 ((.كالتأصيالت الباطلة

 :أقوؿ

يِّۡ َرقِيٌب َعخِيد   : أال تعلم أوالً ٍل إَِله ََلَ ۡٔ ٌَِ كَ ا يَيۡفُِظ   (.ُٖ)سورة ؽ:  ٌه

كالبغي الذم نتعاكف عليو, كما ىو الكذب  كما ىو اإلٍب كالعدكاف ,من ىم زمرٌب ٝتهم لنا :ثانياً
 كالفجور الذم اهتمتنا بو, فهذه االفًتاءات اليت ليس عليها دليل يستطيع أف يقو٢تا كل مفلس, 

,  ا تأصيبل كاحدا من ىذه التأصيبلتكما ىي التأصيبلت الباطلة اليت تتهمنا هبا؟ ك١تاذا مل تذكر لن
 .خبلؿ ردكدم عليك كما ذكرت أنا بعضا من تأصيبلتك الباطلة

إذا فأنت مطالب بإقامة الدليل على ىذه االهتامات: ))اإلٍب كالعدكاف كالبغي كالتناصر على الكذب 
 كالفجور كالتأصيبلت الباطلة((.

 التهام التاسعا

في الرجاؿ كتكذيب ما قالو الشيخ  -حفظو اهلل-عدـ اعترافو بأحكاـ الشيخ ربيع )) يقوؿ:
حيث قاؿ في مكالمة لو: الشيخ ربيع لم يزؾ الدكتور عبد اللطيف بل  ربيع عن أبي عبد الحق,

 !.ىذا كذب كافتراء

 :كقاؿ لو األخ زانا عثماف

 ؟إذا العلماء زكوا الشيخ عبد اللطيف
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 !.قاؿ ىوشيار: القها في الزبالة

 ؟فقاؿ لو األخ زانا: إذا جرح العلماء الشيخ أبا عبد الحق

 .معهمقاؿ ىوشيار: نأخذ بقولهم كنحن 

 ؟فقاؿ لو األخ زانا: كإف لم يجرحوه

 ((.!فقاؿ ىوشيار: إذا مشكلتنا ال تحل عندىم

 :أقوؿ

إف ىذا التباكي على الشيخ ربيع ليس ألجل الشيخ ربيع بل ألجل تزكية الشيخ لو كإال فإف  :أوالً
ء أىل الذم يدعى بػ )أيب اٟتارث الكردم(, الذم يسكن يف ببلد الغرب كثَتا ما يطعن يف علما

السنة خاصة يف الشيخ ربيع حفظو اهلل كيعده من الصغار كيدافع عن علي اٟتليب ك ينشر قواعده 
كيطعن يف جرح العلماء لو, كمع ىذا قد زارؾ يف مسجدؾ كأكرمتو ك ىو يقوؿ بأنٍت أستشَت الدكتور 

على  عبد اللطيف, فحىت ىذه اللحظة مل نسمع منك ردا على ٕتاكزات كفجور ىذا الضاؿ, بل
عكس من ذلك إف بعضا من موظفي كدعاة قناتك قد أثنوا عليو كمدحوه على ما يقـو بو من الدعوة 

 .-على زعمهم الباطل-

كأتباع ٭تِت اٟتجورم يف بلدنا, الذين يطعنوف يف الشيخ ربيع كيبدعوف الشيخ عبيد كالشيخ عبد اهلل 
كينشركف طعوناهتم يف علماءنا على كيدافعوف عن الضاؿ ٭تِت اٟتجورم,  -حفظهم اهلل-البخارم 

اإلنًتنيت, فحىت ىذه اللحظة مل نسمع منك كلمة كاحدة يف ىؤالء, بل على عكس من ذلك, إف 
 بعضا من دعاتكم قالوا ليس لدينا أم مشكلة مع ىؤالء!.
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كالطامة الكربل ىي أف التكفَتم ا٠تارجي الذم يكسن يف نركيج ببلد الكفار ككاف أمَتا للحزب 
الذين كفركا ٚتيع ا١تسلمُت يف بلدنا حكومة كشعبان ك استحلوا قتا٢تم  -زكرا-ى ّتند اإلسبلـ ا١تسم

يف حق الشيخ العبلمة ربيع ا١تدخلي حفظو اهلل  -أخزاه اهلل-كسفكوا دمائهم, فيقوؿ ىذا ا٠تارجي 
 لشيخ ربيع((.من كيد ا٠توارج ا١تارقُت, يقوؿ: ))ما خلق اهلل على كجو األرض رجبلن أكثر ٛتاقة من ا

 كيقوؿ: ))كاهلل إف ربيع بن ىادم ا١تدخلي أسوء من كلب الصيد((.

َرِو  كيقوؿ: ))ربيع يقيءي مثل الكلب, الكلًب الذم ذكره اهلل تعاىل يف سورة األعراؼ: ٍَ ۥ َن ُّ َريُ ٍَ َف
ۡد  َٓ ٍِۡو َعيَۡيِّ يَيۡ لو جامد, ك كيقوؿ: ))إف ا١تدخلي عق(, ُٕٔ:)سورة االعراؼ  ٱىََۡكِۡب إِن ََتۡ

 أكقف عقلو, كعقلو عميله لآلخرين((.

كمع ىذا كلو قاتلو اهلل, مل نسمع من الدكتور عبد اللطيف كمل نقرأ لو أم ردٍّ على ىذا اٞتاىل, بل 
على عكس من ذلك يعترب ىذا اٞتاىلى أخان لو, فعندما سألو أحد اإلعبلميُت يف إحدل الربامج على 

ل اإلعبلمي: ))إف مبل كريكار يكفر اٟتكومة كيعتقد بأف كردستاف فقاؿ لو الرج شاشة قناة فضائية
 بلد كفر((.

إذا كاف يرل أف الحكومة الكردية ك إقليم كردستاف كمسئوليها  فأجاب الدكتور عبد اللطيف: ))
 ((.كفار, فأطلب منو كأخ أف يتراجع

جع إلى بلدنا كيدعو كأطلب منو كأخ أف يترؾ فكرتو التكفيرم كير كقاؿ الدكتور عبد اللطيف: ))
 ((.الناس

 ((.ال أشك في أف نيتو هللكيقوؿ عن ىذا ا٠تارجي: ))
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كمع ىذا الفجور من ىذا الضاؿ كمع ما يرل من تكفَت اجملتمعات اإلسبلمية كحث الشباب على 
العمليات االنتحارية, فإنو ١تا أيطًلق سراحو من السجن من قبل اٟتكومة النرك٬تية أظهر الدكتور عبد 

 لطيف سركره ك فرحو على شاشة إحدل القنوات الفضائية.ال

 فأين دفاعك عن الشيخ ربيع حفظو اهلل, إف كنت صادقا يف دعواؾ.

((, فهذا عدـ إعترافو بأحكاـ الشيخ ربيع: إف صحت ىذه ا١تقولة فكيف تعممها كتقوؿ: ))ثانياً
ىواء كالبدع, كىذا افًتاء كظلم القوؿ منك يلـز منو بأنٍت ال اعًتؼ بكل أحكاـ الشيخ على أىل األ

منك كتقوؿ علي, ك إال فنحن نأخذ أحكاـ علمائنا األفاضل على أىل األىواء كالبدع, كأخذنا 
بأحكاـ الشيخ ربيع كالشيخ عبيد كغَت٫تا من علمائنا على أىل البدع كا١تنحرفُت مثل علي اٟتليب 

كهلل -١تسجلة أشرطتنا ا١تنتشرة يف الببلد كزمرتو ك٭تيي اٟتجورم كغَتىم من أىل األىواء, كدركسنا ا
 مليئة بنقل جرح كردكد ك ٖتذير العلماء من ىؤالء ا١تبتدعُت كعلى غَتىم من أىل البدع. -اٟتمد 

كإنٍت ألتعجب من أفعالك, فإنك من شدة دفاعك عن نفسك كثَتا ما تكليل ٔتكيالُت, فإنك كثَتا 
خَت مثاؿ على ذلك ىي مسألتنا ىذه, أمل تنتقد ٥تالفيك ما تتهم مقابلك ٔتا تقع فيو أكثر من مرة, ك 

: جاءكا على ٥تالفة يل يف مسألة ما كجعلوىا منهجا عاما يل,  يف كتابك ا١تسمى بػ)قذائف( كقلتى
 كىذا نص كبلمك:

مما كقع مخالفان لمنهجي العاـ الذم  -مما نقلو الناقد كتمسك بو -فما كاف في كالمي))
لو حكمو, بمعنى أف ما كاف منهجا مقررا عاما لي أسير عليو كأدعو  اعتقده كأسير عليو فهذا

إليو, ليس كما ىو الشأف فيما كاف خاصان بواقعة خاصة أك عالجا لظاىرة معينة فثم كالـ أك 
توجيو خاص حصل فيو كالـ قد يخالف األصوؿ العامة, حينئذ ىذا ما يسميو بعض الفقهاء 

نو ال يقاس عليها, بل ىي خاصة بهذه الحالة المعينة, فال حادثة عين, أك كاقعة عين, بمعنى أ



  ٖٕ          جناٌة الدكتور عبداللطٍف الكردي على المنهج السلفً
 
يوخذ منها مذىب الرجل كمعتقده كال يعمم عليو. فجاء ىذا الناقد فجعل ما قلتو في ظرؼ 

 ((.خاص منهجا عاما لي, كىذا من الظلم كالجور

 كعلى فرض صحة ىذا القوؿ عٍت فكيف تعممها يف حقي ك تنكرىا يف حقك؟!

ضا نعاملك ٔتثل ما عاملتنا بو كنقوؿ بل ىذا منهج لك, فإنك أنت الذم ال تعًتؼ : ك٨تن أيثالثاً
بأحكاـ الشيخ ربيع كالشيخ أٛتد النجمي, فالذم كقعتى فيو أنت أشد كأخطر ألنٍت مل أرد أحكاـ 
الشيخ ربيع, بل قلت )مل يزكو( فأين عدـ اعًتايف بأحكامو, أال تتقي اهلل, كلكنك رفضت حكم 

كالشيخ أٛتد النجمي يف مشهور حسن ك فتحي ا١توصلي كطعنت يف كبلمهما كدافعت  الشيخ ربيع
 عن ىذين ا١تنحرفُت, فتبُت من الذم مل يعًتؼ بأحكاـ العلماء.

أما ما يتعلَّق بالشيخ مشهور بارؾ اهلل فيك؛ الشيخ مشهور حالو كحاؿ كىذا نص كبلمك: ))
, نعم ىناؾ مؤاخذات, ىناؾ مالح ظات, نعم, منها مثالن: ثناؤه أك شبو ثناء غيره ليس بمعصـو

على يوسف القرضاكم يعني لما يذكره يذكره من باب التبجيل, أك سيِّد قطب مثالن, أك 
 العمليات االنتحارية, ىناؾ بعض األشياء, لكن مع ىذا لماذا نسبق العلماء؟!

فيو الشيخ أحمد النجمي ما رأينا الشيخ ربيع مثالن كال الشيخ عبيد مثالن يطعنوف فيو, نعم طعن 
رحمو اهلل تعالى؛ لكن بسبب رجل سوء كاهلل؛ كىو شخص اسمو: أبو عبد الرَّحمن ]كىو 
الزندم الكردم[, يعيش في عمَّاف اآلف, ىذا الرجل اقتنص من الشيخ مشهور بعض األشياء 
 كضخمها ككبرىا, كاتصل بالشيخ أحمد النجمي؛ أفَّ شخصان يقوؿ كذا ككذا ككذا, الشيخ
أحمد النجمي قاؿ: ىذا ضاؿ, ىذا مبتدع, ككذا, مع األسف, يعني سبب رئيسي من أسباب 
كقوع العلماء في الخطأ: استعجاؿ الشباب, الشباب يصوِّركف الواقع للمشايخ كالعلماء أفَّ 
 األمر كذا ككذا ككذا, كالعالم يرل أفَّ ىذا الرَّجل ال يكذب, كأفَّ ىذا الرَّجل ال يصور لو الواقع

 على غير ما ىو عليو, أحيانان يصدر الحكم كيقع الحكم بخالؼ ما ىو عليو مع األسف.
قالوا: أفَّ الشيخ ربيع يقوؿ  –كال أعلم ىذا القوؿ صحيح أـ ال  –حقيقة يعني منو مثالن قالوا 

أفَّ الشيخ فتحي حزبي تكفيرم!, أنا عن نفسي أشهد: أفَّ الشيخ فتحي ليس بتكفيرم!, ليس 
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!, كيف يقاؿ تكفيرم؟! نقوؿ: قد يكوف مثالن للشيخ ربيع يعني حجة كدليل بقولو أفَّ بتكفيرم
لكن بناءن على ماذا اتهمو بالحزبيَّة؟  -مع أنَّو إف شاء اهلل ليس بحزبي!!  -الشيخ فتحي حزبي 

بناءن على الجمعيات, أما أنَّو تكفيرم, ال ليس بتكفيرم يا إخوة, لكن ما الذم جعل الشيخ 
 ((.يقوؿ بهذا الكالـ كيصدر ىذا الحكم؟ الشباب الشباب يا إخوة! ربيع

: إنٍت مل أرد أحكاـ الشيخ ربيع كلكن أنكرت عليك غشك كتلبيسك كتبلعبك بكبلـ رابعاً
الشيخ ربيع, فإف الشيخ ربيع قد كتب لك شفاعة أظنها إىل الوزارة الداخلية السعودية ليمنحوؾ 

ببًت كبلمو كأظهرتو للناس كأهنا تزكية لك من الشيخ ربيع كنشرهتا  اإلقامة يف ا١تملكة, كلكنك قمت
 كأنت يف مكة, فأنكرت عليك ىذا كال أزاؿ أنكر عليك ىذا ا٠تداع كالتلبيس.

أما ما نقلتو عن ىذا الشاب, فهذا كلو هبتاف ككذب كافًتاء علي كخَت دليل على ذلك أمراف أذكر٫تا 
 باختصار:

يبُت حايل للناس ككاف معي طوؿ ىذه ا١تدة, ك١تاذا سكت كمل ينشر  إذا كنتي ىكذا فلماذا مل  .ُ
 كبلمي كمل يرد علي إال بعد أف بينت حالو للناس, فصار خصما يل؟

إف ىذا الشاب يقوؿ بأنٍت قلت لو عندما قاؿ )كإف ٬ترح ا لعلماء عبد اللطيف( أقوؿ: قد  .ِ
العلماء كنرجع إليهم من بداية ا١تشكلة إىل  تبُت كذبو كافًتاءه, ألننا كهلل اٟتمد ال زلنا ننتظر كبلـ

 اآلف, كىذه ا١تدة ال تقل عن ثبلث سنُت.
 االتهام العاشر

 ((.!قولو إف الشيخ ربيع متساىل في جرح أىل البدع كاألىواء كالمنحرفين: ))يقوؿ

 كعلى كل حاؿ فهذه ىي حقيقة كىذا أيضان كذب كافًتاء علي كقلب للحقائق فأين الدليل كالربىاف
إف ا١تنحرفُت قد غرىم حلم الشيخ ربيع حفظو اهلل كصربه : )قويل أنا أنقلها لكم كىو أنٍت قلت

كلو أنو قد حذر منهم كتكلم فيهم من أكؿ األمر ١تا كانوا يستطيعوف خداع الشباب, كلو أنو , عليهم
ا فعل ذلك الرٖتنا منهم كمن شطحاهتم( كىذا نص كبلمي كيشهد على ذلك طبليب ككبلمي ىذ
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مسجل يف إحدل دركسي كهلل اٟتمد, كال زلت على ىذا القوؿ, كبعد مدة أرسل يل أحد اإلخوة  

 .كبلما للشيخ ربيع نفسو تبُت يل أنٍت قد كافقتو كهلل اٟتمد

 االتهام الحادي عشر

تتبعو لعورات الدعاة كعلى رأسهم الشيخ أبي عبد الحق, كقلب الحقائق كإلصاقو بهم : ))يقوؿ
ة, كبتر كالمهم كىذا من أبرز صفات الحدادية,كىذا ظاىر كال يخفى من لو التهم الخطير 

 ((.عقل مسكة

 :أقوؿ

ىل ما يقـو بو أحد طلبة و اهلل كقد كجو لو ىذا السؤاؿ: ): يقوؿ الشيخ صاحل الفوزاف حفظأوالً
العلم من تتبع أخطاء بعض الدعاة كٚتعها كإخراجها يف أشرطة ْتيث ٮتصص لكل داعية شريطا 

 ؟ذكر فيو أخطائو كىفواتو فهل ىذا من ا١تنهج الصحيحي

اٞتواب: إذا كاف القصد من ىذا بياف اٟتق كبياف ا٠تطأ فهذا طيب كىذا من تنقية الدعوة اىل اهلل, 
أننا نبُت األخطاء من أجل أال يقع الناس فيها, أما إذا كاف القصد من ذلك التشهي كالتشفي من 

 .(ُ)(٬توز(الشخص كالتنقص للشخص فهذا ال 

: إننا مل نتبع عورتك, بل إف أخطاءؾ كلها ظاىرة يف الفضائيات كالندكات كا١تناقشات ثانياً
 .كا١تؤ٘ترات العامة

: ٨تن رفعنا أخطاءؾ إىل العلماء كىم الذين ٭تكموف عليها ىل ىي من تتبع العورات أـ من ثالثاً
 .بياف اٟتق

                                       
 .)ُِِصلة )صاإلجابات الفاصلة على الشبهات اٟتا (ُ)
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عها إىل العلماء أك الرد عليها كبياف بطبلهنا من تتبع : إف كنت ترل أف ٚتع أخطاء الدعاة كرفرابعاً
 ؟!!العورات كمن التجسس على الناس كمن النميمة كمن صفات اٟتداديُت

فجمعت أخطائو ك بدعتو ٍب نشرت أخطائو ٍب , فلماذا تتبعتى أنت عورة هبمن الكبلرم من قبل
 .رفعتها اىل الشيخ ربيع

العلماء ١تعرفة حكمها كنصيحة صاحبها يعد من تتبع : كىل ٚتع األخطاء كرفعها اىل خامساً
 ؟!!العورات

إذا كاف ٚتعنا ألخطاءؾ من تتبع العورات فلماذا اعًتفت أماـ العلماء بأهنا أخطاء منهجية : سادساً
ك كاف ا١تفركض أف يطالبنا , ك ١تاذا طالبوؾ بالتوبة كالرجوع عنها ك١تاذا أظهرت الًتاجع عن بعضها

 .ة ك عدـ تتبع عوراتكالعلماء بالتوب

كما يقاؿ با١تثاؿ يتضح ا١تقاؿ فإنك قد ذكرت عٍت بأنٍت قمت )بقلب اٟتقائق كألصقت : سابعاً
, بك التهم كبًتت كبلمك( فهبل ذكرت لنا بعض األمثلة على ىذه االهتامات اليت كجهتها إيلٌ 

 ....كإال

قت بنا هتما كثَتة كما مر كلكن كاهلل العكس صحيح فإنك أنت الذم قمت بقلب اٟتقائق كألص
 .معنا بعضها

 االتهام الثاني عشر

تحريض الشباب على إساءة األدب تجاه أبي عبد الحق, كنصبهم حاكما عليو, : ))يقوؿ
 ((.كىؤالء الشباب ال يتجاكز العشرين من عمره

 .رماين بدائو كانسل :أقوؿ
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كدركسهم كما حذرت من  كمن الذم حذر من دكراهتم, فمن الذم حرض الشباب على السلفيُت
 .دركس كدكرة الشيخ ٚتعة كغَته

كمن الذم أساء األدب اىل الدعاة كا١تشايخ السلفيُت, فسأنقل بعضا من كبلمك فقط على الدعاة 
 :كا١تشايخ السلفيُت

ىؤالء ال يساككف عندم جناح بعوضة, ال يساككف كرقة بيضاء,  القافلة تسير كىناؾ من ينبح,)
حاقدكف, حاسدكف, مرضى, أحمق متعالم, ضاعوا كراعوا كماعوا, سفهاء,  ال قيمة لهم, جهاؿ

 (.أطفاؿ

اما كبلـ اتباعك من دعاة كموظفي قناتك فحدث كال حرج, كقد بلغوا اىل حد من اإلساءة يف 
األدب ٕتاه الدعاة كا١تشايخ كالشباب السلفيُت ا١تخالفُت لك ما مل يبلغو عندنا اٟتزبيوف كأىل 

 !.البدع

 .ا صوتيات كرسائل ألتباعك ٦تا نستحي ذكرىا إال إذا اضطررنا إىل ذلك, كاهلل ا١تستعافكعندن

 ((.أنني نصبت الشباب حاكما عليك: ))أما قولك

, فأتنا ٔتثاؿ كاحد على ىذا االهتاـ الباطل, كاذكر لنا أٝتاءىم ,)رمتٍت بدائها كانسلت (: أقوؿ لك
 ؟لكككيف جعلتيهم حاكما عليك كما دليلك على ذ

فنحن نستطيع أف نذكر أٝتاء عشرات من الشباب الذين ىم أىل مشورتك , لكن العكس صحيحك 
كمن أقرب الناس إليك كمن موظفي قناتك ا١تسمى بالنصيحة ك نذكر لك طرفا من ٣تاكزاهتم اٟتدكد 

 ؟بتديع كتفسيق كتكفَت السلفيُت
حىت كصل اٟتاؿ هبم إىل أف أحد الشباب من , فضبل عن الكبلـ القبيح كالسب كالشتم كاالستهزاء كالسخرية

 !!موظفي قناتك قاؿ يف حقنا بأننا ال نساكم النعاؿ اليت يلبسها الدكتور عبد اللطيف
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 االتهام الثالث عشر

 ((.قولو إف الشيخ عبداللطيف حدادم: ))يقوؿ

ف ىناؾ يقوؿ عبد اللطيف عنا حدادم كمبتدع كحاسد, كاهلل يا أخي كلو أ)): ىذا كبلمي :أقوؿ
حدادم في كردستاف فهو عبد اللطيف, ألنو ال يوجد أحد فيو صفات الحدادية مثل عبد 

ألف الحكم بالتبديع ليس من ... كمع ىذا نحن لم نحكم عليو بالتبديع حتى اآلف ... اللطيف,
 ((.حقي ك ال من حق عبد اللطيف بل ذلك إلى العلماء

ا الكبلـ أيضا كاف بعد حكمك علي بنحو سنتُت, ك قلتو كلكنكم بًتًب الكبلـ كمل تنقلوه كامبل, كىذ
يف معرض اإلنكار عليك يف إطبلؽ اٟتدادية على من خالفك, ٍب إنٍت قد تراجعت عن ىذا اللفظ 
كأعلنت تراجعي كنشرتو يف موقعي على اإلنًتنيت, لئبل يظن الناس بأنٍت أبدعك, فإنٍت أعرؼ قدر 

مثل ىذه ا١تسائل ٬تب أف يرد إىل العلماء, ك لكنك على نفسي ك أعرؼ بأف اٟتكم بالتبديع يف 
 عكس من ذلك ٖتكم على السلفيُت, ٍب ترجع إىل العلماء, فتجعل العلماء تبعا لك!!.

 

 االتهام الرابع عشر

 ((.قولو اف الشيخ خليل احمد يكفر الحكومة كىذا كذب كافتراء)) :يقوؿ

ك منشور, فأنا مل أقل إنو يكفر اٟتكاـ بل : بل ىذا كذب كافًتاء منك ألف كبلمي مسجل اقوؿ
 ((.قلت: ))إف زانا عثماف يقوؿ بأف األستاذ خليل أٛتد يكفر اٟتكاـ كيرل جواز ا١تظاىرات السلمية

فتبُت أنٍت كنت ناقبل لكبلـ غَتم كلست حاكما عليو, كىذا كذب صريح كافًتاء علٌي من قبل 
 الدكتور عبد اللطيف!!!
اٟتكومة, فالواجب عليك مطالبيت بالدليل ال اٟتكم علي بالتبديع, كىذا ٦تا  كحىت لو قلت إنو يكفر

 .-أم: ا١تطالبة بالدليل أكال –يعلمو حىت العواـ 
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ك األستاذ خليل حي يرزؽ فبإمكانو أف يدافع عن نفسو كبإمكانو أف يرد على ىؤالء الشباب ا٠تمسة 
 ية.الذين يقولوف ذىبنا إىل بيتو كناقشناه حوؿ ىذه القض

 كمن ناحية أخرل فهل يعد ىذا من أسباب التبديع أيها ا١تسكُت؟
 ك إف نقلي لكبلـ ىذا الشاب كاف بعد حكمك علٌي بالتبديع بنحو سنتُت فكيف تستدؿ بو؟!

 
 الخامس عشراالتهام 

 ((.طعنو في األستاذ رمضاف قولو بأنو )صغير كسفيو كجاىل: ))يقوؿ

 :أقوؿ

علي بالتبديع بنحو سنتُت فكيف تستدؿ بو كلكن كما قيل : إف ىذا كاف بعد حكمك أوالً
 )الغريق يتشبث بكل حشيش(.

 : إف ىذا الشخص ال يزاؿ حٌيا كبإمكانو أف يدافع عن نفسو.ثانياً

 : كىل يعد ىذا من أسباب التبديع؟!!ثالثاً
عرض  كإذا كاف كذلك فأنت كأتباعك أكىل هبذا اٟتكم ١تا نقلت لكم من كبلمكم من الوقيعة يف

الدعاة كالشباب بالسب كالشتم كاالستهزاء كالسخرية كالتنقيص من شأهنم كاٟتكم عليهم بالنفاؽ 
 كالتبديع كغَت ذلك.

 

 السادس عشراالتهام 

 ((.قولو بأف الشيخ عبد اللطيف منحرؼ ظاىر انحرافو: ))يقوؿ

بل ال أزاؿ أراه سلفيا  ,كىذا ال يعٍت أنٍت أبدعو ىذا أيضا كاف بعد اٟتكم علٌي بنحو سنتُت: أقوؿ
 .ا١تنتشرةمن ا١تخالفات ا١تنهجية الظاىرة ك مع ما عنده 
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 السابع عشراالتهام 

قولو أف الشيخ عبد اللطيف يكفر الحزبين اإلسالمين في كردستاف )يككرتوك ك  : ))يقوؿ
 ((.ؿةكوم

 :أقوؿ

 : ىذا أيضا كاف بعد حكمك علي بنحو سنتُت.أوالً

ىذا أك أقولو ألنك قلت يف إحدل ٤تاضراتك ألحد اٟتزبيُت )كاهلل الذم : كاآلف أيضا أكرر ثانياً
 يكوف معك فهو إىل جهنم( ككبلمك ىذا صريح, ألنك جزمت بدخو٢تم إىل جهنم!!!.

 كمن ناحية أخرل ١تاذا مل تنشركا ىذه احملاضرة إىل اآلف, لعلمكم ٔتا فيها من األقواؿ ا٠تطَتة.
 

 االتهام الثامن عشر

 ((.اذيبو الكثيرة الصريحة التي تبلغ العشراتأك)): يقوؿ

ًۡ َصَِٰدقِۡيَ  : أقوؿ ًۡ إِن ُنُِخ َُِل ٔاْ ةُۡرَهَٰ احُ َْ كإال إف اهتاـ الناس باالهتامات الباطلة ليس  , كُۡو 
من الشجاعة كال من الدين ألنو أمر يقدر عليو كل ظامل كلكنو مفتقر للبينة كالربىاف فالبينة على 

 ا١تدعي.
 إف مل يقيموا عليها بينات أصحاهبا أدعياء.كالدعاكل 

ىذا آخر ما اهتمٍت بو الدكتور عبد اللطيف من االهتامات الباطلة, كبدعٍت بسببها ك قاؿ: بدعتو 
على أسباب تستوجب التبديع, ك ىي يف اٟتقيقة يستحي من ذكرىا كل طالب علم عاقل بصَت, 

 فضبل أف تكوف أسبابا للتبديع.
 ىو حسبنا كنعم الوكيل.ك اهلل ا١تستعاف ك 
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كىذه مقارنة بُت الوريقات اليت أرسلها إيلَّ مع بعض اإلخوة بعد مركر سنة على حكمو علي 
بالتبديع, كقاؿ قد بدعتو على ىذه ا١تخالفات, كبُت ما قاـ بنشره بعد سنتُت على حكمو علي 

 كيقوؿ تبديعي لو كاف على ىذه األسباب اليت تستوجب التبديع!!
ارنة بينهما ليتبُت للجميع بأف الدكتور عبد اللطيف رجل متبلعب كغَت صادؽ كأنو ليس  فأقـو ٔتق

بثقة, كأنو ليس أىبل ألف يؤخذ أحكامو كأنو يبٍت أحكامو على الظلم كاٞتهل كأنو يبدع السلفيُت جملرد 
 الدفاع عن نفسو.

 :قاؿ عني في الرسالة

يخ ربيع بأنو قاؿ: أنكر على أبي كذبو على الشيخ ربيع, حيث نشر رسالة باسم الش)) .ُ
 ((....عبد الحق

الشيخ ربيع قد  ألف, ك لكنو قاـ ْتذؼ ىذه الفقرة يف ما نشره كمل يذكرىا ألنو مل يستطع اثباهتا عليك 
اعترؼ أبو )) :, حيث قاؿ الشيخ عبد اهلل مهاكشنيشر إنكاره يف شبكة سحابأنكر عليو علنا ك 

أف يكتب ىذه األخطاء  -الشيخ ربيع  -نو شيخنا عبد الحق بأخطاء كقعت منو, كطلب م
 ((.حتى ال تكوف فتنة كيتراجع عنها بوضوح,

 :قاؿ عني في الرسالة

 ((.كاف سببا رئيسيا في تسبب الفتنة بينا اإلخوة السلفيين في كردستاف)) .ِ

ؼ بيننا قد كلعلمو بأف اٞتميع يعرفوف أف ا٠تبل, لعلمو بأف ٥تالفيو قد كذبوه, كلكنو حذفها يف ا١تنشور
كقد كتب بعض : ))كما اعًتؼ بنفسو يف تراجعو األخَت حيث قاؿ, حصل بسبب ٥تالفاتو ا١تنهجية

اإلخوة الحريصين على الدعوة أكال, كعلٌي ثانيا نصيحة طيبة بدل فيها آثار الحرص على جمع  
ل إف كمن ناحية أخر , ((كلمة السلفيين على الحق, كذكركا لي بعض األخطاء التي كقعت مني

٥تالفيو أكثرىم أكرب مٍت سنا ك أقدـ يف السلفية فكيف ٯتشوف كرائي كٮتتلفوف معك بسبيب ك ليس 
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مع العلم أف بعضهم  , فأثبت للجميع بأهنم اختلفوا معك بسبيب, بسبب أفعالك ا١تخالفة للمنهج
 !!.كانوا ٥تتلفُت معك قبل اختبليف معك

 :قاؿ عني في الرسالة

 ((.في الجهمية كالقدرية على السلفيينكإنزاؿ أقواؿ السلف )) .ّ

ألنو كاف على علم كيقُت بأنو كذب ٤تض ك ٣ترد اهتاـ ك , كلكنو حذؼ ىذا االهتاـ أيضا يف ا١تنشور
إف كاف قد بٌت , ك إال فكيف ٭تذؼ ىذه ا١تسألة الكبَتة ك ا٠تطَتة ك ال يذكرىا, ال شيء آخر

 ؟!!أحكامو على الدليل ال على ا٢تول

 :الرسالةقاؿ عني في 

في الرجاؿ كتكذيب ما قالو الشيخ  -حفظو اهلل- عدـ اعترافو بأحكاـ الشيخ ربيع)) .ْ
 ((.!ربيع عني, كقاؿ: الشيخ ربيع لم يزؾ الدكتور عبد اللطيف بل ىذا كذب كافتراء

في  -حفظو اهلل-عدـ اعترافو بأحكاـ الشيخ ربيع )): كقاؿ, كلكنو غَت ىذه النقطة يف ا١تنشور
ذيب ماقالو الشيخ ربيع عن أبي عبد الحق, حيث قاؿ في مكالمة لو: الشيخ ربيع الرجاؿ كتك

 !.لم يزؾ الدكتور عبداللطيف بل ىذا كذب كافتراء

 :كقاؿ لو األخ زانا عثماف

 ؟إذا العلماء زكوا الشيخ عبداللطيف

 !.قاؿ ىوشيار: القها في الزبالة

 ؟الحق فقاؿ لو األخ زانا: إذا جرح العلماء الشيخ أبا عبد

 .قاؿ ىوشيار: نأخذ بقولهم كنحن معهم

 ؟فقاؿ لو األخ زانا: كإف لم يجرحوه
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 ((.!فقاؿ ىوشيار: إذا مشكلتنا ال تحل عندىم

ىداؾ اهلل, قد كنت تتهمٍت بأنٍت أنكرت تزكية الشيخ ربيع لك فقط, كلكنك بعد مركر أكثر : أقوؿ
كظننت أنك قد حصلت على الطامة  من سنة جئت فرحا كمسركرا كنقلت كبلما عن أحد الشباب,

 الكربل يل, كلكن اٟتمد هلل قد تبُت حالك للجميع كتبُت ٢تم بأنك غَت صادؽ يف نقلك.

 :قاؿ عني في الرسالة

طعنو في الشيخ عبيد الجابرم حيث قاؿ: إف الشيخ عبيدا زكى الدكتور عبد اللطيف )) .ٓ
كأف الشيخ عبيد جاىل!! كال يعرؼ بعد ما قاؿ السائل إف الشيخ ربيع يزكيو, لذلك زكاه! ك 

 ((.شيئان 

كحذؼ ىذا االهتاـ أيضا يف ا١تنشور, ٦تا يدؿ على اضطرابو كعدـ تثبتو كعدـ ثقتو, ك أنو يتهم الناس 
 دكف خوؼ من اهلل.

فلم حذفتو إف كنت صادقا يف اهتاماتك يل هبذا الكبلـ, فبل أدرم ىل اهتاـ العلماء باٞتهل يعد 
 ؟-حسب فهمك السقيم أك ا١تبٍت على ا٢تول - قمت ْتذفو عندؾ شيئا عاديا حىت

 كىل ىذا الكبلـ على فرض حصتو يعد ٕتهيبل للشيخ عبيد كأنو ال يعرؼ شيئا؟!!
 :قاؿ عني في الرسالة

تستره ببعض علماء السنة مكرا ككيدا مع بغضو لهم )بلساف حالو( كمخالفتو في )) .ٔ
فض في تسترىم بأىل البيت مع مخالفتهم لهم أصولهم كمنهجهم ك مواقفهم, كما يفعل الركا

 ((.في منهجهم كأصولهم كبغضهم ألكثرىم

كقد حذؼ ىذا االهتاـ يف ا١تنشور أيضا, ٦تا يدؿ على مكره ك خداعو كتلبيسو على الناس, كأنو ال 
 يبايل باهتاـ الناس ك الكذب عليهم, كإال فإف ىذه ا١تسألة ليست هبينة, بل ىي من ا١تسائل ا٠تطَتة

اليت ال ينبغي لئلنساف السكوت عن شخص ىذا منهجو, بل ٬تب بياف حالو للناس ليعرفوه كلئبل 
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يغًتكا بو, كىذه ا١تسألة ا٠تطَتة كافية لتبديعي ك إخراجي من السلفية فكيف ٭تذفها, ك حذفو ٢تذه 

 ا١تسألة كعدـ بياهنا للناس يعد من أكرب أنواع الغش ٢تم!!
ك ٔتا تستحق , فهذا من الفجور يف ا٠تصومة, ك ما من أحد يعرفٍت كعلى كل حاؿ أقوؿ لك: عامل

إال ك ىو يشهد على أنك تكذب يف ىذا التهاـ اٞتائر إال من أعمى اهلل بصَتتو بسبب تعصبو, 
ًإذىا ملىٍ ) كحذفك ٢تذه الفقرة خَت شاىد على ذلك, ك أقوؿ لك كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:

  .(ُ)(مىا ًشٍئتى  تىٍستىٍحًي فىاٍصنىعٍ 

 .فإنا هلل ك إنا إليو راجعوف

 :قاؿ عني في الرسالة

 ((.قولو بأف قتل أعضاء األحزاب اإلسالمية من الجهاد في سبيل اهلل)) .ٕ

كلكنو حذؼ ىذه الفقرة أيضا يف ا١تنشور كمل ينشرىا لعلمو بأنٍت قد كذبت نسبة ىذا القوؿ إيل, كأنو 
اـ ك لكن ١تا بينت كذبو بالدليل القاطع كتبُت لو أف ىذا الرجل اعتمد على أحد أتباعو يف ىذا االهت

 قد كذب علٌي قاـ ْتذفو كمل يذكره, كىذه ىي حقيقة أدلتو اليت يبٍت عليها أحكامو!!
كمع ما قاـ بو من التبلعب كالتلبيس كالكذب عليَّ يف الوريقات اليت أرسلها إيلَّ بعد مركر أكثر من 

بديع, فإنو قد نشر ما ٝتاىا با١تؤاخذات ا١تنهجية اليت تستوجب تبديعي سنة على حكمو عليَّ بالت
كلكنو قاـ أيضا بزيادة عدة نقاط منهجية بزعمو, كىذه النقاط كلها كانت بعد حكمو عليَّ بأكثر 
من سنتُت, كمل تكن ٢تا كجود عندما قاؿ يف حقي بأنٍت قد بدعتو على ىذه ا١تخالفات, فانظركا إليو  

قد صدرت مٍت بعد مركر أكثر من سنتُت,  -حسب زعمو-بالتبديع على أخطاء  كيف حكم عليَّ 
فيا للعجب ىل كاف يعلم الغيب كىل كاف على علم بأنٍت سأقع فيما تستوجب تبديعي بعد 

 سنتُت؟!!
 

                                       
 (.َُِٔ, برقم )إذا مل تستحي فاصنع ما شئت( ركاه البخارم يف صحيحو عن أيب مسعود, كتاب األدب, باب ُ)
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 :كىذه بعض النقاط في المنشور التي قاـ بزيادتها أك غيرىا أك تالعب بألفاظها

 !((.ل في جرح أىل البدع كاألىواء كالمنحرفينقولو أف الشيخ ربيع متساى)) .ُ
تتبعو لعورات الدعاة كعلى رأسهم الشيخ أبي عبد الحق, كقلب الحقائق كإلصاقو بهم )) .ِ

التهم الخطيرة, كبتر كالمهم كىذا من أبرز صفات الحدادية,كىذا ظاىر كال يخفى من لو 
 (.مسكة عقل(

الحق, كنصبهم حاكما عليو, تحريض الشباب على إساءة األدب تجاه أبي عبد )) .ّ
 ((.كىؤالء الشباب ال يتجاكز العشرين من عمره

 ((.قولو إف الشيخ عبد اللطيف حدادم)) .ْ
 ((.قولو اف الشيخ خليل احمد يكفر الحكومة كىذا كذب كافتراء)) .ٓ
 ((.طعنو في األستاذ رمضاف قولو بأنو )صغير كسفيو كجاىل)) .ٔ
 ((.انحرافو قولو بأف الشيخ عبد اللطيف منحرؼ ظاىر)) .ٕ
 ((.أكاذيبو الكثيرة الصريحة التي تبلغ العشرات)) .ٖ
 

 :كفي الختاـ أقوؿ

٬تب عليك أف تتوب إىل اهلل توبة صادقة ال غبار عليها كال تبلعب فيها كإال فنحن نعاملك  -ُ
حسب أفعالك ا١تخالفة للمنهج كال نثق بك كال نغًت بك حىت يتبُت صدؽ توبتك, كما قاؿ الشيخ 

أبو الحسن األشعرم أعلن توبتو على المنبر, كاف معتزليان غاليان بل رأسان من هلل: ))ربيع حفظو ا
رؤكس المعتزلة كظل أربعين سنة يكافح عن ىذا المذىب الخبيث ثم تاب, كأعلن توبتو, كمن 
دالئل توبتو أنو شىرىعى يؤلف الكتب في الردكد المفحمة للمعتزلة, يرٌد عليهم )شبههم( فهناؾ 

صدؽ التوبة, العملية تيٍذًىب الريبة, يعني يتعمم كيظهر فيما يبدكا للناس أنو يتبع عالمات ل
الحق ,ىناؾ أمور تدؿ على صدقو كقد تكوف قرائن على كذبو, فإذا كانت ىناؾ قرائن تدؿ 
على صدقو فييشجَّع, كإذا كاف ىناؾ قرائن تدؿ على دعواه فقط فهذا يجب أف يتيقظ لو 

ف مخادعان ألف اآلف عصر السياسة كالنفاؽ كالتقية, شاعت األحزاب, كال السلفيوف ألنو قد يكو 
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يتمٌكنوف من تضييع الشباب السلفي كصدىم عن المنهج السلفي إال بإدعاء السلفية أك الرجوع 
عن اإلخطاء المضادة للمنهج السلفي, فإذا ركنوا اليو استطاع أف يجتذب منهم من استطاع 

ىذا كقع كعلى كل حاؿ من ظهرت منو التوبة ييشٌجع كمن ظهر منو  اجتذابو إلى منهجو الفاسد,
 ((.التالعب يجب أف ييحذر منو كاف يكوف السلفيوف في يقظة من أمثاؿ ىؤالء

كٖتلل من مظا١تك قبل كقوفك بُت يدم رب العزة كقبل أف يأٌب يـو ليس ٙتة دينار ك ال درىم, إ٪تا 
 ىي اٟتسنات ك السيئات.

طالب للحق بأف الدكتور عبد اللطيف قد بٌت أحكامو على الظلم تبُت لكل منصف ك  -ِ
 كاٞتهل, كأنو ال يصلح ألف ٭تكم على الناس كال أف يؤخذ أحكامو على السلفيُت.

كأنو مل يبدع السلفيُت إال دفاعا عن نفسو كسًتا ألخطائو, كليس دفاعا عن ا١تنهج السلفي,  -ّ
عليها, فمن مدحو ككاف معو فهو السلفي الذم ال  كأنو قد نصب نفسو للناس كعقد الوالء كالرباء

غبار عليو كإف كاف منحرفا, كمن مل يكن معو أك انتقده كبُت أخطائو فهو اٟتاسد كاٟتاقد أك 
 ا١تنحرؼ كا١تبتدع كاٟتدادم كا١تتشدد ك إف كاف سلفيا مستقيما.

أنهم , مثل: )كأف مؤاخذاتو على ٥تالفيو تدكر حولو كحوؿ تزكية العلماء لو كحوؿ قناتو -ْ
, كأنهم ال يقبلوف تزكية العلماء لعبد اللطيف كيرفضوف تزكية العلماء لي كال ترضيهم  يطعنوف فيَّ

 (.كال يقبلونها, كأنهم يحذركف من قناتي كيطعنوف فيها كيمسحونها
إف الدكتور عبد اللطيف معركؼ بأنو رجل متشدد كال يرحم أحدا خاصة إذا كجو االنتقاد  -ٓ

بحاجة إلى رحماء : )-حفظو اهلل-علـو أف الدعوة السلفية كما قاؿ الشيخ ربيع إىل نفسو, كم
 (.كبحاجة إلى حكماء ك بحاجة إلى عقالء

كمعلـو أف اٟتداديُت يكرىوف العلماء كال يعًتفوف هبم كال بعلمهم فضبل عن أف يقرءكا أك  -ٔ
قرأ كتبهم كندرسها كنشرحها يدرسوا أك يشرحوا كتبهم, أما ٨تن كهلل اٟتمد فمنذ سنُت كإىل اآلف ن

لطبلبنا, كشركحاتنا لكتبهم كرسائلهم موجودة بصوتنا يف شبكات التواصل االجتماعي كيف 
 تسجيبلت السوؽ.
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كىذا ىو ا١تنهج الذم نسَت عليو منذ سنُت كقد شرحت ٨تو ٜتسُت كتابا من الكتب ا١توجودة يف 

 ذلك على شركحات علماء أىل السنة, كتبتو ك أعتمد يف –كهلل اٟتمد كا١تنة  -ىذا ا١تنهج الدراسي 
 حسب قلة بضاعيت يف العلم, نسأؿ اهلل اإلخبلص كالتوفيق كالسداد كالدكاـ إىل ا١تمات.

 
 المنهج الذراسي

 المستول األكؿ
 العقيدة ك المنهج

 .القواعد األربعة )الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل( -ُ
 .ىاب رٛتو اهلل(األصوؿ الستة )الشيخ ٤تمد بن عبد الو  -ِ
 .الثبلثة األصوؿ )بشرح الشيخ عبيد اٞتابرم حفظو اهلل( -ّ
 .ا١تسائل اٞتاىلية )الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل( -ْ
 .التوسل أنواعو كأحكامو )الشيخ األلباين رٛتو اهلل( -ٓ
 .الواجبات ا١تتحتمات )بشرح الشيخ أٛتد بن ٭تِت النجمي رٛتو اهلل( -ٔ
 .در )الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل(رسالة يف القضاء كالق -ٕ
 .الرباىُت العقلية على كحدانية الرب ككجوه كمالو )الشيخ ناصر السعدم رٛتو اهلل( -ٖ
 .منهج األنبياء )الشيخ ربيع ا١تدخلي حفظو اهلل( -ٗ

 .أحكامها )الشيخ صاحل الفوزاف حفظو اهلل(-أنواعها-البدعة تعريفها -َُ
 .وزاف حفظو اهلل(اٞتهاد أنواعو كأحكامو )الشيخ صاحل الف -ُُ
 .جناية التميع )الشيخ عبيد اٞتابرم حفظو اهلل( -ُِ
 .كبلـ العلماء حوؿ الفرقة اٟتدادية خاصة رسالة الشيخ ربيع حوؿ صفات اٟتدادية -ُّ
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 آداب طالب العلم

 .نبذ من آداب ا١تعلمُت كا١تتعلمُت )الشيخ ناصر السعدم رٛتو اهلل( -ُْ
 .اهلل( تائية األلبَتم )أليب إسحاؽ األلبَتم رٛتو -ُٓ

 النبويةالسيرة 

 .ستة مواضع من السَتة )الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل( -ُٔ
 .األرجوزة ا١تيئية يف ذكر حاؿ أشرؼ الربية )الشيخ ابن أيب العز اٟتنفي رٛتو اهلل( -ُٕ

 الػفػقػو

 .تلخيص صفة صبلة النيب)صلى اهلل عليو كسلم( )الشيخ األلباين رٛتو اهلل( -ُٖ
 .يخ ناصر السعدم رٛتو اهلل(منهج السالكُت )الش -ُٗ

 أصوؿ الػفػقػو

 .رسالة لطيفة جامعة يف أصوؿ الفقو ا١تهمة )الشيخ ناصر السعدم رٛتو اهلل( -َِ
 األصوؿ من علم األصوؿ )الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل( -ُِ

 القواعد الفقهية

 .شرح نظم القواعد الفقهية )الشيخ ناصر السعدم رٛتو اهلل( -ِِ
 .)الشيخ ناصر السعدم رٛتو اهلل(القواعد كاألصوؿ اٞتامعة  -ِّ

 المواريث

 تلخيص فقو الفرائض )الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل( -ِْ

 التفسير كعلومو

 .أصوؿ يف التفسَت )الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل( -ِٓ
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 تفسَت العشر األخَت على تفسَت الشيخ ناصر السعدم رٛتو اهلل -ِٔ

 التجويد

 و اهلل(منت ٖتفة األطفاؿ )الشيخ سليماف اٞتمزكرم رٛت -ِٕ

 الحديث

 .األربعوف النوكية مع تتمة ا٠تمسُت )اإلماـ ابن رجب اٟتنبلي رٛتو اهلل( -ِٖ
 .هبجة قلوب األبرار يف شرح جوامع األخبار )الشيخ ناصر السعدم رٛتو اهلل( -ِٗ

 مصطلح الحديث

 .التعليق على ا١تنظومة البيقونية )الشيخ أٛتد بن ٭تِت النجمي رٛتو اهلل( -َّ

 الخط كاإلمالء

 .يف اإلمبلء )الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل( قواعد -ُّ

 النحو

 .منت اآلجركمية )الشيخ ابن آجرـك رٛتو اهلل( -ِّ
 .منت قطر الندل )الشيخ ابن ىشاـ األنصارم رٛتو اهلل( -ّّ

 الصرؼ

 .منت بناء األفعاؿ )الشيخ مبل عبداهلل الدتفزم رٛتو اهلل( -ّْ
 .منت ا١تقصود )ا١تنسوب إىل اإلماـ أيب حنيفة رٛتو اهلل( -ّٓ

 البالغة

شرح دركس الببلغة  -أك- ,مائة ا١تعاين ك البياف يف علم الببلغة )الشيخ ابن الشحنة اٟتنفي رٛتو اهلل( -ّٔ
 .)الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل(
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 المستول الثاني

 العقيدة ك المنهج 

 (.سؤاؿ ك جواب يف العقيدة )الشيخ حافظ اٟتكمي رٛتو اهللََِ -ُ

 (.ة ا١تقدسي رٛتو اهلل١تعة االعتقاد ) الشيخ ابن قدام -ِ

 (.ا١تنظومة الرائية يف السنة )الشيخ ٤تمد بن اٟتسُت الز٧تاين رٛتو اهلل -ّ

 (.فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد )الشيخ عبدالرٛتن بن ٤تمد بن عبدالوىاب رٛتو اهلل -ْ

 (.اهلل كشف الشبهات )الشيخ ٤تمد بن عبدالوىاب رٛتو -ٓ

 (.اٟتكمي رٛتو اهلل سلم الوصوؿ إىل علم األصوؿ )الشيخ حافظ -ٔ

 (.الشيخ ربيع حفظو اهلل حشرح السنة لئلماـ الربهبارم رٛتو اهلل )بشر  -ٕ

 (.قاعدة جليلة يف التوسل كالوسيلة )شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل -ٖ

 (.رسالة اإلرشاد إىل بياف اٟتق يف حكم اٞتهاد )الشيخ أٛتد النجمي رٛتو اهلل  -ٗ

 (.إلماـ أٛتد رٛتو اهللالرد على الزنادقة كاٞتهمية )ا  -َُ

 آداب طالب العلم

 (.غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب )الشيخ السفاريٍت رٛتو اهلل -ُُ

 (.رفع ا١تبلـ عن األئمة األعبلـ )شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل  -ُِ

 السيرة النبوية

 (.اختصره الشيخ األلباين رٛتهمااهلل -٥تتصر الشمائل احملمدية )اإلماـ الًتمذم -ُّ

 ػفػقػوال

 (.عمدة األحكاـ )مع االستفادة من شرح الشيخ أٛتد النجمي رٛتو اهلل -ُْ
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 أصوؿ الفقو

 (.قواعد األصوؿ ك معاقد الفصوؿ )الشيخ عبد ا١تؤمن البغدادم اٟتنبلي رٛتو اهلل  -ُٓ

 (.٥تتصر التحرير )الشيخ ٤تمد بن أٛتد الفتوحي رٛتو اهلل  -ُٔ

 القواعد الفقهية

 .عد الفقهية يف األشباه النظاىرالشافعية لؤلىدؿالفرائد البهية يف نظم القوا -ُٕ

 المواريث

شرح الرحبية )لسبط  -أك-شرح منظومة القبلئد الربىانية )الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل(  -ُٖ
 (.ا١تارديٍت رٛتو اهلل

 علومو ك التفسير

 (.القواعد اٟتساف )الشيخ ناصر السعدم رٛتو اهلل -ُٗ

 (.رٛتو اهلل أصوؿ التفسَت )شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -َِ

 (.تيسَت الكرًن الرٛتن )الشيخ ناصر السعدم رٛتو اهلل -ُِ

 التجويد

 (.منت اٞتزرية )الشيخ ٤تمد بن اٞتزرم الشافعي رٛتو اهلل -ِِ

 الحديث

 (.صحيح ا١تسلم )اإلماـ مسلم بن اٟتجاج رٛتو اهلل -ِّ

 مصطلح الحديث
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 (.هللنزىة النظر يف توضيح ٩تبة الفكر )اٟتافظ ابن حجر العسقبلين رٛتو ا -ِْ

 علم اإلمالء

 (.الكايف يف قواعد اإلمبلء ك الكتابة )أٯتن أمُت عبد الغٍت -ِٓ

 النحو

 (.٥تتصر مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب )الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل -ِٔ
 (.موصل الطبلب إىل قواعد اإلعراب )الشيخ خالد األزىرم رٛتو اهلل -ِٕ

 الصرؼ

 (.رٛتو اهللالمية األفعاؿ )الشيخ ٤تمد بن مالك األندلسي  -ِٖ
 (.تصريف الز٧تاين )الشيخ عبدالوىاب بن إبراىيم الز٧تاين رٛتو اهلل -ِٗ

 البػالغػة

 (.الببلغة الواضحة )علي اٞتاـر ك مصطفى األمُت -َّ

 منهج البحث العلمي ككتابتو

 (منهج البحث العلمي ككتابتو يف علـو الشريعة )الشيخ ٤تمد بازموؿ حفظو اهلل -ُّ
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 المستول الثػالػث

 ك المنهجالعقيدة 

 (.شرح العقيدة الواسطية )الشيخ ٤تمد خليل ىراس رٛتو اهلل -ُ

 (.القواعد ا١تثلى )الشيخ ٤تمد بن صاحل العثيمُت رٛتو اهلل -ِ

 (.أصوؿ السنة لئلماـ أٛتد رٛتو اهلل )بشرح الشخ ربيع حفظو اهلل -ّ

 (.شرح القصيدة التائية يف القضاء كالقدر )الشيخ ناصر السعدم رٛتو اهلل -ْ

 (.لقحطاين )اإلماـ ٤تمد بن صاحل القحطاين رٛتو اهللنونية ا -ٓ

 (.الذريعة إىل بياف مقاصد الكتاب الشريعة لئلماـ اآلجرم )الشيخ ربيع حفظو اهلل -ٔ

 (.شرح العقيدة الطحاكية )الشيخ ابن أيب العز اٟتنفي رٛتو اهلل -ٕ

 آداب طالب العلم

 (.رالدين ابن اٞتماعةرٛتو اهلل)الشيخ بد تذكرة السامع كا١تتكلم يف أدب العامل كا١تتعلم -ٖ

 (.أخبلؽ العلماء )الشيخ ٤تمد بن اٟتسُت اآلجرم رٛتو اهلل -ٗ

 السيرة النبوية

 (.٥تيٍتىصىري ًسيػٍرىًة اٍلرَّسيٍوًؿ صىلَّىى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى )اًلشىيًخ ٤تمًَّد ٍبًن عىبًد الوىىَّاًب رىًٛتوي اهللي  -َُ

 الػفػقػو

 (.اـ )اٟتافظ ابن حجر العسقبلين رٛتو اهللبلوغ ا١تراـ من أدلة األحك -ُُ

 أصوؿ الفقو

 (.مذكرة يف أصوؿ الفقو )الشيخ ٤تمد بن أمُت الشنقيطي رٛتو اهلل -ُِ

 القواعد الفقهية
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 (.ٖتفة أىل الطلب يف ٕتريد أصوؿ قواعد ابن رجب )الشيخ ناصر السعدم رٛتو اهلل -ُّ

 المواريث

 (.زىرم اٟتنبلي رٛتو اهللألفية الفرائض )الشيخ صاحل بن حسن البهوٌب األ -ُْ

 التفسير ك علومو

 (.تيسَت الكرًن الرٛتن )الشيخ ناصر السعدم رٛتو اهلل -ُٓ

 (.هتذيب كترتيب اإلتقاف )الشيخ ٤تمد عمر بازموؿ حفظو اهلل -ُٔ

 (.دفع ايهاـ االضطراب عن آيات الكتاب )الشيخ ٤تمد الشنقيطي رٛتو اهلل -ُٕ

 (.ز )الشيخ ٤تمد الشنقيطي رٛتو اهللدفع جواز اجملاز يف ا١تتنزؿ للتعبد كاإلعجا -ُٖ

 الحديث

 (.صحيح البخارم )اإلماـ ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم رٛتو اهلل -ُٗ

 مصطلح الحديث

ألفية العراقي )اٟتافظ أبوالفضل زين الدين  -أك-(, ألفية السيوطي )اإلماـ السيوطي رٛتو اهلل -َِ
 (.العراقي رٛتو اهلل

 (.يز بن ٤تمد العبد اللطيف رٛتو اهللضوابط اٞترح كالتعديل )الشيخ عبد العز  -ُِ

 النحو

 (.منت األلفية يف النحو كالصرؼ )الشيخ ٤تمد بن مالك األندلسي رٛتو اهلل -ِِ

 الصرؼ

 (.العرؼ يف فن الصرؼ )الشيخ أٛتد اٟتمبلكم رٛتو اهلل شذ -ِّ

 البالغة
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 (.جواىر الببلغة )الشيخ أٛتد ا٢تامشي رٛتو اهلل -ِْ

 علم العركض ك القوايف -ِٓ

 (.يف صناعة شعر العرب )الشيخ أٛتد ا٢تامشي رٛتو اهلل يزاف الذىب -ِٔ

 تتمة المنهج

)الشيخ  للشيخ حافظ اٟتكمي رٛتو اهلل( شرحو) بغية أكيل الرسوخ شرح منت المية ا١تنسوخ -ِٕ
 (.زيد ا١تدخلي رٛتو اهلل

 (.من ىم العلماء )الشيخ عبد السبلـ الربجس رٛتو اهلل -ِٖ

 (.رٛتو اهلل ا٠تبلؼ بُت العلماء )الشيخ ابن عثيمُت -ِٗ

 (.التبياف يف آداب ٛتلة القرآف )اإلماـ النوكم رٛتو اهلل -َّ

الشيخ صاحل الفوزاف ) كجوب التثبت يف األخبار كاحًتاـ العلماء كبياف مكانتهم يف األمة -ُّ
 (.حفظو اهلل

 (.كتاب الكبائر )الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل -ِّ

 (.رٛتو اهلل آداب البحث كا١تناظرة )٤تمد بن أمُت الشنقيطي -ّّ

 (.اٟتيدة ك االعتذار )اإلماـ عبدالعزيز الكناين رٛتو اهلل -ّْ

 (.أكضح ا١تسالك إىل ألفية ابن ا١تالك )الشيخ ابن ىشاـ األنصارم رٛتو اهلل -ّٓ

 (.منت الكافية يف النحو )الشيخ ابن حاجب الكردم رٛتو اهلل -ّٔ

 (.رٛتو اهلل معاملة اٟتكاـ يف ضوء الكتاب كالسنة )الشيخ عبد السبلـ بن برجس -ّٕ

 (.عقيدة السلف كأصحاب اٟتديث )اإلماـ أبوعثماف الصابوين رٛتو اهلل -ّٖ
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فإنو , ك يف ا٠تتاـ أسأؿ اهلل تعاىل أف يرنا اٟتق حقا كيرزقنا اتباعو كيرنا الباطل باطبل كيرزقنا اجتنابو
 .كيل ذلك كالقادر عليو

 كاٟتمد هلل كصلى اهلل على نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم

 

 

 

 

 

 

 

 

  أبو عبد اهلل: كتبو
 ىوشيار أٛتد الكردم

  ىػُّْٕ/رمضاف/ِّ
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 جملة اتهامكم للسلفيين

 ميراث شيخكم الذم بدع السلفيين جملة 

 

 م اهلل الرٛتن الرحيمبس

اٟتمد هلل رب العا١تُت ك الصبلة ك السبلـ على رسولو أمُت ك على آلو ك أصحابو ك من تبعهم 
 :أما بعد, بإحساف إىل يـو الدين

يدعى بػ)٤تمد  -ىداه اهلل-لقد اطلعت على مقالة ألحد أتباع الدكتور عبد اللطيف أٛتد الكردم
عبد اللطيف رجل بلمة عبيد بن عبد اهلل اٞتابرم حفظو اهلل )اٞتريسي( الذين قاؿ فيهم الشيخ الع

(( قاموا بنشرىا يف شبكة سحاب السلفية ... مفتوف كعنده طالب أصحاب فتن ك نحن ىجرناه
ك اهتموا فيها أىل العراؽ قاطبة شيوخا كشبانا بأهنم أىل فنت كأهنم غَت ثقات كأساءكا إليهم غاية 

ماء كا١تشايخ بعدـ التثبت يف األخبار ك بناء األحكاـ على أكاذيب اإلساءة كقبل ذلك اهتموا العل
عبد  الشباب, كىذا ليس بغريب بالنسبة إىل ىؤالء القـو فإهنم قد كرثوا ىذا عن شيخهم الدكتور

فهو الذم علمهم ىكذا ك ىو سلفهم يف عدـ االعًتاؼ بأحكاـ العلماء يف الرجاؿ, كىو  اللطيف,
 عًتاؼ بكبلـ الشيخ الربيع حفظو اهلل كالشيخ أٛتد النجمي رٛتو اهلل يفالذم سبقهم إىل عدـ اإل
 .حسن سلماف( )فتحي ا١توصلي ك مشهور

كىو الذم مل يأخذ بأمر الشيخ عبداهلل البخارم بالًتاجع عن اهتاـ شيخ اإلسبلـ ٤تمد بن عبد 
 .الوىاب بالثورة
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رات ك الذىاب إىل القنوات للمناقشات كىو الذم مل يأخذ بنصيحة الشيخ عبيد اٞتابرم بًتؾ ا١تؤ٘ت
 .العلنية كبإغبلؽ قناتو اليت صارت سببا من أسباب الفتنة كالفرقة بُت السلفيُت

 .كىو الذم قاـ بتبديع السلفيُت ا١تخالفُت لو ٚتلة ك أفرادا دعاة ك شبابا

 فيو(.كقد قيل: )اإلناء ينضح ٔتا  فإذا كاف ىذا حاؿ شيخهم فماذا ينتظر من أتباعو ؟!!

ك إليكم بياف حاؿ الدكتور عبد اللطيف كبياف حقيقة ككيفية تربيتو للشباب الذين يلتفوف حولو من 
 كاهلل ا١تستعاف!!. خبلؿ ىذه ا١تقالة اليت ملؤكىا باألدب ك العلم ك االحًتاـ للعلماء

, ئمة الكاملين ,ىي التثبت الشديد, كطريقة األفهدمي السلف الصالحين: ))يقوؿ الكاتب
بهم أك , ثم الحذر الشديد من قر حتياط األكيد في نقل أىل العراؽ, ككذلك الحذر الشديدكاال

 ((.يخرج للشيطاف قرف -كما في األثر   -, كفيهم تقريبهم ألنهم معدف الفتن, كأصل اإلحن
كل من  : ))١تاذا أنت كأقوؿ لك يا دكتور عبد اللطيف ك يا من معك من المتعصبين لك

ك من الشباب ا١تشهورين بالتعصب كاٞتهل ك سوء األدب ك عدـ الصدؽ كلكم مدحك أك كاف مع
 ؟!ثقات كعدكؿ ك٥تالفوكم كذابوف أفاكوف ك جهاؿ

سىيىٍأًتي عىلىى النَّاًس سىنػىوىاته خىدَّاعىاته ييصىدَّؽي ًفيهىا ) :كصدؽ النيب صلى اهلل عليو كسلم عندما قاؿ
, كىييكىذَّبي ًفيهىا الصَّاًدؽي  , كىيػيٍؤتىمىني ًفيهىا اٍلخىاًئني, كىييخىوَّفي ًفيهىا اأٍلىًميني, كىيػىٍنًطقي ًفيهىا اٍلكىاًذبي

: الرَّجيلي التَّاًفوي يػىٍنًطقي ًفي أىٍمًر اٍلعىامَّ   .(ُ)(ةالرُّكىٍيًبضىةي , ًقيلى: يىا رىسيوؿى اللًَّو, كىمىا الرُّكىٍيًبضىةي؟ قىاؿى

                                       
شدة , باب أبواب الفنت(, كابن ماجو يف سننو عن أيب ىريرة, ْٖٗٓد يف مسنده عن أيب ىريرة, برقم )( ركاه اإلماـ أٛتُ)

 (.ُٕٖٖ( كالصحيحة )َّْٔ(, صححو اإلماـ األلباين يف صحيح سنن ابن ماجو )َّْٔ, برقم )الزماف
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انتقدؾ, يكوف مباشرة عندكم من دكف شك أك تردد بُت ك ١تاذا كل من رد عليك أك بُت أخطاءؾ أك 
عشية ك ضحاىا حداديا متشددا متهورا جاىبل مريضا كذابا جاسوسا ٪تاما حاسدا حاقدا صغَتا 

 ؟!حقَتا غَت ثقة ال يعتد بكبلمو ك ال يلتفت إليو

أليس  ىدا....كلو كاف قبل ذلك سلفيا معتدال حكيما بصَتا ثقة كقورا كبَتا صادقا شريفا كرٯتا ٣تا
قاؿ ))ىذا مصداقا لقصة الصحايب اٞتليل عبد اهلل بن سبلـ رضي اهلل عنو مع اليهود عندما أسلم : 

عبد اهلل بن سالـ: يا رسوؿ اهلل إف اليهود قـو بهت, كإف ىم سمعوا بإسالمي بهتوني, فأخبئني 
كبعث إليهم  -م صلى اهلل عليو كسل -عندؾ كابعث إليهم فاسألهم عني, فخبأه رسوؿ اهلل, 

فجاءكا, فقاؿ:"أم رجل عبد اهلل بن سالـ فيكم؟ فقالو: خيرنا كابن خيرنا, كسيدنا كابن سيدنا, 
قاؿ:" أرأيتم إف أسلم أتسلموف؟ "قالوا: أعاذه اهلل من ذلك, فقاؿ:" يا عبد اهلل بن سالـ اخرج 

ف محمدا رسوؿ اهلل, إليهم فأخبرىم" فخرج إليهم فقاؿ: أشهد أف ال إلو إال اهلل, كأشهد أ
قالوا: بل شرنا كابن شرنا, كجاىلنا كابن جاىلنا, قاؿ ابن سالـ: قد أخبرتك يا رسوؿ اهلل أف 

 .أم: من ناحية العمل (ُ)((اليهود قـو بهت

إذف ٭تق للناس أف اليثقوا بكم كأف يركا اٟتق على عكس ما تدعونو ألنكم كشيخكم أيضا من أىل 
 العراؽ..

يف رفع ك نقل أخطاءؾ إىل العلماء فلماذا تراجعت ست  -يا دكتور- دقُتكإذا كنا غَت صا -
مرات أك أكثر, ك إذا كاف ٥تالفيك غَت ثقات فلماذا تراجعت عن ٨تو عشرين خطأ منهجيان ك عقديان 

 :أك أكثر ككلها كانت أخطاء خطَتة مثل

                                       
ـ. ُّٖٗ / قَُْْ, ِ, طا١توصل –مكتبة الزىراء (. ت: ٛتدم عبداجمليد, ف: ٕ( ركاه الطرباين يف األحاديث الطواؿ )ُ)

 ا١تكتبة الشاملة
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 القوؿ بحرية الرأم. 
 قسم يخالفها ك إلى مقبولة ك غير  تقسيم الديمقراطية إلى قسمين قسم يوافق الشريعة ك

 .مقبولة !!
 ...كأنو ليس من عملنا أف نقوؿ يجب أف ال تبقى األحزاب اإلسالمية 
 كالحكم على من قاؿ بعدـ جواز صرؼ الزكاة لقناتك الفضائية بأنو منافق. 
 ظهور أحد دعاة اإلخوانيين على شاشة قناتك ك بإذف منك. 
 حصر اإلسالـ في مسألة كاحدة نوالي نعادم  قولك )ليس من الدين ك ال من العقل

 .عليها(
  تشبيهك السلفيين الذين ينشغلوف بالجرح ك التعديل بالتكفيريين الذين يكفركف الناس

 .بدكف حجة ك ال برىاف
 قولك عن سيد قطب: إنو كاف عالما من علماء ىذه األمة. 
 رنا سببا للخالؼ اتفاقك مع المميع مال جليل على قاعدة ) ال نجعل خالفنا في غي

 .بيننا(
 قولك: أف دعاء غير اهلل خطأ ك ليس شركا. 
 قولك: يوجد بيننا ك بين الصوفية سوء تفاىم ك سوء ظن. 
 في كثير من األحياف قوؿ الحق يفضي إلى نتائج سيئةقولك :. 

 كغَتىا......
 أرسلناىا إىل ك إف كنت صادقا يف اهتامك لنا بالكذب ك عدـ الثقة فلماذا ال تنشر الرسائل اليت

 العلماء كترد عليها علنان إذا كانت كلها أكاذيب؟!
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: "كالعاًلم من أىل السنة ػ -حفظو اهلل -ككما قاؿ الشيخ عبيد الجابرم : ))كيقوؿ الكاتب
السلفي ػ بىشىره يذىل, ينسى, يكوف عيرضة للتلبيس من بطانةو سيئة!!!!". أ.ىػ ضوابط التعامل 

 .((لمع أىل السنة كأىل الباط

  :أقوؿ

 .تريدكف هبذا الدعوة إىل رد أخبار الثقات كتكذيبهم, خوفا منكم على أخطاءكم الظاىرة ك ا١تنتشرة

ما زكوا شيخكم, بل كانوا ثقاتا ككاف ك١تاذا مل تقولوا عن العلماء أهنم بشر قد يبلس عليهم الناس عند
 بغضان للعلماء؟!!, حداديان مبتدعان حاسدان حاقدان ممن مل يرض بتزكياهتم لشيخكم

ػ إال -إف صدرك  -كنعلم كذلك أف الجرح في أىل العلم كالثقة ال يثبت : ))كيقوؿ الكاتب
:  -حفظو اهلل -ككما قاؿ اإلماـ ربيع بن ىادم - , كدليلو صحيحو مطابقبنقلو محققو كصادؽو 

, كقد يجرح "العاًلم قد ييخًطئ في الجرح أك في التعديل فيصحِّح أخوه خىطىأه في ىذا أك ىذا
العالم بغيًر جارح , فيػىريٌد العلماء النػٌُّقاد جىٍرحىو إنصافنان لمن كقع عليو ىذا الجرح ". ا.ىػ 

 َُٓص ٗالمجموع ج

أشخاص ينتموف إلى المنهج  في موضع آخر :"إٌف إصدار األحكاـ على -حفظو اهلل -ػػ كقاؿ 
 , قدب, كبدكف حيجىج كبراىيننهم ىم السلفيوف بدكف بياف أسبا, كأصواتهم تدكم بأالسلفي

, كفيرقةن كبيرة في كل البلداف, فيجب إطفاء ىذه الًفتىن بإبراز الحيجىج سبَّبى أضرارنا عظيمة
كالبراىين التي تبٌين للناس كتيقًنعهم بأىحىقٌِّية تلك األحكاـ كصوابها أك االعتذار عن ىذه األحكاـ 

 ((.. أ.ىػ من نصيحة أخوية

ُت بالسلفية من دكف حجة الكبلـ على شيخكم الذم بدع السلفيُت ا١تعركف : ىبل طبقتم ىذاأقوؿ
رفعوا بعضها إىل رد أهنم انتقدكه كبينوا أخطاءه ك بدعهم دعاة كشبابان ٚتلة كأفردان جمل ,كالبرىاف
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 ؟!العلماء
, بل أخطاءؾ ظاىرة كمنتشرة يف الببلد كبُت ذب عليك يا دكتور كمل نتجسس عليككاعلم أننا مل نك

العباد بلغيت الكردية كالعربية كقد اعًتفتى بصدقنا شئت أـ أبيت, ألنك ادعيت الًتاجع ست مرات 
, مع أنك قبل ذلك كنت تتهمنا كتقوؿ قد كتبوا خطاء منهجية كعقدية قد كقعت فيهااعًتفت فيها بأ

 أكاذيب ك رفعوىا إىل العلماء.

ك اليت مل يًتاجع -ىداه اهلل-كتوعبد اللطيف ك إليكم بعض ىذه األخطاء ا١تنهجية اليت كقع فيها الد 
 :عنها بعد

 .طعنو في خادـ الحرمين بأنو ليس على الكتاب ك السنة ك إباحة الوقوع في عرضو .ُ
 :نص تسجيل فيديوم 
على النتائج –: يا شيخ بالنسبة ١توضوع االنتخابات صحيح ٨تن عندنا أمثلة سيئة السؤاؿ الثاين)

حيث فاز فيها  –مثل تركيا كماليزيا  – : على فوز اإلخوافأم –ان كلكن عندنا أمثلة جيدة أيض
شر مليار دكالر إلسقاط كما حدث يف مصر فمعلـو أف السعودية قد خصصت ستة ع -اإلسبلميوف
, كعبد الفتاح السيسي الذم قاؿ علنان ٨تن نؤيد كل ما يبغضو اهلل, كمع ذلك ترل أف ٤تمد مرسي

 .: اللهم انصر آؿ سعود كنائبونصرة كيقوؿود يف مكة بالعبد الرٛتن السديس يدعوآلؿ سع
))بالنسبة للسؤاؿ الثاني كىو :أف السعودية صرفت كذا مليار : فأجاب الدكتور عبد اللطيف

دكالر,كاهلل أنا ال أدرم بهذا ألنني ليس لي معها عالقة كال ادرم كيف حصلتم على ىذه 
ياف بالسيسي كإسقاط مرسي كاهلل أنا ال أعلم شيئا المعلومة, ككونها صرفت كذا مليار دكالر لإلت

عن ىذا يا أخي العزيز كلكنها أيدت السيسي فهذه مواقف سياسية كالمواقف السياسية في 
األحزاب كالحكومات شيء عادم,كفي كقت أف مرسي بعدما استلم السلطة يذىب رأسا ك 

, كيدعو أحمد نجاتي إلى افنية, فيذىب كيضع يده في يد إير يولي ظهره عن جميع الدكؿ الس
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على أف تكوف ىناؾ دكلة تضع يدىا في يد إيراف  ,طبعا أف السعودية تخاؼ على نفسهامصر,
ناؾ أيضان سورية في في كسط الدكؿ العربيةألف فيو خطر على المنطقة بصورة عامة, ك ى

ة ليس , فهذه مشكلة المواقف السياسية كىذه ليست من شغلي, كملك السعوديالجانب اآلخر
 قده,, فأنا ال عالقة لي بو ييحسن أك ييسيء, فانتآف كالسنة حتى أعرضو على الميزافعلى القر 

((. ا١تصدر: ندكة بعنواف: أسباب الفنت ك فهذا ليس من شغلنا ,كقل فيو ما شئتى إلى الصباح
 .أسباب ضعف ا١تسلمُت يف مدينة

 الحزبية!! موازناتو لألحزاب اإلسالمية كمدحهم كحثهم على األعماؿ .ِ

 :فإنو ١تا سئل ما نصو

كيف تنظركف إىل دعوة األحزاب اإلسبلمية؟ ىل : شيخنا العزيز أنتم السلفيوف يف كردستاف  السائل)
 ؟دعوهتم هلل؟ أـ ٞتلب الناس إليهم

 :فأجاب الدكتور عبد اللطيف منكرا على السائل كقاطعا لكالمو

ا أخي, نحن لم نشق قلب أحد, حتى نقرأ معاذ اهلل معاذ اهلل, ىذا السؤاؿ أصالن خطأ ي))
ال نشك في نية أحد  , الكل قصده خدمة دين اهلل,ر نية الجميع ىي هلل إف شاء اهللنياتهم, ظاى
 إف شاء اهلل.

, فأفعالي كأفعالك أنت كأفعاؿ اإلسالميين أعماؿ كأفعاؿ الجميع يجب أف تقيملكن ظاىر 
حديث, كأيها تخالف القرآف كالحديث, فأيها كانت ليجب أف تقيم ك تنظر أيها توافق القرآف كا

لخير كما كانت خطأ, نقوؿ ىذا خطأ, سواء , نقوؿ: ىذا صواب, كنشكرىم كندعو لهم باصوابان 
 ((., كاهلل الخطأ خطأ, كىذا الشك فيورضوا أـ ال أك اتهمونا
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ية أنا ال أقوؿ , ففي الجوانب الخير بالنسبة إلى كالـ ذلك المحتـر: ))كيقوؿ ألحد الحزبيين -
, فكل علوف الخير,كما ىو مسجل من كالميإف األحزاب اإلسالمية ليس فيهم نفع كأنهم ال يف

م الخير كيجعلو في ميزاف اهلل أف يكتب له -فأسأؿ -ما يفعلونو من األعماؿ الخيرية 
- , فإنك ذكرتى شهر رمضاف كذكرتى معاكنةحسناتهم, كنشكرىم, ك كاهلل ىذا فعل طيب

 .((......؟!للفقراء ك المساكين فأم كاحد ينكر ذلك -ب اإلسالميةاألحزا
كإال لم يقل أحد إف األحزاب اإلسالمية ال يفعلوف األعماؿ الخيرية, ك لم يقل أحد : ))كقاؿ -

فإنهم  -لديهم–أنهم ال يقولوف الحق , فاهلل يكتب لهم األجر ك يجزيهم , فالذم ىو حق 
 .((يجزكف عليو........

البدع من الخوارج كاإلرىابيين  : جميع طوائف أىلفي خطبة لو يـو الجمعة ك يقوؿ .ّ
 االنتحاريين كاألحزاب اإلسالمية كلهم نياتهم هلل!!ك 
القنوات الفضائية كذكر مساكيهم الطعن في الحكاـ على المنبر ك على شاشات  .ْ
يسعوف لدخوؿ  إف أغلبية الحكاـ)): على المنبرك يقوؿ في خطبة لو  مثالبهم أماـ العواـك 

 ((.جهنم
 .أف بعض الشباب من ا١تقربُت لو قاموا بتهديد كضرب السلفيُت ا١تخالفُت ٢تم :كمن أخطائو .ٓ
أنو فتح باب التبديع للشباب: حيث بلغ اٟتاؿ بو ك أتباعو من الشباب الذين  :كمن أخطائو .ٔ

, بل كصل اٟتاؿ هبم الفيُت ا١تخالفُت ٢تم دعاة كشبابحولو من موظفي قناتو كغَتىم إىل تبديع الس
, فصاركا يبدعوف كيرموف باٟتدادية ؿ الدعاة السلفيُت ا١تخالفُت ٢تمإىل أف بدعوا العواـ الذين حو 

 .كيسبوف ك يشتموف ك يتهموف نية كل ٥تالف كمنتقد ٢تم
إذا كنت على التوحيد كالسنة فكالـ ))كفي كالـ مسجل لو ينصح فيو الشباب كيقوؿ :  .ٕ

, ك يصفهم وا بجمع أخطائو كأرسلوىا للعلماءكيطعن في الذين قام ,((العلماء فيك ال يضر
: واسيس كنماموف كحداديوف كمتعجلوف, كيذـ أحكاـ الجرح كالتعديل, حيث يقوؿبأنهم ج
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عل ذلك , كيصف من يفاالنشغاؿ بفالف منحرؼ كفالف كذا, ليس من الدين كال من العقل))
, كيشبو ؿ عن العلماء ك فصل الشباب عنهمالستقال, ك يمهد الطريق لبأنو حدادم كأنو متشدد

السلفيين الذين ينشغلوف بالجرح كالتعديل بالتكفيريين الذين يكفركف الناس بدكف برىاف كال 
 .((دليل

 .كمن أراد ا١تزيد عما يف ىذه الصوتية من الطامات كا١تخالفات فلَتاجعها
 ج كالتعايش بين المسلمينن المناىمشاركتو في مؤتمر عقد للدعوة إلى التقارب بي .ٖ

 (َُِٓ-ّ -ِٓىػ الموافق ُّْٔجمادل االخرة  ٓ)بتأريخ  كغيرىم في أربيل
كىذا ا١تؤ٘تر كاف ٖتت عنواف: ا١توصل قلعة اإلسبلـ ك التعايش برئاسة أثيل النجيفي ٤تافظ ا١توصل, • 

 ميعُت مثل علي بابَتحيث شارؾ فيو العلمانيوف ككثَت من رءكس أىل البدع من اٟتزبية كالصوفية كا١ت
 .أيب منار العلمي ا١تميع, ك٦تثل جامعة األزىر رئيس ٚتاعة اإلسبلمية الكردية ك

١تناىج كتعايش ا١تسلمُت مع كىذا ا١تؤ٘تر كاف مؤ٘ترا سياسيا كقد عقد للدعوة إىل التقارب بُت ا• 
ل قلعة اإلسالـ إف ىذا المؤتمر تحت شعار: الموص)),كما صرح مقدِّـ ا١تؤ٘تر حيث قاؿ: غَتىم

أف ىذا المؤتمر بعنواف المنتدل الفكرم لعلماء أىل السنة ))( كقاؿ أيضا: كالتعايش
 (.(كالجماعة

كىذا القوؿ صريح يف أهنم قد اعتربكا أف كل من يف ىذا ا١تكاف ىو من أىل السنة كىذا أكرب دعوة 
 .للتقارب بُت ا١تناىج

 :ك٦تا قيل يف ىذا ا١تؤ٘تر

)عباد إبليس( ىم إخوتنا في الوطن  إف المسحيين كاليزيديين)) ا١توصل قاؿ:أف ٦تثل ٤تافظة • 
 .((كاإلنسانية
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)أصَّل األزىر األركاف األساسية اليت تقاـ ): الدكتور ٛتد اهلل الصفيت : كقاؿ ٦تثل جامعة األزىر -
 .عليها الفكر اإلسبلمي الوسطي ا١تعتدؿ

 :كىي ثبلثة أركاف

ٞتماعة, تلك العقيدة الصافية ا٠تالية لتشويش ٚتيع الفرؽ ا١تخطئة, كاليت األكؿ: عقيدة أىل السنة كا
أصَّل ٢تا أئمة أىل السنة كاٞتماعة بالتدكين كالتصنيف كاإلماـ أيب اٟتسن األشعرم كاإلماـ أيب 
منصور ا١تاتركدم رضى اهلل عنو ككأيب جعفر الطحاكم كىي العقيدة اليت قررىا اإلماـ اجملاىد صبلح 

األيويب يف األزىر الشريف, اليت قضى على الشيعة يف ببلد مصر, تلك العقيدة تشمل دائرة الدين 
 اإلٯتاف, حيث عرفت اإلٯتاف بأنو التصديق, كأما العمل إ٪تا ىو شرط من شركطو كٙترة من ٙتاره.

قصد بو الركن الثاين: سلوؾ أىل السنة كاٞتماعة, التصوؼ, نعٍت بو ذلك السلوؾ السٍت الًتبوم اليت ي
ترقي ا٠تلق يف مقامات القرب من خالقو, ٨تن يف األزىر إذا ذكرنا التصوؼ, النريد بو التصوؼ 
 الفلسفي كال نعٍت بو التصوؼ البدعة كا٠ترافة, كإ٪تا نعٍت بو مقامات اإلحساف من مقامات الدين.

 .إذا ًب دعم ىذه األركاف, فسوؼ يكوف القضاء التاـ على ىذا اإلجراـ الفكرم

ا أراد األمة اإلسبلمية التخلص من ىذه األحكاـ ا١تتطرفة, فعلينا أف نركز على ىذه الركائز ا١تعتدلة إذ
 .يف ا١تناىج العلمية كالدعوية كيف ا١تقررات الدراسية

ش فإف اإلسالـ دين رحمة كمساكاة, كال يمنع المسلمين من العي)كقاؿ الدكتور إٝتاعيل طو: )• 
 .((, فهم جميعا عباد اهللالدينمع مخالفيهم في العقيدة ك 

على علماء الدين أف يبحثوا في )): -ا١تشرؼ على ا١تنتدل ك٤تافظ ا١توصل -كقاؿ أثيل النجيفي • 
تأصيل مفهـو حقوؽ المواطنة المتساكية, بدال من حقوؽ أىل الذمة التي أكجدتها مفاىيم 

 (.(مختلفة لشكل الدكلة
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ضركرة العمل إلقامة ٣تتمع مدين متحضر )عوف بيانان جاء فيو :أصدر اجملتمكيف ختاـ أعماؿ ا١تنتدل • 
ينبذ الطائفية بكافة أشكا٢تا كذلك من خبلؿ تفعيل كتوظيف دكر العلماء الربانيُت كىنا يوصي 
اجملتمعوف بأ٫تية فتح مركز كمعهد علمي مؤسسي متخصص يأخذ على عاتقو تنفيذ مقررات ا١تنتدل 

 .لمية ككرش العمل التثقيفية لتحقيق ىذا ا٢تدؼ(كمتابعتها كإقامة الدكرات الع

فهذه ىي حقيقة ىذا ا١تؤ٘تر الذم شارؾ فيو أبو عبداٟتق الكردم, كألقى فيو كلمتو كلكنو بدال من • 
 :أف ينكر على ىؤالء, كقع يف أخطاء منهجية أثناء إلقاء كلمتو

دع في األمور العامة حيث دعا إلى االئتالؼ كاالجتماع كالتعاكف كالتشاكر مع أىل الب -
 .للمسلمين الرسمية كالحكومية كمثل ىذه المؤتمرات

 قاؿ أيضا ىل أشركتي أنا غيرى السلفيين في المساجد كالقناة؟))عندما ما سئل ما نصو: 
فأجاب أبو عبدالحق كقاؿ: ) أخي الحبيب أنا ما أطالبي أحدان أف ييشرًكني في مشارعو الخاصة 

نشترؾ في األمور العامة الرسمية كالحكومية كمثل ىذه المؤتمرات,  كإنما أطالب الجميع بأف 
, لماذا؟ ألنني قد أرل رأيان أنت  كما أنك ال تشركني في مشركعك الخاص, كذلك ما أشركيكى
ال تراه, أنت ترل الخركج في الثورات كاإلنقالبات, كأنا على عكس من ذلك, فلذا من حقي 

كىذا ليس بدًكتاتورية, لكن كالمي في  -بارؾ اهلل فيك! -رمأف ال أدع مجاالن أف تتكلم في منب
 (.(األمور العامة المصالح العامة, يجب أف نتعاكف كنتشاكر

دعا إلى تطبيق قاعدة نتعاكف فيما اتفقنا عليو ك دعا إلى االستماع من أىل البدع كقبوؿ ما ك  -
م من أىل السنة كاٞتماعة كقاؿ عن اٟتاضرين يف ىذا ا١تؤ٘تر بأهن -بزعمو - عندىم من الحق

كاعتربىم إخوة للسلفيُت كعاتبهم على هتميشهم للسلفيُت كعدـ ٝتاحهم يف أف يشاركوىم يف مثل 
 .ىذه الندكات ,كغَتىا من األخطاء ا١تنهجية اليت كقع فيها يف ىذا ا١تؤ٘تر
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قول , علينا أف نأتلف كنجتمع كنتعاكف على البر كالت: ))قاؿ أبو عبدالحق في كلمتوحيث 
كاختم كلمتي بارؾ اهلل فيكم أقوؿ : لماذا معشر أىل السنة لماذا تهمشوف السلفيين في 
منتداكم لماذا تهمشوف السلفيين في مجاؿ فتواكم لماذا تهمشوف السلفيين في محاكركم 
كلجانكم أليسوا من أىل السنة؟ أليسوا من المسلمين؟ أال يريدكف نصرة دين اهلل جل كعال؟ أـ 

ركف أنهم مع داعش ىم أبعد الناس عن داعش, ىم سبب األمن كاألماف في بالد أنكم ت
المسلمين, من ىم السلفييوف؟ ليسوا داعش كال القاعدة كال جبهة النصرة , السلفيوف ىم 
الذين يتبعوف الصحابة رضواف اهلل تعالى عليهم جميعا, فيا إخوة ىذا عتاب على بعضكم, ىذا 

ره السلفيوف, أما قبل ىذا كانوا يهمشوف ال يحسب لهم أم أكؿ لقاء كأكؿ منتدل يحض
حساب , احتقارا أـ استصغارا بهم أـ ًعداءان لهم, يا إخوة فلنشاكرىم نحن إخوانكم , نراكم 
من أىل السنة عمومان, فلنتعاكف, اسمع مني كاسمع منك إف رأيت مني خيرا فاقبلو, كأنا  

ا أخي, أما ىذا التهميش ال ينفع يا معشر كذلك, كإف رأيت مني خلالن صوبني صححني ي
المسلمين علينا أف نتعاكف على البر كالتقول كنسأؿ اهلل أف يجمعنا على مرضاتو كأف يوحد بين 
صفوفنا كأف يجمع كلمتنا على التوحيد كالسنة كأف ينصر بنا اإلسالـ كالمسلمين كأف يعزنا كيعز 

 .((على نبينا محمد كالو كصحبو أجمعينبنا دينو كالحمد هلل رب العالمين كصلى اهلل 

الحكم باستحقاؽ العذاب يـو القيامة لمن يقوؿ بعدـ جواز صرؼ الزكاة لقناتو  .ٗ
 .الفضائية

 تزكيتو لحركة حماس الفلسطينية ك كصفها بأنها تجاىد في سبيل اهلل .َُ
أم: الذم رد على -يجاىدكف ضد اليهود, كىو -أم حماس-حيث يقوؿ: ))أنا قلت ىؤالء 

وف كمن أىل السنة مئة جاء يفسر كالمي على أنني أثنيت عليهم كقلت أنهم طيب -ه الفتولىذ
, كلديهم كثير من األعماؿ السيئة, كلهم بالمئة, كال, حماس حزبيوف, كالحزبية عمل سيء
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, أما قتالهم ضد اليهود فهذا ال ت مشبوىة مع من يعادكف أىل السنة, كىذا شيء آخرعالقا
 .((...!!نكره كيقوؿ: ىذا ليس بجهاد أك يقوؿ: ىذا عمل سيءيستطيع أحد أف ي

, حماس ليسوا بخوارج بل ىم مسلموف كيجاىدكف ضد حماس ليسوا بخوارجكيقوؿ: ))
 ((.اليهود

 اشتراطو إقامة الحجة كانتفاء الموانع للحكم بالتبديع على رؤكس ك دعاة أىل البدع!!. .ُُ
 .ةتزكياتو لدعاة ك رءكس الحزبيين ك المبتدع  .ُِ
كتزكيتو لػ)ىاكرم محمد أمين الحزبي( كالسماح لو بإلقاء محاضرة في قناتو الفضائية  -

 .)النصيحة(
كتزكيتو لػ)أحمد الشافعي األشعرم اإلخواني(, كمشاكرة إخوانو على أف يأتي بو إلى قناتو  -

 .المسمى بالنصيحة
, كموقفو من  لمافمي رٛتو اهلل يف مشهور حسن سموقفو من كبلـ الشيخ أٛتد بن ٭تيي النج -

بأف الشباب قد كبلـ الشيخ ربيع يف فتحي ا١توصلي كدفاعو عنهما كرد كبلـ ىذين الشيخُت فيهما 
فقد جاء يف  فبسبب ذلك تكلما كجرحا مشهور حسن ك فتحي ا١توصلي ,أثركا على الشيخُت

على  كما أقرٌه يف جوابوتسجيل صوٌب أليب عبداٟتق عندما كاف يف سورية مع بعض الشباب,  
 ؟, فسيئل أبو عبداٟتق عن مشهور حسنا١تؤخذات

أما ما يتعلَّق بالشيخ مشهور بارؾ اهلل فيك؛ الشيخ مشهور حالو كحاؿ غيره فكاف جوابو: ))
, نعم ىناؾ مؤاخذات, ىناؾ مالحظات, نعم, منها مثالن: ثناؤه أك شبو ثناء على  ليس بمعصـو

التبجيل, أك سيِّد قطب مثالن, أك العمليات يوسف القرضاكم يعني لما يذكره يذكره من باب 
 االنتحارية, ىناؾ بعض األشياء, لكن مع ىذا لماذا نسبق العلماء؟!

ما رأينا الشيخ ربيع مثالن كال الشيخ عبيد مثالن يطعنوف فيو, نعم طعن فيو الشيخ أحمد النجمي 
لرَّحمن ]كىو رحمو اهلل تعالى؛ لكن بسبب رجل سوء كاهلل؛ كىو شخص اسمو: أبو عبد ا
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الزندم الكردم[, يعيش في عمَّاف اآلف, ىذا الرجل اقتنص من الشيخ مشهور بعض األشياء 
كضخمها ككبرىا, كاتصل بالشيخ أحمد النجمي؛ أفَّ شخصان يقوؿ كذا ككذا ككذا, الشيخ 
أحمد النجمي قاؿ: ىذا ضاؿ, ىذا مبتدع, ككذا, مع األسف, يعني سبب رئيسي من أسباب 

لماء في الخطأ: استعجاؿ الشباب, الشباب يصوِّركف الواقع للمشايخ كالعلماء أفَّ كقوع الع
األمر كذا ككذا ككذا, كالعالم يرل أفَّ ىذا الرَّجل ال يكذب, كأفَّ ىذا الرَّجل ال يصور لو الواقع 
 على غير ما ىو عليو, أحيانان يصدر الحكم كيقع الحكم بخالؼ ما ىو عليو مع األسف.

قالوا: أفَّ الشيخ ربيع يقوؿ  –كال أعلم ىذا القوؿ صحيح أـ ال  –ني منو مثالن قالوا حقيقة يع
أفَّ الشيخ فتحي حزبي تكفيرم!, أنا عن نفسي أشهد: أفَّ الشيخ فتحي ليس بتكفيرم!, ليس 
بتكفيرم!, كيف يقاؿ تكفيرم؟! نقوؿ: قد يكوف مثالن للشيخ ربيع يعني حجة كدليل بقولو أفَّ 

لكن بناءن على ماذا اتهمو بالحزبيَّة؟  -مع أنَّو إف شاء اهلل ليس بحزبي!!  -حي حزبي الشيخ فت
بناءن على الجمعيات, أما أنَّو تكفيرم, ال ليس بتكفيرم يا إخوة, لكن ما الذم جعل الشيخ 

 ((.ربيع يقوؿ بهذا الكالـ كيصدر ىذا الحكم؟ الشباب الشباب يا إخوة!

ي عليها السعودية في مقابلة على شاشة إحدل القنوات طعنو في النظاـ الملكي الت .ُّ
 الفضائية.

يعتبر رجوعنا إلى العلماء في الخالفات التي حصلت بيننا محاكلة إلسقاط علماء بلدنا  .ُْ
 .كيعد ىذا من صفات الحدادية )ك يعني بعلماء بلدنا نفسو فقط(

 :حيث يقوؿ
علماء بلدىم بحجة ربط الناس ألننا نجد بعض الشباب في كل البلداف يريدكف إسقاط ))

بما يفعلو ىؤالء الجهلة  , لكن ىل ىم يرضوفالمملكة, كعلماء المملكة تاج رؤكسنا بعلماء
؟ ال كاهلل ال يرضوف, من يذىب إلى أىل العلم في المملكة كيسألهم عن شيء يجيبونو السفهاء



  ُِٓ          جناٌة الدكتور عبداللطٍف الكردي على المنهج السلفً
 

, مين الذين ىم على السنةداف المسلكأحيانان يحيلونو على علماء بلده ألنهم يحترموف علماء بل
كىذا ما , ف إسقاط العلماء في جميع البلدافبينما الحدادية بحجة ربط الناس بالعلماء يريدك 

كمن الذم علمك أف , اس بالعالم ىذا على الرأس كالعين, ربط الننالحظو كنعانيو مع األسف
قصدؾ السيئ الذم , أما تأتي كتريد أف تخفي بدعتك كمترتبط بالعلماء, من الذم علمك ىذا

وقف علماء المملكة من , أنظر إلى مؾ بحجة الرجوع إلى علماء المملكةىو إسقاط علماء بلد
ئ المخالف المضاد لعلماء المملكة, ىل أنت توافق , كانظر إلى موقفك السيعلماء بلدؾ

, إنك على العكس منهم تمامان, ىم يحترموف العلماء فيو, في موقفك من علماء بلدؾ؟ ال
فيهم كتدعي ربط الناس بأىل العلم, فهذا من دسائس الشيطاف, التي لماء بلدؾ كأنت تطعن ع

 .((, كىذا فيما أعلم من منهج السلفابتلي بها الحدادية, فنسأؿ اهلل العافية
 : مقالة نشرت يف شبكة سحاب السلفية.ا١تصدر

هم ىذا اللـو من أىل لقد صدقت فإنك ٦تن يشمل كيف ا٠تتاـ أقوؿ لك يا كاتب ىذه الفضيحة:
العراؽ ألننا عرضنا نصيحتك على كاقع حالك فوجدناؾ غَت صادؽ يف دعواؾ, أمل تدافع عن الذم 
بصق على فتول الشيخُت الشيخ عبيد اٞتابرم كالشيخ ٤تمد بن ىادم ا١تدخلي بشأف اٞتهاد ضد 

من أبرز دعاة القناة ا١تسمى  اٟتوثيُت, أمل تدافع عنو كتتهمنا بأننا قد كذبنا على ىذا الرجل الذم ىو
, يف حَتة من أمرؾ كظهر كذبك للناسبالنصيحة ,ٍب بعد ذلك أعًتؼ ىذا الرجل ّترمو فبقيت أنت 

 ؟أال ٗتجل من نفسك ك أال تستحي

: يا معشر ا١تتعصبُت تأدبوا مع العلماء , فهل ٭تق ألمثالكم أف يوجو العلماء يف كأقوؿ لكم أيضا• 
عمرىم كىل أنتم تعلموف العلماء كيفية التعامل مع ا١تخالف, كىل أنتم تعلموهنم مسألة قد أفنوا فيها 

 أحكاـ ك مسالك اٞترح ك التعديل ك الكبلـ يف الرجاؿ , كىل أنتم يا أصحاب الفنت أحرص على
, كىل أنتم كشيخكم الدكتور عبد اللطيف ا١تفتوف تبنوف أحكامكم يف السلفيُت من العلماء الربانييُت
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ُت على الدليل ك اٟتجة ك الربىاف كلكن العلماء يبنوف أحكامهم عليكم على أكاذيب السلفي
 ؟!!الشباب

كلكن ىذا دأب شيخكم كىو الذم سنَّ لكم ىذه السنة السيئة, سنة اهتاـ العلماء كإساءة األدب 
دة معهم كعدـ معرفة قدرىم كمكانتهم كعدـ االعًتاؼ بأحكامهم يف الرجاؿ الذين معكم كبينكم مو 

, فهو الذم قاؿ عمن رفع أخطاءه إىل العلماء بأهنم جواسيس ك٪تاموف, فهل فة من ا١تنحرفُتك أل
 ؟!!حاشا العلماء ك نعوذ باهلل من الضبلؿ –للعلماء جواسيس يتجسسوف على الناس 

كىو الذم اعترب رفع أخطاءه كطاماتو إىل العلماء ٤تاكلة إلسقاط علماء بلدنا, كعد ذلك من • 
 ()مقالة منشورة يف سحاب ٟتدادية!.صفات ا

 نعوذ باهلل من الفنت ما ظهر منها ك ما بطن

 نعم الوكيلكاهلل من كراء القصد كىو حسبنا ك , ىذا آخر ما أردت بيانو باختصار

 ك اٟتمدهلل رب العا١تُت كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كعلى آلو ك صحبو أٚتعُت

 

 

 

 أبو عبد اهلل: كتبو
 الكردم ىوشيار أٛتد

 ق۱ْ۳۳/ذكاٟتجة/۲۳
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  الدفاع عن الشيخ محمد بن عبد الوىاب

  كدعوتو المباركة دفاع عن الدعوة السلفية

 

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت ك الصبلة كالسبلـ على رسولو األمُت ك على آلو ك أصحابو ك من تبعهم 

 أما بعد : ساف إىل يـو الدين.بإح

يربر فيو كعادتو عن أخطائو, فقد قاـ  -ىداه اهلل-فقد اطلعت على كبلـ للدكتور عبد اللطيف
بالتربير عن إقراره ١تن طعن يف الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب يف ا١تؤ٘تر السياسي الذم أقيم يف مدينة 

وفية ك اء من اإلخوانيُت ك األزىريُت ك الصأربيل ك ْتضور ٚتع من رءكس ك دعاة أىل البدع ك األىو 
 :العلمانية, كىذا نص كبلمو

 بسم اهلل الرحمن الرحيم ))

راجعني بعض االخوة حوؿ الكالـ الذم صدر مني في مؤتمر أربيل عن خركج الشيخ محمد 
بن عبدالوىاب على العثمانيين, ككنتي أظن أٌني قد بينتي ىذا األمر من قبل, إذ إٌني كتبتي 

 علماء توضيحان لهذه المسألة, فطلب مني االخوة نشره, كىذا مضمونو:لل

إف الحزبيين أكلهم الحقد كالغيض على الدعوة السلفية كدعاتها, فأراد السائلي إشغاؿ الناس 
عن أصل دعوتنا السلفية, كذلك ألف معظم الحضور قد اقتنعوا ببراءة الدعوة السلفية من 
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يوف صرؼ الناس عن ذلك, كتشويو صورة السلفيين كإشغاؿ الناس الفرقة الداعشية, فأراد الحزب
 بإراد المتشابو كترؾ المحكم؛ فلم يكن من الحكمة مجاراتو فيما أراد؛ بل قطع الطريق عليو.

في تفسير قولو تعالى : )فىال يػينىازًعينَّكى ًفي األىٍمًر كىادٍعي ًإلىى  –رحمو اهلل  –يقوؿ اإلماـ السعدم 
( رىبِّكى ًإنَّ   الحج. ٖٔ) كىًإف جىادىليوؾى فػىقيًل اللَّوي أىٍعلىمي ًبمىا تػىٍعمىليوفى (  ٕٔكى لىعىلىى ىيدنل مٍُّستىًقيمو

أم: ال ينازعنك المكذبوف لك, كيعترضوا على بعض ما جئتهم بو, بعقولهم الفاسدة, مثل 
كلوف ما قتل اهلل " . منازعتهم في حل الميتة, بقياسهم الفاسد يقولوف " تأكلوف ما قتلتم, كال تأ

ككقولهم " ًإنَّمىا اٍلبػىٍيعي ًمٍثلي الرِّبىا " كنحو ذلك من اعتراضاتهم, التي ال يلـز الجواب عن أعيانها, 
 كىم منكركف ألصل الرسالة, كليس فيها مجادلة كمحاجة بانفرادىا, بل لكل مقاـ مقاؿ.

يجادؿ ليسترشد, يقاؿ لو: فصاحب ىذا االعتراض, المنكر لرسالة الرسوؿ, إذا زعم أنو 
الكالـ معك في إثبات الرسالة كعدمها, كإال, فاالقتصار على ىذه, دليل على أف مقصوده, 
العنت كالتعجيز. كلهذا أمر اهلل رسولو, أف يدعو إلى ربو بالحكمة كالموعظة الحسنة, كيمضي 

عوة شيء ألنك على على ذلك. سواء اعترض المعترضوف أـ ال. كأنو ال ينبغي أف يثنيك عن الد
" ىيدنل ميٍستىًقيمو " أم: معتدؿ موصل للمقصود, متضمن علم الحق كالعمل بو. فأنت على ثقة 
من أمرؾ, كيقين من دينك, فيوجب ذلك لك الصالبة كالمضي لما أمرؾ بو ربك كلست على 
أمر مشكوؾ فيو, أك حديث مفترل, فتقف مع الناس, كمع أىوائهم, كآرائهم, كيوقفك 

 راضهم.اعت

كنظير ىذا قولو تعالى: " فػىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّو ًإنَّكى عىلىى اٍلحىقِّ اٍلميًبيًن " . مع أف في قولو " ًإنَّكى 
لىعىلىى ىيدنل ميٍستىًقيمو " إرشادا ألجوبة المعترضين, على جزئيات الشرع, بالعقل الصحيح, فإف 

ل بو الهداية, في مسائل األصوؿ الهدل, كصف لكل ما جاء بو الرسوؿ. كالهدل: ما تحص
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كالفركع, كىي المسائل التي يعرؼ حسنها, كعدلها, كحكمهتا, بالعقل, كالفطرة السليمة, كىذا 

 يعرؼ بتدبر تفاصيل المأمورات كالمنهيات.

ا كلهذه أمره اهلل بالعدكؿ عن جدالهم في ىذة الحالة فقاؿ: " كىًإٍف جىادىليوؾى فػىقيًل اللَّوي أىٍعلىمي ًبمى 
نىكيٍم يػىٍوـى  تػىٍعمىليوفى " أم: ىو عالم بمقاصدكم, كنياتكم, فمجازيكم عليها كىو " يىٍحكيمي بػىيػٍ
اٍلًقيىامىًة ًفيمىا كيٍنتيٍم ًفيًو تىٍختىًلفيوفى " . فمن كافق الصراط المستقيم, فهو من أىل النعيم, كمن زاغ 

 عنو, فهو من أىل الجحيم. انتهى كالمو.

في ىذا الموضوع في كسط غير محب للشيخ قد ييدخل المرء فيما ال ثم إف الدخوؿ بجدؿ 
ييحمد عقباه, لذا كاف قطع الجدؿ بقاعدة كلية أكلى كالموقف ال يتحمل تأخيران, كقد اجتهدت 

 في ذلك, فإف أصبتي الحق فالحمدهلل, كإف كانت األخرل فأسأؿ اهلل أف يتجاكز عني.

 كتبو

 أبو عبدالحق

 عبداللطيف بن أحمد

 ((ػق ُّْٕيلة السادس كالعشرين من ذم القعدة عاـ ل

إف الحزبيين أكلهم الحقد كالغيض على الدعوة السلفية كدعاتها, فأراد : ))قولك -
السائلي إشغاؿ الناس عن أصل دعوتنا السلفية, كذلك ألف معظم الحضور قد اقتنعوا ببراءة 

الناس عن ذلك, كتشويو صورة الدعوة السلفية من الفرقة الداعشية, فأراد الحزبيوف صرؼ 
السلفيين كإشغاؿ الناس بإراد المتشابو كترؾ المحكم؛ فلم يكن من الحكمة مجاراتو فيما 

 .((أراد؛ بل قطع الطريق عليو
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 :ك إف ىذا الكالـ غير صحيح ألسبابفأقوؿ ل

لك يف بداية : إف ىذا ا١تؤ٘تر كاف للتعايش بُت األدياف ك التقارب بُت ا١تناىج, كما صرحوا بذأوالً
 ((.التعايشقلعة اإلسالـ ك ىذا المؤتمر تحت عنواف: الموصل : ))حيث قاؿ ا١تقدـ للمؤ٘تر ا١تؤ٘تر

 (.(إف ىذا المؤتمر بعنواف المنتدل الفكرم لعلماء أىل السنة كالجماعةقاؿ: أيضا: ))ك 

السنة على  كىذا القوؿ من ا١تقدـ صريح بأهنم قد اعتربكا أف كل من يف ىذا ا١تكاف ىو من أىل
 اختبلؼ مناىجهم ,كىذه دعوة ظاىرة للتقارب بُت ا١تناىج.

كمن ناحية أخرل لو كاف ا١تؤ٘تر قد عقد ضد السلفيُت فكيف أذنوا لك با١تشاركة معهم ك إلقاء كلمة 
 ؟!أال يعد ىذا تناقضا كاضحا -زعمك حسب-يف الدفاع عن السلفية

ىم إخوتنا في الوطن  -عباد إبليس- اليزيديينإف المسيحيين ك : ))كقاؿ ٦تثل ٤تافظة ا١توصل• 
 ((.كاإلنسانية

فإف اإلسالـ دين رحمة كمساكاة, كال يمنع المسلمين من العيش ٝتاعيل طو: ))كقاؿ الدكتور إ• 
 ((.مع مخالفيهم في العقيدة كالدين , فهم جميعا عباد اهلل

على علماء الدين أف )) :-ى ا١تنتدل كىو ٤تافظ للموصلا١تشرؼ عل -كقاؿ أثيل النجيفي • 
يبحثوا في تأصيل مفهـو حقوؽ المواطنة المتساكية, بدال من حقوؽ أىل الذمة التي أكجدتها 

 ((.مفاىيم مختلفة لشكل الدكلة

فكيف  -حسب قولك يف ا١تؤ٘تر-أحبائك يف اهلل: إهنم كانوا من أىل السنة كمن إخوانك ك ثانياً
 يعادكف الدعوة السلفية؟
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ك األزىريُت  ن كانوا من كبار أىل البدع من الصوفية كاإلخوانيُت كا١تميعُت كاٟتلبيُتمع أف ا١توجودي
 .كالعلمانيُت

مل يعلن كبلمو ك ٤تاربتو للدعوة السلفية بل أرسل إليك : ىذا الرجل مل يبادرؾ بالكبلـ ك ثالثاً
هتا أماـ السؤاؿ فقرأت سؤالو بنفسك ك صرت سببا إلشغاؿ الناس عن أصل دعوتك ك تشويو صور 

, على حد زعمك الباطل -الداعش اٟتاضرين الذين معظمهم قد اقتنعوا برباءة الدعوة السلفية من
ك كاف بإمكانك  -كإال فإف أىل البدع ال يزالوف يكرىوف الدعوة السلفية كدعاهتا إىل أف ٯتوتوا بغيظهم

: , ك لكنك قلت متحديااليت زعمتها ك استطاعتك أف ال تقرأ سؤالو ك هتملو لئبل ٖتدث ا١تفسدة 
 ((أحبتي في اهلل فاطرحوا ما شئتم من األسئلة كاالستفسارات ك الشبهات!!))

األخ لك يف اهلل, قد طرح ىذا السؤاؿ ك أكقعك يف ىذا ا٠تطأ الذم تأىب الرجوع عنو  ك ىذا احملب ك 
 !!طاءؾ ا١تنهجية عنادا منك ك تكرباكباقي أخ

 .((وا ببراءة الدعوة السلفية من الفرقة الداعشيةألف معظم الحضور قد اقتنع: ))كقولك -

, ك إال فهاتنا برىانان لوف مستمركف يف عداكهتم للسلفيُت, ألف ىؤالء ال يزاالبطبلف ىذا القوؿ ظاىر
على ىذه الدعول ا١تزعومة, ك أرجو منك أف ال تنشر مثل ىذا الكبلـ إال بُت أتباعك فقط الذين ال 

تعلموا , ألهنم مل ييدىم ك عداكهتم ك بغضهم للسلفيُتحقيقة مكرىم ك كيعرفوف حقيقة أىل البدع ك 
 .مدافعا عنهم, كذاكرا ٟتسناهتما ما ٬تدكنك مصاحبا ألىل البدع كمثنيا عليهم ك بل كثَت  ,منك شيئان 

ثم إف الدخوؿ بجدؿ في ىذا الموضوع في كسط غير محب للشيخ قد : ))كأما قولك -
اه, لذا كاف قطع الجدؿ بقاعدة كلية أكلى كالموقف ال يتحمل ييدخل المرء فيما ال ييحمد عقب

تأخيران, كقد اجتهدت في ذلك, فإف أصبتي الحق فالحمدهلل, كإف كانت األخرل فأسأؿ اهلل أف 
 .((يتجاكز عني
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هم بيا إخوٌب ك يا أحبيت يف ناديتألنك قلتى ٢تم يا معشر أىل السنة, ك , إف ىذا الكبلـ غَت صحيح
أحبائك يف اهلل فكيف يكرىوف الشيخ ٤تمدا كيبغضوف انوا من أىل السنة كمن إخوانك ك اهلل, فإذا ك
 دعوتو ؟!!

بل يكرىونو ك يعادكنو  -الدعوة السلفية ا٠تالصة- كإذا كانوا غَت ٤تبُت للشيخ ٤تمد ك دعوتو ا١تباركة
أحبائك يف سنة كمن إخوانك ك , فكيف تعتربىم من أىل ال٭تاكلوف تشويو صورتو كصورة دعوتوك 
 ؟!!اهلل

( ك اٟتب يكوف ألكلياء اهلل من أكثق عرل اإليماف الحب في اهلل ك البغض في اهلل) أال تعلم بأف
 البدع؟!!غض يكوف ألعداء اهلل من الكفار كمن أىل األىواء ك أىل السنة ك الب

من ك أم مصلحة أعظم  ,السنةأم مفسدة أعظم من مفسدة السكوت كعدـ الدفاع عن التوحيد ك ف
 مصلحة الدفاع عن دعوة الشيخ ٤تمد خاصة أماـ أعداء الدعوة السلفية؟!!

من رءكس  دعوتو من ا٠تركج أماـ ىؤالء الذين كانواجب عليك بياف براءة الشيخ ٤تمد ك أمل يكن الوا
 ؟أىل البدع ك من أعدائها

اٞتور, فلماذا مل تبُت أمل تقل كنتي بصدد بياف براءة الدعوة السلفية من الثورات ك ا٠تركج على أئمة 
ية ك الطعن فيها , أال تعترب دعوة الشيخ دعوة سلفيخ ٤تمد من ا٠تركج ك الثورات٢تم براءة دعوة الش

 ؟طعنا يف السلفية

كإذا كانوا ىؤالء قد أكلهم اٟتقد ك الغيض على الدعوة السلفية ك دعاهتا فكيف دعوت إىل التعاكف 
, يشهم للسلفيُتسلمُت ك كيف عاتبتهم على مقاطعتهم ك هتمك التشاكر معهم يف األمور العامة للم

, ك كيف تدعو إىل االستماع ن أكلو اٟتقد عليهم ك على دعوهتمأتريد من السلفيُت أف ٮتالطوا م
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أليس ىذا غشا للمسلمُت عامة  -لعلى حد زعمك الباط -قبوؿ ما عندىم من اٟتقمنهم ك 
 للسلفيُت ك دعوهتم خاصة ؟!!ك 

قاؿ أيضا األخ ىل أشركتي أنا غيرى السلفيين في )ك عندما سئلتى ما نصو: )ىذا نص كبلمك 
 ((المساجد كالقناة؟

أخي الحبيب أنا ما أيطاًلبي أحدا أف ييٍشرًكني في مشاريعو الخاصة كإنما أطالب : ))الجواب
 ك الالجميع بأف نشترؾ في األمور العامة الرسمية كالحكومية كمثل ىذه المؤتمرات , كما أن

, لماذا؟ ألنني قد أرل رأيا أنت ال تراه, كتيٍشرًكيني في مشركعك الخاص , أنت ذلك ما أيٍشرًكيكى
, فلذا من حىقِّي أف ال أدع لك ل الخركج في الثورات كاالنقالبات, كأنا على عكس من ذلكتر 

األمور , لكن كالمي في كىذا ليس ًبدًٍكتاتيورًيَّة -فيكبارؾ اهلل -مجاال أف تتكلم في منبرم 
 .((, يجب أف نتعاكف كنتشاكرلعامةالعامة المصالًح ا

 كىذا مقطع آخر من كبلمك يف ىذا ا١تؤ٘تر

تقوؿ فيو عن رءكس أىل البدع من الصوفية كاإلخوانيُت كا١تميعُت ك األشعريُت: يا معشر أىل السنة, 
للسلفيُت با١تشاركة  كتعاتبهم على عدـ ٥تالطتهم مع السلفيُت , ك تعاتبهم أيضان على عدـ ٝتاحهم

يف األعماؿ السياسية ك احملاكرات كغَتىا, ك تعترب عدـ ٥تالطة ىؤالء بالسلفيُت احتقارا كاستصغارا 
كعداءن للسلفيُت ك دعوتى إىل التعايش كالتعاكف كالتحاكر مع أىل البدع ك االستماع إليهم كقبوؿ ما 

عاكف فيما اتفقنا عليو( كغَت ذلك من : )نتكدعوتى إىل تطبيق قاعدة –بزعمك -عندىم من اٟتق 
 كاهلل أعلم.–ا١تنكرات 

تػيهىمِّشيوف , لماذا كأختم كلمتي بارؾ اهلل فيكم, أقوؿ: لماذا معشر أىل السنة: ))حيث قلتى 
؟ لماذا تهمشوف السلفيين تهمشوف السلفيين في ًلجاف الفتول؟ لماذا السلفيين في المنتدل
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اناتكم؟ أىلىٍيسيوا من أىل السلفيين في جانب مىحىاكيرًكم ك ًلج؟ لماذا تهمشوف في جانب األيخيوة
 ؟!السنة

؟ أـ أنكم تركف أنهم مع -جل كعال-يريدكف نصرة دين اهلل  ؟ أالأليسوا من المسلمين
, ىم األمن كاألماف في البالد المسلمة, كىم سبب داعش؟!, ىم أبعد الناس عن داعش

الصحابة  , السلفيوف ىم الذين يتبعوفرةهة النصالسلفيوف ليس داعش كال القاعدة كال جب
, ىذا أكؿ لقاء كأكؿ ذا عتاب على بعض من يشملو العتاب, يا إخوة ىرضواف اهلل عليهم جميعا

 , احتقاران لهممَّشيوف ال ييٍحسىب لهم أم حسابمنتدل يحضره السلفيوف أما قبل ىذا كانوا ميهى 
نحن  -أم: شارًكوا السلفيين معكم-خىل نيشارًٍكهيم, يا إخوة أـ استصغاران بهم أـ ًعداءن لهم

, إف رأيتى مني خيرا كم من أىل السنة عموما فٍلنتعاكف, اسمٍع مني كأىٍسمىعي منكإخوانكم نرا 
بػىٍلوي كأنا كذلك كإف رأيتى مني , كأما ىذا التهميش خىلىالن صىوٍِّبًني كصىحٍِّحًني سىًمٍعتى مني خيرا فىاقػٍ

 ((., كعلينا أف نتعاكف على البر كالتقولالسنة ال ينفعي معشرى أىل

 , ككبلمو ىذا مسجل بالفيديو.ىذا ا١تؤ٘تر كاف باللغة العربية, لذا مل نضطر إىل ترٚتة كبلمو :تنبيه

  يخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل,جوابك حوؿ خركج الشكىذا أيضا نص كبلمك ك 
 –اب ىو الذم قاـ بالثورات كىم ىل الشيخ محمد بن عبد الوى)): عندما سئلت ما نصو

 .((ييمىجدكف ىذا األمر -السلفيوف

ما كاف عليو محمد بن عبد  , أما أنا ما طالبتي أحدا بأف يرجع إلىأخي الحبيب)) :فأجبتو قائالن 
, أنا طالبت نفسي كإياكم بالرجوع إلى ما كاف عليو السابقوف األكلوف من المهاجرين الوىاب

, كأطالبكم الشافعي كأحمد ك أبو حنيفة كمالكر كعثماف كعلي ك كاألنصار )أبو بكر كعم
ك ما قاـ بو آحاد الصحابة ليس بحجة فكيف ما يقـو بو  بالرجوع إلى ما كاف عليو السلف,
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, كأنا لٍستي بصدد الحكم على ما فعلو الشيخ محمد بن عبد الوىاب بالسلب آحاد العلماء
ي جواب ىذا السؤاؿ بارؾ بل أىقرأي لكم كالما ف, بخير, كإنما أقوؿ الثورات ما أتىٍت يجابكاإل

: )) كقىلَّ من خرج على إماـ يٍذكيري  –تيمية رحمو اهلل تعالى ,كالـى شيخ اإلسالـ ابن اهلل فيك
ذم سلطاف إال كاف ما تولد عن فعلو من الشر أعظم مما تولد من الخير, كالذين خرجوا على 

ج على عبد الملك بالعراؽ ككابن الميهىلَّب الذم خرج يزيد بالمدينة ككابن األشعث الذم خر 
على أبيو بخراساف ككأبي مسلم صاحب الدعوة الذم خرج عليهم بخراساف أيضان ككالذين 

كغاية ىؤالء إما أف يػيٍغلىبيوا ك إما أف  ,بالمدينة كبالبصرة كأمثاؿ ىؤالء خرجوا على المنصور
: أم :شيخ اإلسالـ -بة عند اهلل جل كعال, ثم يقوؿ يكوف لهم عاقيػىٍغًلبوا ثم يزكؿ ملكهم فال 

 .((ىؤالء ال أقاموا دينان كال أبٍػقىوا دنيان 

 :ك في ىذا الجواب

طعن صريح يف دعوة الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل ,فإنك قد فرقت بُت ما كاف عليو  .ُ
أما أنا ما طالبتي  ,أخي الحبيب: ))اف عليو السلف الصاحل ,ألنك قلتالشيخ ٤تمد ك بُت ما ك

, أنا طالبت نفسي كإياكم بالرجوع إلى ما كاف عليو محمد بن عبد الوىاب أحدا بأف يرجع إلى
 .((ما كاف عليو السابقوف األكلوف من المهاجرين كاألنصار

بل قلت ٢تم أنا مل أطلب منكم  (أنا ما طالبت أحدا أف يتبع محمد بن عبد الوىاب: )فلم تقل
ى خبلؼ اف عليو ك حكمت على منهجو الذم كاف يسَت عليو, فهل كاف الشيخ علالرجوع إىل ما ك

يخ ك بُت الرجوع إىل ما كاف ؟!! ك معلـو أف ىناؾ فرقا بُت اتباع الشما كاف عليو السلف الصاحل
عليو من الدليل ك ا١تنهج  , فالعلماء ال يدعوف أحدا إىل اتباعهم بل يدعوهنم إىل ما ىمعليو

 .الصحيح
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, ألنك ة ك ا٠تركج على الدكلة العثمانيةر صريح منك بأف الشيخ ٤تمد قد قاـ بالثور إقراك  .ِ
ثورات ٍب طٌبقتو على سؤاؿ أصحاب البن تيمية رٛتو اهلل يف ا٠توارج ك أتيت بكبلـ لشيخ اإلسبلـ ا

,كالـى شيخ اإلسالـ ي جواب ىذا السؤاؿ بارؾ اهلل فيكبل أىقرأي لكم كالما ف: ))السائل, فقلت
: )) –تيمية رحمو اهلل تعالى  ابن كقىلَّ من خرج على إماـ ذم سلطاف إال كاف ما تولد عن يٍذكيري

 ((....فعلو من الشر أعظم مما تولد من الخير

 -السلفيوف –ىل الشيخ محمد بن عبد الوىاب ىو الذم قاـ بالثورات كىم ك السؤاؿ كاف: ))
 .((ييمىجدكف ىذا األمر

, كأنا جة فكيف ما يقـو بو آحاد العلماءآحاد الصحابة ليس بح ما قاـ بوك كقلت أيضان: ))
, كإنما د بن عبد الوىاب بالسلب كاإليجابلٍستي بصدد الحكم على ما فعلو الشيخ محم

 ((أقوؿ الثورات ما أتىٍت بخير

علو , ك أال يعد ىذا صر٭تا يف القوؿ ٓتركج الشيخ ٤تمد ك أف ما فيخ ٤تمدفأخربنا عن ما قاـ بو الش
 ؟!!من الثورة ك ا٠تركج ليس ْتجة

جوابك كما نقلو األخ  قاؿ يف حقك  -حفظو اهلل-قد عبد اهلل البخارم كقد انتقدؾ فضيلة الشيخ النا
ف: عبداهلل البخارم ؟! ىذا جواب دبلوماسي! اكتب لو اآل؟! أيش ىذاما ىذا)): فضل الشمرم

 .(أيش ىذا الجواب الدبلوماسي(يقوؿ: )

 : كىذا نص كبلمو حيث قاؿ فضيلتوفضيلة الشيخ عبد اهلل الظفَتم حفظو اهلل انتقد جوابك أيضاك 

 جاءني ىذا السؤاؿ من أحد البالد العربية كىذا لفظو:))

سؤاؿ: )عندم سؤاؿ ما رأيكم بمن يقوؿ أف شيخ األسالـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل 
ترجع إلى ما كاف عليو الشيخ محمد قاـ بثورة, كلما سئل عن ىذا الكالـ قاؿ أنا ما طالبتك أف 
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بن عبد الوىاب أنا أطالبك بالرجوع إلى ما كاف عليو الصحابة أبي بكر كعمر كعثماف كعلي 
كالتابعين كمالك كأبي حنيفة كأحمد كالشافعي, كاذا أخطأ آحاد الصحابة ال يجب علينا الرجوع 

 (اليو فضال عن آحاد العلماء

 فرددت عليو بالجواب التالي:

 حمد هلل رب العالمين كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كبعد:ال

 فأقوؿ مستعينا باهلل:

أكالن: شيخ اإلسالـ محمد بن عبدالوىاب رحمو اهلل لم يقم بثورة على حكم موجود, بل كجد 
نجدان مليئة بالشرؾ كليس لديها أمن بل كانت في فوضى أمنية كدينية, كالقبائل تغزك بعضها 

 سفك دماء في كضع فوضوم ما مر على المسلمين مثلو.بعضان, كنهب ك 

كليس في نجد كالية كاحدة تحكم الناس, كليس ىناؾ تحكيم لشرع اهلل, بل يتحاكموف 
 لألعراؼ كالسلـو العشائرية, ككل قبيلة مستولية ىى جهة من نجد,فالواليات القبلية بالمئات.

جد خصوصان كفي بالد العرب عمومان, كالدكلة العثمانية كانت مهملة للوضع جدا في بالد ن
ككاف ىناؾ إىماؿ أيضان في التعليم ,فالناس خيَّم عليها الجهل كقلة العلم ككثرة الشرؾ كالبدع 

 .كالخرافات كعبادة القبور كالتبرؾ باألشجار كاألحجار

فاضطر شيخ اإلسالـ كناصره اإلماـ محمد بن سعود على إصالح الوضع كدعوة الناس للتوحيد 
 معهم تحت كالية شرعية كاحدة ,كتيحكَّم فيهم شريعة اهلل بالكتاب كالسنة كمنهج السلف.كج

ثانيان: قولو أنا أطالب بالرجوع للصحابة كليس لمحمد عبدالوىاب.فهذا كالـ حق أريد بو باطل 
 .فال أحد يقوؿ بعصمة أحد من العلماء بل حتى الصحابة



  ُّٖ          جناٌة الدكتور عبداللطٍف الكردي على المنهج السلفً
 

 اهلل قاؿ رسولو.كلكن الواجب األخذ بالحق المبني على قاؿ 

كإذا كاف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ عن الشيطاف صدقك كىو كذكب عندما أخبر بنفع 
 آية الكرسي, فكيف بعلماء أىل السنة الداعين للحق الواضح المبين.

تيٍم الى ًإف كين  فىاٍسأىليوا أىٍىلى الذٍِّكرً  كربنا أمرنا في كثير من اآليات بالرجوع للعلماء ,قاؿ تعالى: ﴿
[, كلو نظرنا إلى مؤلفات شيخ اإلسالـ محمد بن عبدالوىاب رحمو اهلل ٕ﴾]األنبياء:  تػىٍعلىميوفى 

 .لوجدناىا ال تخرج عن القرآف كالسنة كمنهج السلف

كيكفي أف تنظر لكتاب التوحيد كمافيو من عجيب الفقو في بياف حقيقة التوحيد كحقيقة 
 الشرؾ.

اء أىل السنة, فأىل البدع كأىل الكفر جن جنونو بهذه الدعوة كال غرابة ىذا التشويو لعلم
 السلفية العظيمة.

كلقد حدثنا شيخنا أحمد النجمي أف شيخو عبداهلل القرعاكم أخبره أنو كاف يدرس عند أحد 
 علماء الحديث ككاف ىذا الشيخ في نهاية كل درس يدعوا على شيخ اإلسالـ.

حيد كنزع غالفو الذم عليو اسم المؤلف كاستشار شيخو فقاـ الشيخ القرعاكم بأخذ كتاب التو 
بقراءتو فأخذ ىذا الشيخ الهندم المحدث كتاب التوحيد ثم رجع من الغد بعد قراءتو كقاؿ 

فقاؿ لو الشيخ القرعاكم: أتعلم  -أم بفقهو كتبويبو-ىذا الكتاب فيو نفس اإلماـ البخارم 
 لمن ىذا الكتاب يا شيخ؟

 قاؿ: ال.

 اب التوحيد لشيخ اإلسالـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل.قاؿ: ىذا كت
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 فندـ ىذا العالم المحدث الهندم كأخذ يدعو لشيخ اإلسالـ بعد كل درس.

 ىذا كاهلل أعلم كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو كسلم .

 ككتبو عبداهلل بن صلفيق الظفيرم

 ((.ىػُّْٔ/َٖ/ُّاألحد 

العزة باإلٍب ك ركبت رأسك كعاندت كتكربت عن قبوؿ اٟتق كالرجوع عن ا٠تطأ, خذتك كلكن أ
 مراكغتك.داعك ك خبتبلعبك ك  -كعادتك  -يس على الناسأردت التلبك 

 .للكبلـ حوؿ ىذا ا١تؤ٘تر بقيةك 

 نعوذ باهلل من الفنت ما ظهر منها ك ما بطن

 لو ك صحبو أٚتعُتك اٟتمد هلل رب العا١تُت ك صلى اهلل على نبينا ٤تمد ك على آ

 

 

 

 أبو عبد اهلل كتبو:
 ىوشيار أٛتد الكردم

 ػ۱ْ۳۳/ذكاٟتجة/۲۳
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 الفهرس

ا١تعركؼ بأيب عبد اٟتق الكردم  بياف حوؿ تراجع الدكتور عبد اللطيف بن أٛتد
 ىداه اهلل

ٓ 

الدكتور عبد  ىذا رد على ما كتبو )تراجع كبياف( تبلعب كتلبيس ك ليس
 اللطيف الكردم بعنواف: )تراجع ك بياف(

ّْ 

 ٔٓ لبعض ٥تالفيو من السلفيُت باٟتدادية عبد اللطيف أٛتد لرد على اهتاـ الدكتورا
 ُُُ مَتاث شيخكم الذم بدع السلفيُت ٚتلة اهتامكم للسلفيُت ٚتلة

كدعوتو ا١تباركة دفاع عن الدعوة   لدفاع عن الشيخ ٤تمد بن عبد الوىابا
 السلفية

ُِٕ 

  


