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  السلف مذهب البريك سعد الشيخ ترك هل                            

شاعرة؟ مذهب وانتحل                                 !ا
  

  

  الرحيم الرمحن هللا بسم                                                 

 ببعض حل الذي ما وعبيست أو يصدق أن يكاد ال العلم طالب عن فضالً  العامي املسلم فإن: وبعد
  . األمة سلف عليه كان وما والسنة الكتاب طريقة عن الظاهر تفلتهم من للدعوة، املنتسبني

 به تأت مل مبا أتى أنه -ظنه يف وَصَدقَ – ظن الذي -هللا هداه-  الربيك سعد الشيخ آخرهم من وكان
 عشرية، اإلثىن الرافضة من تدعةاملب غالة جمالس فغشي األخيار، وعلمائها األمة هذه سلف من األوئل

 املفيت إال - التوحيد بالد- بالده يف به يُنعت ال مبا -الصفار– كبريهم ونعت بل ووقرهم، وأكرمهم،
 وغيبته حضوره يف ينعته فصار ،-هللا رمحه–الشيخ آل عبدالعزيز والشيخ باز كابن السنة ألهل العام

  .-دينك على وبناقل ثبت القلوب مقلب فيا– الصفار الشيخ بسماحة

م واحد داء يف مجيعاً  هؤالء اجتمع وقد  مصرح بني ما وهم السلف، طريقة خمالفة هو مقتل، يف أصا
  .السلف لطريقة موافقته جبهل مدعٍ  أو السلف، مذهب انتحال بعدم

 جاء بالصفار، لقائه بعد الربيك سعد الشيخ مع مقابلة أجرت األلكرتونية سبق صحيفة أن: ذلك برهان
 إىل عاش منا الواحد أن ولوال -باهلل والعياذ– الصبيان مفارق هلوهلا تشيب اليت والباليا الرزايا بعظيم فيها
 قدمياً  ولكن أقرانه، وبعض الربيك سعد الشيخ من يقع ذلك معشار ُعشر أن صدق ملا اللحظة هذه
  ! عجباً  ترى رجباً  عش: قيل

 املستقيم، الصراط خمالفة من فيه ما مبيناً  -هللا هداه– الربيك سعد الشيخ به صرح مما لشيء وسأعرض
م إىل معذرة الضالني، وال عليهم املغضوب ال عليهم هللا أنعم الذين صراط  حول وال ينتهون، ولعلهم ر
  .باهلل إال قوة وال
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 يةقو  محلة ُشنت" بييت أهل يف هللا أذكركم: "بعنوان كانت اليت القطيف يف حماضرتك قبل: السائل قال
  احلملة؟ هلذه أنت نظرت كيف حماضرتك، إقامة مبنع تطالب وغريها، املنتديات يف جداً 

 احلملة يف سامهت الشيعية املواقع كل أن صحيحاً  ليس القطيف، يف احملاضرة إقامة سبقت اليت احلملة
 للقاء تممةم خطوة باعتبارها احملاضرة، إقامة وأيدت رحبت معتدلة أصوات هناك بل احملاضرة، إقامة ضد
 الشيخ بسماحة ومجعين دليل، قناة يف قاسم العزيز عبد الدكتور بإدارة التايل البيان برنامج استضافه الذي
 وبني بينه حال سابق مبوعد التزام عن بساعات قبلها وأخربين احملاضرة بإقامة رحب الذي الصفار، حسن
 من َعَلم مساحته أحسب وأنا" عنك" يف األخرى احملاضرة حبضور ذلك أثبت وقد احملاضرة، حضوره
 الصحابة سب من الرباءة يف عكاظ جريدة يف صرحياً  صوته رفع الذي وهو ال كيف التصحيح، أعالم

  .عائشة املؤمنني أم يف والطعن الراشدين واخللفاء

 السب من املستفيد فَمن عاقل، كل على بغريب هذا وليس ولقاء، جملس من أكثر يف منه هذا وتكرر
 أن علماً  وفرقتهم؟ وضعفهم املسلمني تشرذم يسرهم من سوى املؤمنني أمهات يف والطعن والشتم لعنوال
 أن أحسب الذين التصحيح أعالم من كثريون يشاركه بل وحده، الصفار الشيخ مساحة موقف ليس هذا
 يف ومناقشته حتريره تواتر أن بعد والسلوك، النفوس يف والتصحيح التعايش توطني يف فاعالً  دوراً  هلم

 احملاضرة على علق الذي املسعود حممد األديب الدكتور حبضور اإلشادة أنسى وال.. صرحية حوارات
  هـ.ا.الشيعة وجهاء من وهو رائع مجيل بكالم

  : وقفات الربيك سعد الشيخ كالم مع ويل

 سب من تربأ هوأن التصحيح، أعالم من علم الصفار أن -هللا هداه– الربيك سعد الشيخ ادعى: األوىل
  .-الربيك تصريح حد على– الشيعة من التصحيح أعالم من كثري ومثله املؤمنني، وأمهات الصحابة

  : وأقول

م من على بالكذب يتدينون أليسوا الرافضة؟ عند التقية دين الربيك على خيفى هل: أوالً   بالعامة يسمو
  !بالتقية؟ ذلك ويسمون! السنة؟ أهل م ويريدون
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 إطالعه على قادرون عبارة ال منه وبإشارة بل موظفيه، أو الربيك الشيخ مريدي من جهد أدىن إن: وثانياً 
 اخللفاء ومنهم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألصحاب احلاقد الرافضي هذا سب على وبصره بسمعه
 دماستخ الصفار أن سليم عقل ذي لكل يكشف والذي وأرضاهم، عنهم هللا رضي الراشدون الثالثة
  .الصفار حيلة عليه انطلت بدوره والذي الربيك، سعد الشيخ مع التقية يف اخلبيث مذهبه

 إليهم وأمثاله، الصفار حسن الرافضي مكر عليه انطلى أو بكالمه، اغرت ومن الربيك سعد الشيخ وإىل
 حممد أصحابِ  لنيواملرس األنبياء بعد هللا خلق خرية على اخلبيث الرافضي هذا غل من قليالً  شيئاً  مجيعاً 
  :التسليم وأمت الصالة أفضل عليه

مه الصديق بكر أيب بعده من وخليفته هللا رسول صاحب على الصفار جم  -  انقلب بأنه وا
 باالنقالب أشبه كان بكر أيب بيعة من حصل ما: (الصفار يقول كما -عنهما هللا رضي- علي على
 بل] ٦٤ص م،٢٠٠٠ األوىل، الطبعة العريب، االنتشار دار الصفار، حسن العظيمة، املرأة) [علي على
  ].٦٢ص! [للسلطة اغتصاباً  كان -عنه هللا رضي– أبوبكر صنعه ما أن الصفار واعترب

م  -  هللا رسول على بالكذب النيب أصحاب أجلة من ثالثة -يستحق مبا هللا عامله– الصفار وا
 مرويات الصفار ينقل حيث العاص، بن وعمرو بةشع بن واملغرية أبوهريرة وهم ،-وسلم عليه هللا صلى–

- علي يف قبيحة أخبار رواية على الّتابعني، من وقوماً  الّصحابة، من قوماً  وضع معاوية: (أن ا ليثبت
 ما فاختلقوا مثله، يف يرغب ُجعالً  ذلك على هلم وجعل منه، والرباءة فيه، الطّعن تقتضي -السالم عليه

 دار الصفار، حسن العظيمة، املرأة) [شعبة بن واملغرية العاص، بن وعمرو هريرة، أبو: منهم أرضاه،
 يف له مستندا املرويات هذه مثل الصفار وجيعل] ١٧٥ص م،٢٠٠٠ األوىل، الطبعة العريب، االنتشار
امه   !هللا رسول على بالكذب معاوية ا

 -عنه هللا رضي– دبجن بن مسرة اجلليل الصحايب - أيضاً – الصحابة من الصفار شتمهم وممن  -
مه حيث  الّرعب نشروا قساة، جفاة والة األّمة على معاوية سّلط كما( الصفار يقول كما! باإلرهاب ا

  ].١٣٥ الصفار، العظيمة، املرأة) [جندب بن مسرة مثل والقمع، باإلرهاب الّناس وحكموا والبطش،

 رضي– أرطاة بن بسر ليلاجل الصحايب هللا رسول أصحاب من - أيضاً -  الصفار شتمهم وممن  -
 ففعل اليمن، إىل وّجهه والذي أرطاة، بن بسر: الظّاملني معاوية والة ومن( الصفار يقول حيث -عنه هللا
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ا فظاعتها يف هلا نظرياً  الّتاريخ يشهد مل اليت املنكرة، األفاعيل فيها  الصفار، العظيمة، املرأة) [وقسو
١٣٥.[  

مه فقد عنهما هللا رضي– سفيان أيب بن معاوية اجلليل الصحايب أما  -  مشروع يقود بأنه ا
 معاوية ختم اجلاهلية، إىل الرّدة ملشروع واستكماالً :(الصفار يقول كما باهلل، إال قوة وال حول وال" الردة"
م بل]. ١٣٥ الصفار، العظيمة، املرأة) [األّمة على يزيد ولده باستخالف حياته سفيان أيب بن  وا

 للدين، واملخالفة الفساد إظهار إىل إضافة: (يقول كما واجملون باخلالعة -عنه هللا رضي– يةمعاو  الصفار
 خمالفة على الّصرحية واجلرأة أبيه، بن لزياد معاوية واستلحاق واجملون، اخلالعة وممارسة احلدود، كتعطيل
 األمر وصل بل] ١٣٤ ر،الصفا العظيمة، املرأة) [العبادات يف حىت معاوية، قبل من الّشرعية األحكام

 واختالق هللا رسول على بالكذب عنه هللا رضي معاوية -يستحق مبا هللا عامله– الصفار يتهم أن إىل
 األحاديث وصّناع الوّضاعني، من طبقة -معاوية أي– شّجع: (الصفار يقول كما املوضوعة، األحاديث

 األموال هلم وبذل البيت، وأهل علي اإلمام وذمّ  وسلطتهم، أمية وبين معاوية مدح يف الكاذبة، امللّفقة
ام وهذا] ١٧٥ ص العظيمة، املرأة) [ذلك على  الصفار كرره النبوي احلديث يف بالكذب ملعاوية اال
 السباب من ترسانة الكتاب صفحات طوال الصفار وبث). ٣٠ص املرأة، مسؤولية( اآلخر كتابه يف

 وصار: (معاوية مع األدب قلة من النماذج بعض مثالً  خذ عنه، هللا رضي معاوية ضد البذيئة، واأللفاظ
 ،]١٢٧ص) [رسوله وسّنة هللا كتاب تعاليم عن بعيداً  وشهواته، رغباته حسب املسلمني حيكم معاوية

 أن معاوية علم] (١٢٧ص) [الفاسدة خمّططاته بعض ويعرقل معاوية يقلق احلسن اإلمام وجود كان(
) التخريبية االستفزازية معاوية ممارسات] (١١٤ ص) [حيلوله كما ليلعب لاجملا له يفسح لن علياً  اإلمام

 واجتهد، معاوية بالغ] (١١٥ص) [األنبار منطقة يف وفساده وعبثه معاوية غارات إحدى] (١١٥ص[
 أصحاب على العدوان هذا من فقط مناذج هذه ،]١٧٥ص) [اإلعالمي الّتضليل أساليب استخدام يف

  ).السنة ألهل الصفار وليمة بعنوان السكران إلبراهيم مقال من بتصرف. (وسلم عليه هللا صلى النيب

 كما بصره هللا طمس اخلبيث الرافضي هذا عيون ألجل أ! كله؟ هذا عن التعامي أو االستغباء فلماذا
  .بصريته ُطمست
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 سب من املزعومة  الرباءة  يف الصفار شاركوا الذين الكثريون التصحيح أعالم هم من:  وثالثاً 
  !.الصحابة؟

 انتهاء بعد احلديث دفة الصفار التقط حيث الربيك، سعد الشيخ حبضور منزله، يف الصفار ذلك بني
  :بالقول عليه وعقب الصفار منزل يف كلمته من الربيك الدكتور

 عشرات صدرت أن سبق الشيعة، مواقف يبني بيان إصدار من سعد الشيخ فضيلة إليه أشار ما(
 بيانا كتب عاما، ستني قبل الغطاء كاشف احلسني حممد الشيخ الشيعة علماء كبار أحد البيانات،

 احلوزة يتزعم فقهي مرجع الغطاء وكاشف خمتصر، كتيب وهو ونشر »وأصوهلا الشيعة أصل« عنوان حتت
  ].الصفار موقع يف مفرغة الكلمة) [مرات عدة وطبع الكتاب، هذا نشر األشرف، النجف يف العلمية

 آل كتاب إىل باإلحالة الطوام من بالشيعة به يُتهم مما الرباءة يف مصداقيته إثبات حاول هاهنا فالصفار
 وأن الكتاب، هلذا املكثفة التزكية هذه مبثل واندفع ،)وأصوهلا الشيعة أصل( وهو الغطاء كاشف
) عاماً  مثانني بلق أنه والصحيح( عاماً  ستني منذ مقرر موجود الصحابة احرتام من السنة أهل به مايطالب

  .الغطاء كاشف آل كتاب يف

 السنة أهل مع املذهيب التقارب دف مؤلفه وضعه مشهور كتاب الغطاء كاشف آلل الكتاب وهذا
  ].٥٤ص) [الفريقني تقارب الوجيز الكتاب ذلك بنشر نأمل كنا( مقدمته يف مؤلفه يقول كما

 اإلثين اإلمامي والتسامح الشيعي االعتدال عن يعرب ما خري أنه ورأى الصفار ّجمده الذي الكتاب وهذا
 القدح يف النظري منقطعة بوقاحة الغطاء كاشف آل مؤلفه فيه جترأ مؤلفه، مرجعية ضخامة وعن عشري،

 يرويه ما وأما: (يقول حيث العاص، بن وعمرو جندب بن ومسرة هريرة أيب األجالء الصحابة عرض يف
 العاص، بن وعمرو اخلارجي، حطان بن وعمران احلكم، بن انومرو  جندب، بن ومسرة هريرة، أيب مثل

 الشيعة أصل)[يذكر أن من أشهر وأمرهم بعوضة، مقدار االعتبار من اإلمامية عند هلم فليس ونظائرهم؛
  ]١٦٥ص األضواء، دار الغطاء كاشف آل وأصوهلا،

- سفيان أيب اجلليل يبالصحا تكفري يتبىن مؤلفه جند -الصفار به يفاخر الذي- الكتاب هذا ويف بل
 أصل) [لالسالم وعدائه بكفره يعلن ومازال كرهاً، االسالم أظهر سفيان أبو( يقول كما -عنه هللا رضي
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 املؤلف إىل وصل األوىل طبعاته يف الكتاب طبع وملا ،]٨٢ص الغطاء، كاشف آل وأصوهلا، الشيعة
 يف وأصر جديدة طبعة الكتاب عطب صنع؟ فماذا سفيان، أليب تكفريه خبصوص نقد" الغطاء كاشف"

 أتته اليت االعرتاضات عن اجلواب يف يقول كما! عنه هللا رضي سفيان أليب التكفريي موقفه على املقدمة
 :  

 ما املسلمني عند الشأن من له أن أحسب وال سفيان، أليب التعرض سوى فيها فليس ٢١ صفحة أما(
 كاشف آل وأصوهلا، الشيعة أصل) [إميانه وقيمة إسالمه مقدار عن الكشف يف استياءهم يوجب
  ] ٣٠ الغطاء،

 حيث مقذعاً، شتماً  املؤلف أوسعه فقد -عنه هللا رضي- سفيان أيب بن معاوية اجلليل الصحايب وأما
  : يقول كما! والرذيلة بالنفاق وصفه

 وابن وزياد ويزيد معاوية دين اإلسالم دين وأصبح احلق من البقية لضاعت بالتقية وعملوا سكتوا لو(
 آل وأصوهلا، الشيعة أصل) [رذيلة كل دين اخلداع، دين النفاق، دين الغدر، دين املكر، دين زياد،

  ]٢٦٧ الغطاء، كاشف

 واخليانة الغدر على العاص البن مصر -معاوية أي– إعطائه وقضية( يقول كما باخليانة معاوية وشتم
  ].١٢٤ الغطاء، كاشف آل الشيعة، أصل) [مشهورة

) أهوائه حسب اإلسالمية بالشريعة يتالعب معاوية صار: ( يقول كما بالشريعة يتالعب بأنه هوشتم
  ]٢٦٦ الغطاء، كاشف آل الشيعة، أصل[

 بن عمر حفص أيب حق يف جارحة عبارات أطلق" املتعة نكاح" عن املستميت دفاعه سبيل ويف بل
 يف قوياً  كان -عنه هللا رضي– عمر ألن إال لشيء ال والتهيج، بالتنمر فوصفه عنه، هللا رضي اخلطاب
  :املؤلف يقول! املتعة عن النهي

 يكون فرمبا أموره، عامة يف واخلشونة، والغلظة، والتنمر، الشدة، يف حاله معلوماً  كان حفص أبا ولكن(
يجه تأثره أوجب خاصة واقعة يف شيئاً  استنكر قد  وقوع خوف املطلق املنع على بعثه الذي الشديد و
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 وأصوهلا، الشيعة أصل) [القرآن نص بعد وحليتها املتعة فأمر وإال ذهنه، يف متكن ورأياً  منه اجتهاداً  الهأمث
  ].٢٠٥ الغطاء، كاشف آل

امه هللا رسول أصحاب على املؤلف سفاهات ومن  زواج بأنه الزبري من بكر أيب بنت أمساء لزواج ا
 حواري من الزبري وزوجها املؤمنني أم عائشة ختأ الصديق بكر أيب بنت النطاقني ذات أمساء! (متعة
 وأصوهلا، الشيعة أصل) [اجملادل؟ املكابر أيها هذا بعد تقول فما باملتعة، تزوجها وقد هللا رسول
  ].٢٠٦ص

 مصادر أما هللا، رسول أصحاب حق يف -الصفار به يفاخر الذي-  الكتاب هذا شتائم من طرف هذا
 أي السنة، من اليعتربون اإلمامية( فيقول املسلمني عامة لدى اليت لنبويةا السنة بإنكار يصرح فهو التلقي

 الغطاء، كاشف آل وأصوهلا، الشيعة أصل) [البيت أهل طرق من هلم ماصح إال النبوية، األحاديث
١٦٥[  

 قسمي أحد يف خالف إنه الصحابة، يف اخلالف من أشد خالف هذا بل فرعياً، خالفاً  ليس وهذا
 أنتجت اختلفت إذا املعرفة ومصادر الشرعية، املعرفة مصادر من كامل مصدر يف ارقةمف فهو الوحي،

 وأيب وعثمان وعمر بكر أيب حديث من والتشريعات والشعائر العقيدة من ثبت ما فسائر خمتلفة، أدياناً 
 !البيت أهل طرق من يأت مل ألنه الشيعة تقبله لن وحنوهم العاص بن وعمرو جندب بن ومسرة هريرة

  )السابق السكران إبراهيم مقال من بتصرف(

 حني- هلم مثاالً  وأظهروه قدموه حىت الرافضة، عند الرديء وأجود السوءات، أمجل هو هذا كان فإذا
  !!يعلنوه؟ ومل أخفوه مبا وكيف!! وأسوئها؟ بسيئها فكيف والوسطية، التصحيح على - السبل م ضاقت

 حسن بالشيخ التقيت -: الربيك للشيخ سؤاله موجهاً  كرتونيةاألل سبق صحيفة لقاء يف السائل قال مث
 إمكانية وجدت كيف والدمام، القطيف منطقة أعيان من أخرى جمموعة مع القطيف يف الصفار
  الطائفتني؟ بني الوطين التالحم

 الصفار، حسن الشيخ مساحة جملس يف وعلمائها القطيف أعيان من بعدد مجعين الذي اللقاء ذلك يف
 وطنية حلمة من املزيد من إليه نصبو ما يرتجم ووطنية، عقالً  ينضح صرحياً  حديثاً  احلضور تبادل حيث
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 وإطارها سياقها يف الوطنية املطالب مسارات حتديد على الرتكيز مع مثارها، وجنين ظالهلا ونتفيأ نعيشها
  هـ.ا.والعقدي الديين بالشأن تلبيسها وعدم

  :وقفتان ذاه كالمه يف الربيك الشيخ مع ويل

 الشرعية فأين ووطنية، عقالً  ينضح لقاء هذا لقاءهم أن بلسانه صرح الربيك الشيخ أن: األوىل الوقفة
  !الدينية؟

  ).املزعومة والوطنية العقل( الربيك ماذكره إال هذا لقائهم يف ليس أنه: وجوايب

  .وذاك هذا بني وفرق ،)الدينية الشرعية والوطنية العقل( فيهما وليس

تاناً  زوراً  اإلصالح بدعوى اليوم ناعق كل أن: ذلك نبيا  ينادي من حىت والوطنية، بالعقل  يتمسك و
ا ما عن فضالً  والشرك الكفر حبرية  والسنة التوحيد بالد السعودية البالد يف كاالختالط احملرمات من دو

 الربهان طلب وترك اه،دعو  لقبول والوطنية بالعقل التمسك هذا يكفي فهل والوطنية، بالعقل يتمسك
  ادعاه؟ ما على الشرع من

  .وريب كال

 الغلو وحماربة املواطنني حقوق عن والدفاع والوسطية، والتيسري والوطنية كالعقل األلفاظ هذه فإن
 احملبوبة األلفاظ من وغريها الفرقة ونبذ واالجتماع والدعوة كاجلهاد الشرعية األلفاظ حىت بل والتطرف،

  .وأسرعها الطرق أيسر عرب ملآربه الوصول يريد من كل يركبه مركباً  صارت الناس عند

 حتتها خيفي اليت الرباقة األلفاظ ذه خمدرون وهم يسريون الذين والدمهاء اجلهال على يروج إمنا هذا لكن
  .الزعاف السم والضالل الباطل أهل

 مطروقة وسنة قدمية، ريقةط هي بل الزمان هذا يف هؤالء أذكياء ابتكرها جديد طريقة ليس وهذه
ا: (بقوله وسلم عليه هللا صلى النيب عنه أخرب ما وهي ألسالفهم،   ). امسها بغري يسمو

 احلق من شيء رد أرادوا وإذا عليهم، لريوج للناس حمبب باسم مسوه السوء من شيئاً  الباطل دعاة أراد فإذا
  .منه الناس خيوفوا حىت شنيع باسم مسوه
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 فكل املسمى، عن االسم وال املعىن، عن املبىن فيها يكفي ال غريها عن فضالً  الشرعية فاأللفاظ: وعليه
 إما الشرع خالف ما منه ويرد للشرع، موافقته على ومعىن لفظاً  قبوله يف يتوقف األلفاظ هذه من لفظ
  .مجيعاً  واملعىن اللفظ أو معناه أو لفظه

 ونصرة جهاداً  بتسميته السذج على باطلهم رونمير  القاعد حركة أذناب ومنهم العصر خوارج فمثالً 
 املغفلني على باطلهم فيمررون والعلمانيني اللرباليني شذاذ اآلخر الطرف على ويقابلهم للمظلومني،

  .واعتداالً  ووسطيةً  وجتديداً  حتريراً  بتسميته

 يظل احملرم، عدوانوال والتخريب فاإلفساد شيئاً، احلقائق من تغري ال واملزورة امللفقة التسميات وهذه
  .مقاومةً  و جهاداً  اخلوارج  مساه ولو كذلك

  .واعتداالً  حتريراً  اللرباليني ببغاءات مساه ولو كذلك يظل احملرم، األخالقي والفساد والتعري والتربج

 األمة سلف عليه كان وما والسنة للكتاب خمالفاته الربيك سعد الشيخ تلبيس إن: يفَّ  مبلء أقول وكذلك
  .القبيل هذا من هو والوطنية العقل بلباس

  :ملريديها براهينها فهذه أدعيها، دعوى هذه كانت وإن

 والسنة الكتاب من الصحيح والنقل الشرع دل وقد الصحيح، والنقل الشرع ينايف ال الصريح العقل: أوالً 
 ملتهمعا يف -هللا هداه– الربيك سعد الشيخ طريقة عكس على طبق عن طبقاً  األمة سلف وإمجاع
م عموماً  للرافضة   .خصوصاً  والبدع الشرك دعاة ودعا

 هلل حمادة وأي ،)ورسوله هللا حاد من يوادون اآلخر واليوم باهلل يؤمنون قوماً  جتد ال: (تعاىل قوله ذلك ومن
 الشرك، عن والنهي واأللوهية الربوبية بتوحيد األمر يف املتواترة والسنة الكتاب تكذيب من أعظم ورسوله
 املؤمنني، وأمهات الصحابة عدالة يف املتواترة والسنة الكتاب تكذيب من أعظم ورسوله هلل حمادة وأي
 الذين والسيستاين اخلميين كتب عن فضالً  الصفار كتب ا طفحت قد واملخالفة التكذيب ذلك وكل
 فكيف ،دليل قناة يف لقائهما خالل - هللا هداه– الربيك سعد الشيخ وجود مع الصفار عنهم دافع
  .ورسوله هللا حيادون الذين هؤالء يواد أن السنة أهل من غريه عن فضالً  لنفسه الربيك الشيخ يسوغ
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 الكتاب أم هن حمكمات آيات منه الكتاب عليك أنزل الذي هو: (تعاىل هللا قول والسنة الكتاب ومن
ات وأخر م يف الذين فأما متشا  يعلم وما تأويله وابتغاء فتنةال ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلو
 وفسرها) األلباب أولو إال يذكر وما ربنا عند من كل به آمنا يقولون العلم يف والراسخون هللا إال تأويله
م ومسلم البخاري رواه الذي احلديث يف وسلم عليه هللا صلى النيب  هللا رضي عائشة فعن البدع أهل بأ

 آيات منه الكتاب عليك أنزل الذي هو: ( اآلية هذه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تال:  قالت عنهم،
ات وأخر الكتاب أم هن حمكمات م يف الذين فأما متشا  الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلو
 إال يذكر وما ربنا عند من كل به آمنا يقولون العلم يف والراسخون هللا إال تأويله يعلم وما تأويله وابتغاء

 منه، تشابه ما يتبعون الذين رأيتم فإذا: ( وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قالت ،)األلباب ولوأ
 أهل مفاصلة على احلديث ذا السنة أهل استدالل تواتر وقد ،)فاحذروهم هللا مسى الذين فأولئك
  .البدع

: احلديث أصحاب السلف عقيدة كتابه يف الصابوين عثمان أبو اإلسالم شيخ قال فقد اإلمجاع وأما
 الذين البدع أهل ويبغضون واجلهاالت، األهواء أصحاب ويعادون والضالالت، البدع أهل ويتجانبون(

م وال منه، ليس ما الدين يف أحدثوا م، وال حيبو م، وال كالمهم يسمعون وال يصحبو  وال جيالسو
م م، وال الدين يف جيادلو م صون ويرون يناظرو  يف وقرت باآلذان مرت إذا اليت أباطيلهم اعمس عن آذا
:  قوله وجل عز هللا أنزل وقد جرت، ما الفاسدة واخلطرات الوساوس من إليها وَجرَّت وَضرَّت القلوب

  هـ.ا). َغْريِهِ  َحِديثٍ  ِيف  َخيُوُضوا َحىتَّ  َعنـُْهمْ  َفَأْعِرضْ  آيَاتَِنا ِيف  َخيُوُضونَ  الَِّذينَ  رَأَْيتَ  َوِإَذا(

 خالف ملا كذلك كان لو إذ الصريح، العقل مقتضى هو ليس بالصفار الربيك سعد الشيخ فلقاء يهوعل
  .الصحيح والنقل للشرع املخالف عقله مقتضى هو فعله ما بل الصحيح، والنقل الشرع

 تبني بعقله املؤمن تدبرها إذا كلها األمور وهذه): ٥٨٥ ص/  ٧ ج(  الفتاوى جمموع يف تيمية ابن قال
 بصريح معلوم فسادٌ  لزمه خالفهم من وأن عنه عدول ال الذي احلق املذهب هو السلف مذهب أن له

  .أعلم وهللا واألئمة السلف ألقوال املخالفة األقوال يلزم ما كسائر املنقول وصحيح املعقول

 ما السمع يف أو العقل يف أن اللبيب حيسب وال): ١٧٢ ص/  ٣٣ ج( - الفتاوى جمموع يف وقال
 أن قطعاً  علم أسرارها على ووقف املعقوالت يف تبحر من بل -الشرعية األدلة خيالف أي- ذلك خيالف
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 قد ما خيالف بل احلديث وأهل السلف مذهب خيالف ما قط يكذب ال الذي الصريح العقل يف ليس
م بظلمة هلم املنازعون يتومهه   هـ.ا.الدين وقلة التقوى لعدم عليهم يفرتونه قد ما أو نفوسهم وأهواء قلو

  .والتجديد واالعتدال كالوسطية جممل لفظ الوطنية: وثانياً 

 أو الوطنية باسم مسي ولو فُريد حمرم هو ما حتتها يُدخل وقد فيقبل مشروع هو ما حتتها يدخل فقد
  .التجديد أو االعتدال أو التوسط

 والبيعة املسلمني، أمر لويل والطاعة السمع الوطنية حتت تدخل أن ميكن اليت املشروعة األمور فمن
  .والعباد البالد عن والباغني، الظاملني ورد له، والدعاء والنصح

 املسلم كنصرة الوطنية، مسمى حتت الباطل أهل وأدخلها ورسوله هللا حرمها حمرمه أمور باملقابل وهناك
م الوطنية باسم املسلم أخيه على الظامل للكافر  رؤوس أحد لكبذ أفىت كما واحد، وطن من وأل
 الربيك يقول فهل الكفار، مواطنيهم مع وأفغانستان للعراق قتاهلم يف األمريكان املسلمني للجنود الضالل

  !.االسم؟ ذا تسميته جملرد ذلك قبول ميكن إنه -هللا هداه–

 معهم اجلسور ومد الرافضة وموادة باالجتماع نادى ملا -هللا هداه– الربيك الشيخ فعله ما متاماً  ومثله
 هللا دين على التلبيس من ذلك فيكون تقدم، كما بطالنه على الشرعية األدلة ظهور مع الوطنية، باسم
 له فما نوراً  له هللا جيعل مل ومن( والتوفيق، اهلداية له هللا أراد من لكل -هللا حبمد– َبنيٌ  وهذا هللا، وعباد
  ).نور من

 للقطيف الربيك سعد الشيخ زيارة أن فيها يتحدثون علم لطلبة املقاالت بعض قرأنا -: السائل قال مث
 ما ترى وهل السنة؟ أهل عند عليه متعارفاً  عرفاً  الشيخ كسر هل سقطة، الطريقة، ذه ملشاخيها ولقاءه
  وطنياً؟ واجباً  أم فعالً  سقطة فعلَته

 من الشرعي دليلال حاكمية يف وإياه فأنا... عليه املتعارف للعرف كسر للقطيف زياريت إن: قال من
 وحتث به تأمر بل ذلك تبيح اليت واملعتربة اجلليلة املقاصد ظل يف األدلة كانت فإن والسنة، الكتاب
 أمثال والدعاة، العلماء من مجلة هذا إىل سبق وقد والسنة، للكتاب املخالف بالعرف عربة فال عليه،
  هـ.ا.غريهمو  القرين، عوض الدكتور والشيخ النجيمي، حممد الدكتور الشيخ
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  : وقفات هذا الربيك سعد الشيخ كالم مع ويل

  هـ.ا.عليه املتعارف للعرف كسر للقطيف زياريت إن: قوله:  أوالً 

 أهل طريقة من وهذا امسها، بغري بتسميتها وتشويهها احلقائق طمس وحماولة التلبيس من هذا: أقول
 وسرت املتشددين بعض اختذها عادة وكأنه عرفاً، ومفاصلتهم الرافضة هجر مسى أنه ذلك وبيان الباطل،

 والرباءة وذمهم البدع أهل فهجر وباطله، القول زخرف من وهذا الشرع، من برهان وال بينة بال الناس يف
 يقررون اليت كتبهم وهذه بينهم، خالف بال السنة ألهل إمجاع معهم اجللوس وعدم عليهم والرد منهم
م فيها   .جيل بعد جيالً  عليه إمجاعهم نقلونوي األصل هذا يذكرون معتقدا

 للعرف كسر للقطيف زياريت إن قال من: -السنة أهل جادة إىل هللا رده- الربيك سعد الشيخ قال: ثانياً 
 ظل يف األدلة كانت فإن والسنة، الكتاب من الشرعي الدليل حاكمية يف وإياه فأنا... عليه املتعارف
 للكتاب املخالف بالعرف عربة فال عليه، وحتث به تأمر بل ذلك تبيح اليت واملعتربة اجلليلة املقاصد
  هـ.ا.والسنة

 من ذلك على األدلة تقدمت وقد وطريقتك، لزيارتك خمالف األمة سلف وإمجاع والسنة الكتاب: وأقول
 أو األدلة هذه جهل الربيك سعد الشيخ فلعل لتكراره، حاجة فال األمة، سلف وإمجاع والسنة الكتاب

 الوقوف حال التوبة منه وننتظر إليهم، ينتسب الذين السنة أهل معتقد لكتب مطالعته حني هلا يتنبه مل
  .األخرة والدار هللا يريد كان إن به املظنون فهو عليها،

 العلماء من مجلة هذا إىل سبق وقد: -رشداً  هذا من ألقوم هللا هداه– الربيك سعد الشيخ قال:  ثالثاً 
  هـ.ا.وغريهم القرين، عوض الدكتور والشيخ النجيمي، حممد لدكتورا الشيخ أمثال والدعاة،

  :األول قال كما وأقول

  هازل دهرك إن جدي نفس يا و***   دميمة احلياة إن زر موت فيا

  ! وقدوتك؟ سلفك هم أهؤالء
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 الشيخ حق يف التجوز مع علم طلبة يكونوا أن يعدوان ال الربيك، سعد الشيخ ذكرمها الذين هذين إن
  .العصبية الربجمة خبري القرين ضعو 

  !!املقلد؟ ومن اجملتهد ومن اخللف، ومن السلف ومن املتبوع، ومن التابع من مث

  !!والقرين؟ النجيمي من وخطابته، ولسانه ودعوته بعلمه الناس يف وأظهر أشهر الربيك سعد الشيخ أليس

  :القائل قول الربيك خالشي يف صدق لكن تابعان، ومها املتبوع هو يكون أن األوىل فكان

ا إال املضطر حيلة فما***  مركب األسنة إال يكن مل إذا   ركو

 وابن تيمية ابن أو وأمحد، والشافعي مالك مقام يف بأمساء وقدوته بسلفه لنا يصيح أن منه ننتظر كنا
 هذه من وأطهر أجل األعالم فهؤالء هيهات هيهات ولكن عثيمني، وابن باز ابن  أو عبدالوهاب،

  .املخزيات الباليا

 سعد الشيخ عند الصوفية أو كالرافضة املبتدعة  مع التعامل يف املنهجي اخللل هذا أن أعتقده والذي
 أصًال، خمتلة هلم أمٍ  تربية عن ناتج القرين، عائض والشيخ العودة سلمان كالشيخ وأقرانه وأمثاله الربيك،

 اإلخوان فرقة هي املختلة األم وهذه دساس، العرق ألن املرض فيهم فسرى -وإياكم هللا عافاين-
 أن ومعلوم اخللل، هذا على عظمهم وشد حلمهم فنبت الفطام، حىت منها ذلك رضعوا فقد املسلمني،

 اختلفنا فيما بعضاً  بعضنا ويعذر عليه، اتفقنا فيما نتعاون( املنارية القاعدة تبنت املسلمني اإلخوان حركة
 التقريب دعاة من املسلمني اإلخوان فرقة مؤسس البنا فحسن اإلسالمية، الفرق مجيع مع وطبقتها) فيه
 عمر األستاذ يقول حيث)  البنا حسن – املوهوب امللهم(  كتاب يف ما ذلك ومن والرافضة، السنة بني

 كان أنه املسلمني كلمة توحيد على)  البنا حسن(  حرصه من وبلغ: ٧٨ صـ العام املرشد التلمساين
 تكفري وبني بينهم حيول أمر على اإلمجاع إىل يهديهم هللا لعل اإلسالمية الفرق جيمع مترمؤ  إىل يرمي

 ولقد واحد وإهلنا واحد وسلم عليه هللا صلى ورسولنا واحد وديننا واحد قرآننا وأن خاصة بعضهم
 فرتة امالع املركز يف وزعمائهم الشيعة علماء كبار أحد القمي حممد الشيخ فضيلة الغرض هلذا استضاف
 أثناء الكاشاين هللا آية الشيعي املرجع قابل قد البنا اإلمام أن املعروف من أنه كما. بالقصرية ليست
 وأحد اليوم املسلمني اإلخوان شخصيات أحد إليه يشري تفاهم بينهما وحدث. م ١٩٤٨ عام احلج
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 – ١طـ) (  البنا حسن يلاغت ملاذا(  كتابه يف اجلربي املتعال عبد األستاذ الشهيد اإلمام تالمذة
)  البنا حسن يقصد(  الرجل هذا عمر طال ولو: قوله جاكسون روبري عن ينقل) ٣٢صـ– االعتصام

 اإليراين الزعيم الكاشاين هللا وآية البنا حسن اتفق لو خاصة البالد هلذه الكثري يتحقق أن ميكن لكان
ما ويبدو ٤٨ عام احلجاز يف نالرجال التقى وقد والسنة الشيعة بني اخلالف يزيال أن على  تفامها أ

  .هـ.ا باالغتيال البنا حسن عوجل أن لوال رئيسية نقطة إىل ووصال

 من إىل ينتسب أن ال وفرقته، البنا حسن وهو احلقيقي سلفه يبني أن الربيك سعد بالشيخ األوىل فكان
 قصريٌ  جدع ما ألمر: (يلق قدمياً  و وحكمة، دهاء ظنها منه سياسة هذا ولعل ودونه، منه أقل هم
  )!!.أنفه

 للعرف كسر للقطيف زياريت إن: قال من: -السنة أهل جلادة هللا رده– الربيك سعد الشيخ قال: رابعاً 
 ظل يف األدلة كانت فإن والسنة، الكتاب من الشرعي الدليل حاكمية يف وإياه فأنا... عليه املتعارف
 للكتاب املخالف بالعرف عربة فال عليه، وحتث به تأمر بل ذلك تبيح اليت واملعتربة اجلليلة املقاصد
  هـ.ا.والسنة

 فساد على يدل ما والسنة الكتاب يف ليس أنه سلمنا لو -تقدم كما وهيهات– جدالً  سلمنا لو: وأقول
  !السلف؟ طريقة فأين الرافضة، مع الربيك الشيخ طريقة

  ! والسنة؟ الكتاب إىل التحاكم بادعائه الربيك الشيخ اكتفى ملاذا

 عليه أمجع فما القاصرة، العقول بفهم ال الصاحل، السلف بفهم تفهم إمنا والسنة الكتاب أن يعلم أفال
 ومن( تعاىل هللا قال عليه، السري خيالف أو عنه، حييد أن كان من كائناً  ألحد يصح ال الصاحل، السلف
 وساءت جهنم ونصله توىل ما نوله ننياملؤم سبيل غري ويتبع اهلدى له تبني ما بعد من الرسول يشاقق
م اآلية نزول حني املؤمنون هم ومن املؤمنني، وسبيل السنة هللا فذكر) مصرياً  م و الصاحل سلفنا إ   .سادا

  والصوفية؟ كالرافضة األهواء وأهل املبتدعة مع السلف طريقة فما

  :ذلك ومن تهم،طريق نقلوا الذين السنة علماء عند والدين، النقل عدول عند اجلواب
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 أهل ويتجانبون: (احلديث أصحاب السلف عقيدة كتابه يف الصابوين عثمان أبو اإلسالم شيخ قال
 الدين يف أحدثوا الذين البدع أهل ويبغضون واجلهاالت، األهواء أصحاب ويعادون والضالالت، البدع
م وال منه، ليس ما م، وال حيبو م وال م،جيالسو وال كالمهم يسمعون وال يصحبو  الدين يف جيادلو
م، وال م صون ويرون يناظرو  وَضرَّت القلوب يف وقرت باآلذان مرت إذا اليت أباطيلهم مساع عن آذا

 رَأَْيتَ  َوِإَذا: {  قوله وجل عز هللا أنزل وقد جرت، ما الفاسدة واخلطرات الوساوس من إليها وَجرَّت
  }. َغْريِهِ  َحِديثٍ  ِيف  َخيُوُضوا َحىتَّ  َعنـُْهمْ  ْعِرضْ َفأَ  آيَاتَِنا ِيف  َخيُوُضونَ  الَِّذينَ 

 واخلصومات اجلدال وترك ومباينتهم، البدع أهل هجران:  السنة ومن: االعتقاد ملعة يف قدامة ابن وقال
 متسم وكل بدعة، الدين يف حمدثة وكل كالمهم، إىل واإلصغاء املبتدعة، كتب يف النظر وترك الدين، يف
 والكرامية، واملعتزلة، واملرجئة، والقدرية، واخلوارج، واجلهمية، كالرافضة، مبتدع، والسنة اإلسالم بغري

  .هـ.ا.منها هللا أعاذنا البدع، وطوائف الضالل، فرق فهذه ونظائرهم، والكالبية،

 وسعيد البصري واحلسن املسيب وابن مالك بن أنس أدركت قال العجالن بن ثابت عن الاللكائي وروى
 والزهري مليكة أيب ابن هللا وعبد وجماهد وطاووس رياح أيب ابن وعطاء النخعي وإبراهيم والشعيب جبري بن

 السختياين وأيوب عتبة بن واحلكم البناين وثابت اخلراساين وعطاء الرمحن عبد أبا والقاسم ومكحول
 موسى بن سليمانو  الرقاشي ويزيد الصديق بكر أبا أدرك قد وكان عامر وأبا سريين بن وحممد ومحاد
  .األهواء أصحاب عن وينهوين اجلماعة يف يأمروين كلهم

 من واحد غري أدرك وكان قالبة أيب عن حنبل بن أمحد اإلمام أبيه عن حنبل بن امحد بن عبدهللا وروى
 فإين اخلصومات أصحاب قال أو األهواء أصحاب جتالسوا ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب

  .تعرفون ما بعض عليكم يلبسوا أو ضاللتهم يف غمسوكمي إن آمن ال

 حبديث حندثك بكر أبا يا فقاال سريين بن حممد على األهواء أصحاب من رجالن دخل: أمحد وقال
 الرجالن فقام قال ألقومن أو عين لتقومان ال قال جل و عز هللا كتاب من آية عليك فنقرأ قاال ال قال

 بن حممد فقال جل و عز هللا كتاب من آية يقرأ أن عليك كان ما بكر أبا يا القوم بعض فقال فخرجا
ا علي آية يقرأ أن خشيت إين سريين   . قليب يف ذلك فيقر فيحرفا
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 يقول وهو فوىل كلمة؟ عن أسألك بكر أبا يا السختياين أليوب البدع أهل من رجل قال: أمحد وقال
  .كلمة نصف وال ال بيده

 حىت أذنيك يف أصبعيك أدخل بين يا البدع أهل من رجل وتكلم له البن سطاوو  ابن قال: أمحد وقال 
  هـ.ا.أشدد أشدد قال مث يقول ما تسمع ال

  .الصاحل سلفنا هم الذين الدين، وأئمة التابعني، وأتباع والتابعني الصحابة طريقة فهذه

  !السلف؟ طريقة الربيك الشيخ يذكر مل فلماذا

  .وأمثاله الربيك كالشيخ اخللف طريقة كسع السلف طريقة ألن: سهل اجلواب

  .تلميحاً  أو تصرحياً  إما إليهم ينتسبون ال فلذلك

 والوطنية، بالعقل والتعلق للسلف االنتساب عدم يف الربيك الشيخ فعله الذي هذا هل: وسؤايل
 بعدم التصريح من كله هذا هل اإلخوانية، البنا حسن طريقة وسلوك والقرين، للنجيمي واالنتساب
  !التلميح؟ من أنه أم للسلف االنتساب

 انتحال ترك هو البدع أهل شعار أن فعلم): ١٥٥ ص/  ٤ ج( -  الفتاوى جمموع يف تيمية ابن قال
 كان مبا التمسك عندنا السنة أصول مالك بن عبدوس رسالة يف أمحد اإلمام قال وهلذا السلف اتباع
 فهذا البدع أهل شعائر من السلف انتحال يكون أن أما... سلم و عليه هللا صلى النيب أصحاب عليه
  .هـ.ا.العلم ويقل اجلهل يكثر حيث إال ممكن غري ذلك فإن قطعاً  باطل

 كان ما هو يعتقده الذي أن يدعي إمنا املبتدعة من فريق كل: احلديث ألهل االنتصار يف السمعاين قال
م هللا رسول عليه  هو حممد به جاء ما أن يرون شعائرها يف ملتزمون اإلسالم شريعة يدعون كلهم أل
 أنه فريق كل فزعم ورسوله هللا به يأذن مل ما الدين يف وأحدثوا ذلك بعد م تفرقت الطرق أن غري احلق
  . وينتحله يعتقده الذي هو هللا رسول به قام الذي احلق وأن اإلسالم بشريعة املتمسك هو

م واآلثار احلديث أهل مع إال الصحيحة ةوالعقيد احلق يكون أن أىب تعاىل هللا أن غري   دينهم أخذوا أل
 رسول أصحاب عن التابعون وأخذه التابعني إىل انتهوا أن إىل قرن عن وقرنا سلف عن خلفا وعقائدهم
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 الدين من الناس هللا رسول إليه دعا ما معرفة إىل طريق وال هللا رسول عن هللا رسول أصحاب وأخذه هللا
  . احلديث أصحاب سلكه الذي الطريق هذا إال القومي والصراط املستقيم

م بطريقه ال الدين فطلبوا الفرق سائر وأما   من الدين فطلبوا وآرائهم وخواطرهم معقوهلم إىل رجعوا أل
 يف يستقم مل وإن قبلوه استقام فإن عقوهلم معيار على عرضوه والسنة الكتاب من شيئا مسعوا فإذا قبله
 احلق عن فحادوا املستنكرة واملعاين البعيدة بالتأويالت حرفوه قبوله إىل اضطروا فإن ردوه عقوهلم ميزان
  هـ.ا.يصفون عما هللا تعاىل أقدامهم حتت السنة وجعلوا ظهورهم وراء الدين ونبذوا عنه وزاغوا

 على سار ومن وعائض عوض والقرنيان والعودة كالنجيمي وأمثاله الربيك، سعد الشيخ يردد: وأخرياً 
 السنة بني) التعايش(بـ املطالبة إىل ويفزعون دائماً  يرددون -والسلف السنة جادة إىل هللا ردهم– منواهلم
م لتمرير به يتوصلون وسلماً  به، يتدرعون درعاً ) التعايش( وجيعلون والصوفية، كالرافضة واملبتدعة  خمططا

  .والصوفية كالرافضة البدع أهل مع السلف طريقة نقض يف

 هو فاملستفيد وباجلملة: -سبق صحيفة مع مقابلته يف هللا هداه– الربيك سعد الشيخ قول لكذ ومن 
 واألجداد، اآلباء عاشها اليت التعايش مسرية يف واألمان األلفة من مبزيد سيشعر الذي واملواطن الوطن
 واإلحسان باملعروف والوصية اجلوار وحسن الوفاء سوى بعض جتاه بعضهم عن يعرف مل وشيعة، ُسنة

 يف والشيعة السنة أرواح ضحيته ذهب الذي والتفجري والقتل الطائفية الفتنة مقابل يف لبعض، بعضهم
  هـ.ا.منا  القريب العراق

 ظهراين بني -والصوفية كالرافضة– املبتدعة وجود أن يظن الربيك سعد للشيخ يستمع الذي إن: وأقول
 احتاج حىت السلف، عهد يف نظري وال وجود هلا يسبق مل جديدة، ونازلة حادثة، مسألة أنه السنة أهل
  .معها التعامل وطريقة حكمها، بيان يف وأمثاله إليه الناس

 إذا حىت ماءاً  الظمآن حيسبه بقيعة كسراب: (تعاىل هللا قال كما بل أساس، وال له، صحة ال كله وهذا
  ).شيئاً  جيده مل جاءه
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 الذميني، والنصارى اليهود من كالكفار صورهم ميعجب والسنة لإلسالم املخالفني أن ذلك بيان
 السلف عهد يف مجيعاً  موجودين كانوا والرافضة، والقدرية اخلوارج من وكاملبتدعة والزنادقة، وكاملنافقني
  .يزالون وال الصاحل

 التعامل يف السلف طريقة عن خيرج أن يصح ال وأمثاله، الربيك به يطالب الذي الرافضة مع فالتعايش
  .عهمم

 الصاحل، السلف طريقة خمالفة إىل به يتوصلون سلماً  التعايش مصطلح وغريه الربيك جيعل أن يصح وال
 السري به أريد فإن باطل، به يُراد وقد حق به يُراد قد املخالفني مع فالتعايش والوطنية، بالعقل فعلوا كما
 وال فال به، تأثر ومن البنا حسن ةسري  م السري به أريد وإن ونعمت، فبها معهم، السلف كسرية م

  .كرامة

 مع التعايش يف اإلخوانية البنائية بطريقته األخذ عدم أن فزعم - هللا هداه– الربيك الشيخ متادى وقد
 عاشها اليت التعايش مسرية:  فقال العراق، يف حدث كما بالدنا يف والفتنة االقتتال إىل يؤدي الرافضة،
 والوصية اجلوار وحسن الوفاء سوى بعض جتاه بعضهم عن يعرف مل ة،وشيع ُسنة واألجداد، اآلباء

 أرواح ضحيته ذهب الذي والتفجري والقتل الطائفية الفتنة مقابل يف لبعض، بعضهم واإلحسان باملعروف
  هـ.ا.منا  القريب العراق يف والشيعة السنة

 عهد يف موجودين تقدم كما املبتدعة كان فقد وأوليائه، ورسوله هللا على والبهتان الزور من وهللا وهذا
 عليه، واتفقوا وسلم، عليه هللا صلى رسوله وسنة هللا كتاب عليه دل مبا معهم وتعاملوا الصاحل، السلف
 ونُفي ُجلد النفي أو اجللد يوجب ما أظهر فإن حاله، اقتضاه وما يداه كسبت مبا خمالف كل فأخذوا
 عنه هللا رضي علي فعل كما قوتل القتال يوجب ما أظهر وإن صبيغ، مع عنه هللا رضي عمر فعل كما
 وال ذلك آخر من وكان عنه، هللا رضي أبوقالبة قال كما ُهجر اهلجر  يوجب ما أظهر وإن اخلوارج، مع
 يوجبه وما الشرعية، األدلة تقتضيه مبا املبتدعة يف فسارت الثالثة بأطوارها املباركة السعودية الدول يزال

 ورسوله، به هللا أمر ما ترك يف الفتنة بل -احلمد وهلل- فتنة ذلك حيدث ومل الشريعة، فةخمال من حاهلم
  ).أليم عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم أن أمره عن خيالفون الذين فليحذر: (تعاىل قال كما
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 صارت اليت بالعراق خالفهم، من على وأهلهما والسنة التوحيد فيها ظهر اليت السعودية البالد قياسه وأما
 كقياس سقيم فقياس فيها، مستضعفون السنة وأهل وغريهم، كالرافضة البدع ألهل فيها والظهور الغلبة
  .العراق يف السنة أهل املستضعفني إخواننا من حنن فأين بالثرى، الثريا

 عليها دل اليت الشرعية األحكام من يناسبها ما حالة كل يعطون السنة، أهل أن وغريه الربيك وليعلم
 وحالة ختصها، اليت أحكامها هلا وأهلها، السنة ظهور فحالة األمة،  سلف ا وعمل والسنة الكتاب
 ظهور كحالة متاماً   ختصها، اليت أحكامه هلا أهلها، واستضعاف السنة خفاء مع وأهلها، البدع ظهور

  .ظامل أو جاهل إما فهو بينهما يسوي أن أراد فمن وأهله، الكفر ظهور أو وأهله، اإلسالم

 يأخذ ال ذاك إذ) أمره أول يف النيب( كان): ٢٢٨ ص/  ١ ج( - املسلول الصارم يف: تيمية ابن قال
 عن والصفح الصرب آيات( اآليات تلك صارت و جزية غريهم ال و باملدينة الذين اليهود من أحد من

 يقدر مبا فينتصر نهبلسا ال و بيده رسوله و هللا نصر ميكنه ال مستضعف مؤمن كل حق يف) املخالفني
 نصر على) قادر( قوي، مؤمن كل حق يف املعاهدين على الصغار آية صارت و حنوه و القلب من عليه
 صلى هللا رسول عمر آخر يف يعلمون املسلمون كان حنوها و اآلية ذه و لسانه، أو بيده رسوله و هللا
 هذه من طائفة تزال ال الساعة قيام إىل هو كذلك و الراشدين خلفائه عهد على و سلم و عليه هللا

 فيها هو بأرض املؤمنني من كان فمن التام، النصر رسوله و هللا ينصرون احلق على قائمني األمة
 و هللا يؤذي عمن العفو و الصفح و الصرب بآية فليعمل مستضعف فيه هو وقت يف أو مستضعف

 الذين الكفر أئمة قتال بآية يعملون فإمنا القوة أهل أما و املشركني و الكتاب أوتوا الذين من رسوله
  هـ.ا.صاغرون هم و يد عن اجلزية يعطوا حىت الكتاب أوتوا الذين قتال بآية و الدين يف يطعنون

 على جيب ما عن متاماً  خيتلف وأهلها، السنة ظهور مع غريها أو السعودية البالد يف علينا فالواجب
  .أهلها واستضعاف السنة خفاء مع وغريه العراق يف السنة أهل إخواننا

 طريقة على سار ممن وأمثاله هو يفعله مما التحذير يف ومواله ربه بكالم الربيك سعد الشيخ مذكر وإين
 إىل يركن من كتابه حمكم يف هللا حذر فقد اآلجلة، أو العاجلة هللا عقوبة ومنذرهم اإلخوانية، البنا حسن
 تـَتَِّخُذوا َال  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا: (سبحانه يقول حيث حيصل، قد ام من باخلوف معتذراً  ورسوله هللا أعداء
ُمْ  َوَمنْ  بـَْعضٍ  َأْولَِياءُ  بـَْعُضُهمْ  أَْولَِياءَ  َوالنََّصاَرى اْليَـُهودَ   اْلَقْومَ  يـَْهِدي َال  اهللََّ  ِإنَّ  ِمنـُْهمْ  فَِإنَّهُ  ِمْنُكمْ  يـَتَـَوهلَّ
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 يَْأِيتَ  َأنْ  اهللَُّ  فـََعَسى َدائَِرةٌ  ُتِصيبَـَنا َأنْ  َخنَْشى يـَُقوُلونَ  ِفيِهمْ  ُيَسارُِعونَ  َمَرضٌ  قـُُلوِِمْ  ِيف  ِذينَ الَّ  فـَتَـَرى الظَّاِلِمَني،
  )املائدة-٥٢)(نَاِدِمنيَ  أَنـُْفِسِهمْ  ِيف  َأَسرُّوا َما َعَلى فـَُيْصِبُحوا ِعْنِدهِ  ِمنْ  أَْمرٍ  َأوْ  بِاْلَفْتحِ 

 وليعلم وشيعته، الصفار من املألوف، والكيد املكشوف، االخنداع هذا من الربيك سعد الشيخ فليفق أال
 أو التصريح إال املفاسد تلك من يكن مل ولو هللا، إال يعلمه ال ما الفساد من السنة أهل على جر أنه

 يكون وأن بذلك لنفسه يرضى فهل باطلة، طريقة األطهار وعلمائها السلف طريقة بأن التعريض
 من خترج كلمة كربت) وأحكم أعلم وطريقتنا أسلم، السلف طريقة: (يقول الذين املذهب عريكاألش
  .كذباً  إال يقولون إن أفواههم

 هللا فإن الصاحل، والسلف السنة جادة إىل يردهم وأن وأمثاله، الربيك سعد الشيخ يهدي أن هللا أسأل
 جادة على سائراً  رسوله، سنة على صواباً  لوجهه خالصاً  قلته ما جيعل أن وأسأله قدير، شيء كل على

  .جميب مسيع إنه الزلل يل يغفر وأن الصاحل، السلف

  كتبه

  اجلاليات وتوعية للدعوة التعاوين املكتب مدير

  هللا حرسها بالرياض العزيزية حبي

  العتيق العزيز عبد بن محد
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