
 

1 

 

 

ُانرفذويُالعُ ُإمدادُ 

 اتانحرافب

 سعيد رسالنحممد 

 

 /إعدادمجع و
 أمحد بن ُمصطفى السَِّجاِعي

 

5 

ن
في

حر
من

ال
د 

ائ
ق
ع
 ل
ن

يي
تب

ال
و
ح 

ضا
إلي

ا
 

 ( خمالفة06)

 ُمَرتََّبة على أصول السنة

 [ملف مزود بفهارس عامة]

ص
خا

ش
األ

 



 

2 

األصل الذي 
 خالف فيه

 توثيق املخالفات من كالمه املخالفات

كون اإلسالم هو 

 الدين احلق

الواجب  الوحيد

، وما عداه اتباعه

باطل ال جيوز 

 .اعتناقه 

قوله بحرية 

 االعتقاد.

 :(66:34:22م )م، يف الدقيقة رق32/11/3661، بتاريخ/ اجلمعة إسالماهوا سالن( يف خطبة له بعنوان قال )ر

بالرفق والرمحة؛ ألنهم دعاة  يرسلهم موصيًا إياهم ؛-كما يف مؤتة، وما قبلها، وما بعدها-وُيَجنُِّد اجلنود، ويبعث الغازين ة، يَِّريرسل السَّ وكان النيب ، ..
؛ ِلُيَخلَّى بني وجه احلق املنري والشعوب مع األنظمة اليت كانت قائمًة يف عهد النيب  ة، وإمنا هي حرٌبظلمة ظاملة هداية، وليسوا بدعاة حرب ُمسالم، ودعا

 دينه، وألنه ا إكراهًا يفاهلل رب العاملني مل جيعل  ،(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)، مكفولةالعقيدة  حريُة ثم احلريُةهلدايتها،  اليت قد ُبِعَث النيبُّ 
 . اهـ...،، وا أجساد منصوبة، ا يريد قوالَب منصوبًة، وا أجسادًا مصوبًة، وإمنا ُيريد أرواحًا قائمًة بني يديه ُتحبه وُتْقِبل عليهمصبوبة قوالَب يريد 

 رابط اخلطبة على موقعه على الشبكة:

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=219 

 :(66:36:44م، يف الدقيقة رقم )32/11/1991 اجلمعة ، بتاريخ/اإلسراء دروس منقال )رسالن( يف خطبة له بعنوان 

لعن اهلل الوامشة، هناك عند عبد اهلل بن مسعود؛  هذا أصل لإلميان الصديقي، فرٌع منه، (: إذًا إن كان قال؛ فقد صدق دِّيقأي: الصِّقال )، ..
قرأِت كتاب اهلل؛ لقد وجدتيه، قالت:  ، قالت: أين هو يف كتاب اهلل؟، قال: لو أنِكواملستومشة، والنامصة، واملتنمصة، واملتفلجة للحسن، املغريات خلق اهلل

وأنت باخليار بعُد على عتبة اإلسالم والكفر، مل العقل، ، توثيق اخلرب، وتوثيق النص، وع (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )أين؟، قال: 

جعل اخللق  -تبارك وتعاىل-غين عن العاملني، اهلل  ، واهلل (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)ومبفرق الطريق، وعلى رأس األمر؛ أنت باخليار املطلق، 
، وإمنا أراد اهلل رب بعبادٍة عند ذلك تكون فارغًة من مضمونها ومعناها ه متدنيًةاهلل رب العاملني قوالب مصبوبة تقف بني يدي ْدِر، ومل ُيباخليار فال إكراه يف الدين

 . اهـ...،العاملني قبل أن يريد أشباحًا أراد ربكم أرواحًا
 رابط اخلطبة على موقعه على الشبكة:

/items_details.php?id=22http://www.rslan.com/vad 

***** 
 

 

 

 

اليت -، حيث قال يف تفسري هذه اآلية (2/31) تفسريه يف  كثري ابن احلافظ ويهدم ما قرره رسالن هنا، وما استدل عليه باآلية؛ ما قرره

 :-لطاملا استدل بها أهل االحنراف على تقرير )حرية االعتقاد(

يهدم ما قرره )رسالن( من القول حبرية االعتقاد   ابن كثري احلافظ
   استدالاًل بهذه اآلية

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=219
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=219
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=22
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=22
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ڃ ڃ ڃ چ )، شك وا فيه ِمْرَيَة ا الذي احلق هو ربكم من به جئتكم الذي هذا: للناس حممد يا (ڄ):  حممد لرسوله -تعاىل- يقول

ڇ ) وكتابه ورسوله باهلل الكافرون وهم، (ڇ) أرصدنا: أي (ڇ ڇ): قال وهلذا، الشديد والوعيد، التهديد باب من هذا، (چ چ چ

 .اهـ. سورها: أي (ڍ ڍ ڌ

 خمرج ال، والوعيد التهديد خمرج خرجإمنا  (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ):  قوله أن هنا  احلافظ ابن كثري كالم من َفَتَبيََّن

 : القائل وهو كيف، غري دين اإلسالمدينًا هلم أن يعتنقوا  ُزوَِّج، وال ُيوالكفر اإلسالم بني ِعَباَدُه ُيَخيُِّر ال اآلية هذه يف  فاهلل!، التخيري

ڦ ) والقائل:، [91]آل عمران:(   ڃ ڃ چ چ چ چ) ائل:والق، [7:الزمر] (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)

 !!؟[58]آل عمران:   (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
***  
 
 

 

م، يف الدقيقة 12/9/3614، املوافق 1424ذو القعدة  12، بتاريخ/ السبت االعتقاد حرية إىل الدعوة حكمقال )رسالن( يف حماضرة له بعنوان 

 :(66:33:26رقم )

 العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل هذا السؤال:الشيخ ُسئل ، وقد ..
؟ذلك على تعليقكم فما، ااعتقاد حرية إىل دعوة وهي، الفكر حرية كلمة ونقرأ نسمع

 ًاأحد أن اعتقد نَم كل ألن؛ كافر فإنه األديان من شاء ما يعتقد، ااعتقاد حر اإلنسان يكون أن يُزِجُي الذي أن ذلك على تعليقنا :-رمحه اهلل تعاىل- فأجاب
 على نزلهُي  اهلل من وحي ولكنها، ًاأفكار ليست واألديان، قتله وجب وإا تاب فإن، ستتابُي ، باهلل كافر فإنه ؛ حممد دين بغري يتدين أن له يسوغ
 هذا املعنى إىل تؤدي ألنها؛ اإلسالمية الكتب قواميس من َفَذْحُت أن جيب الدين بها قصدُي اليت -فكر كلمة أعين- الكلمة وهذه، عليه عباده ليسري ؛رسله

 هذه تكون أن إىل فيؤدي ،املسيحية أهلها يسميها اليت :بالنصرانية وأعين ،فكر واليهودية، فكر والنصرانية، فكر: اإلسالم عن يقال أن وهو، الفاسد
 اهلل من وحي أنها على اإلنسان يعتقدها ، اهلل عند من مساوية أدياٌن السماوية األدياَن أن والواقع، ناسال نِم شاء نَم يعتنقها أرضية أفكار جمرد الشرائع

 .فكر عليها َقَلْطُي أن جيوز وا، هعباَد بها َدبََّعَت
: يقول -تعاىل- اهلل ألن ؛ باهلل كافر فإنه ؛به يتدين فيما رٌُّح وأنه ،شاء مبا َنيََّدَتَي أن ألحد جيوز أنه اعتقد نَم أن :اجلواب وخالصة: -رمحه اهلل تعاىل-قال 

أن  يعتقد أن ألحد جيوز فال ،[91]آل عمران:(   ڃ ڃ چ چ چ چ): ويقول ،[58]آل عمران:   (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)

  تناقض )رسالن( بتقريره أن القول حبرية االعتقاد قول كفري 
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 .امللة عن ًاخرجُم ًاكفر كافر بأنه العلِم أهُل صرح فقد ؛هذا اعتقد إذا بل ،به َدبََّعَتَي أن لإلنسان جيوز جائز اإلسالم دين ىَوِس ًادين
على أمثال هذه النعرات اليت  دُُّريف صحيحه َي -رمحه اهلل تعاىل-[ الذي أخرجه مسلم من هذه األمة... ٌدَحبي َأ ُعَمْسال َيأي: حديث فهذا احلديث ]

 . اهـ.،..طل على باطلهمى إليها اآلن هنا وهناك؛ من أجل إخراج املسلمني عن دينهم، مع بقاء أهل الباَعُيْد
 رابط احملاضرة على موقعه على الشبكة:

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4635 

***  
طليعة  املسمى زائغرده على )احلليب( ال ر )رسالن( نفسه يفمن أكرب عالمات أهل البدع؛ كما قر -الذي سيأتي ِمرارًا-وهذا التناقض الواضح 

 :..(، حيث قال:42:43يف الدقيقة رقم )م، 3614/ 1/ 33، املوافق 1424ربيع األول  31بتاريخ/ األربعاء ، الرد على احلليب

 .. اهـ، وأهُل البدع أشدُّ الناس تلونًا-يا حليب!-كل من خالف السنة تناقض 
 على موقعه على الشبكة: رابط احملاضرة

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267  
 

نقله لعبارة 

تحوي كفرية 

التفسخ من 

؛ دين اهلل 

 تعقيب بال أدنى

 .عليها

 

 أدنى )عبد الرمحن بدوي(، ومستشهدًا بكالمه بال املدعو م(، ناقاًل عن1923/ 4449رقم إيداع )(، ب11)صـ جمنون ليلى قال )رسالن( يف كتابه

 أو إنكار: عليه تعقيب

، وإمنا نقصد هذا الغنى الروحي، وتلك احلالة النفسية اليت يشعر اإلنسان فيها ولسنا نقصد بالدين والروح الدينية هنا مظاهر الدين، أو اتباع دين معني..، 
 .. اهـ،..أيًَّا كان هذا الشيءوة وقدرة عظيمة على اإلميان بشيء، والتعلق به، واإلخالص له، والتفاني من أجله، واابتهاج بالتضحية يف سبيله بق
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توحيد 

 األلوهية

تهوينه من 

شأن الكالم في 

توحيد 

 األلوهية.

 

 :(66:10:39م، يف الدقيقة رقم )1994/ 9/ 14، بتاريخ/ اجلمعة لم املاديموقف املسلم من العقال )رسالن( يف خطبة له بعنوان 

بل يف ظواهره أمام امللحدين، والعلمانيني، وااشرتاكيني،  -حاشا هلل أن ُيهزم-عباد اهلل! لقد َهَزْمَنا علَم اهلل رب العاملني فينا، وانهزم هذا العلم ا يف حقيقته 
هل هلم تصرف يف امللك وامللكوت أم ليس  واألولياء ا ما ِزْلَنا إىل اليوم نبحث: األموات يقرءون القرآن يف قبورهم أم ا يقرءون؟،انهزم فينا؛ أَلنَّوالشيوعيني، 

-حنن يف ظاهر األمر  ، فليقرأ يف قربه من قرأ، وليقرأ يف القرب من يشاء اهلل أن يقرأ، هذا أمر ا يعنينا على اإلطالق، وأماهلم يف هذا من تصرف؟، ما هذا اهلراء
ا تشبهوا باليهود؛ عندما حذرنا أن نتشبه باليهود فقال:  فشوارعنا قذرة، وحياتنا ا تسري على منهج النظافة اليت حض عليها حممد  -معشر املسلمني
ء إمياٍن صحيح، نسأل اهلل رب العاملني أن يهدينا إىل شوارعنا قذرة، وحياتنا ا تستقيم على منهج مضبوط، بل ا نعرف ألنفسنا قرارًا على سوا ،نظفوا أفنيتكم
 . اهـ.سواء الصراط

 رابط اخلطبة على موقعه على الشبكة:

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=750 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4635
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4635
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=750
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=750
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نقله لنص 

يحوي 

ر االستجارة بقب

  ي النب

مستشهدًا به؛ 

دون تعقيب 

أو إنكار  ،عليه

 منه له!

 

 

 م(،:1923/ 4449(، برقم إيداع )11)صـ جمنون ليلى املاجن قال )رسالن( يف كتابه

سن الوجه وقد خرجُت حاجًا، حتى إذا كنُت مِبَنى؛ إذا مجاعة على جبل من تلك اجلبال، فصعدُت إليهم، فإذا فيهم فتى أبيض ح بعض املشايخ قال: َثدََّح
 عاله الصفار، وبدنه ناحل، وهم ُيمسكونه، فسألتهم عنه؛ فقالوا:

؛ فلعل اهلَل أن -عليه أفضل الصالة والسالم- وقرِب حممٍدخرج به أبوه ملا ُبِلَي به؛ يستجرُي له ببيِت اهلل احلرام، الذي ُيقال له )اجملنون(،  قيسهذا 
 .. اهـ،..ُيعافيه

*** 
 

 دون أدنى تعقيب؟!! به على سبيل االستشهاد الضالل من الشرك األكرب املخرج من امللة، فكيف ُينقل مثل هذا  قرب النيب واالستجارة ب *

تقريره لعبارة 

ة داخلة شركي

 في حد التنجيم
 .)سوء الطالع(

 

 :قال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة

، ويسأل اهلَل رب العاملني أن يتقبل منه بسوء طالعه، وسوء مطلعهإا َوَعدَُّه قلياًل مردودًا عليه  -تبارك وتعاىل- ربه بل ما عمل العبد من عمل يتقرب به إىل اهلل
 . اهـ.ولو سجدة واحدة يف عمره

 رابط املقطع على الشبكة:
ch?v=oMS1hHESybEhttps://www.youtube.com/wat 

 

*** 
 

 

 
 

 

 

 

 :(31099) رقم الفتوى من األول (؛ جوابًا على السؤال200/ 30قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )

 ذلك من متلك ا وهي، طالعامل إىل سوءًا أو ًاَنْسُح الكونية احلوادث يف التأثري نسبة فيهما ألن؛ (الطالع سوء من)و(، الطالع حسن من) عبارتي: استعمال حيرم

 دون من بنفسها ةَلاِعَف املطالع هذه أن يعتقد القائل كان فإن ،[85]األعراف:   (ں ں ڻ ڻ ڻ ): تعاىل اهلل قال، وٍسُحُن أو وٍدُعُس يف سببًا وليست، شيئًا
، الواجب التوحيد كماَل ياِفَنُي الذي األلفاظ شرك من فهو ؛فقط بذلك َظفََّلَت ولكن وحده اهلل بيد كلها األمور أن يعتقد كان وإن، أكرب شرك فهو ؛تعاىل اهلل

 . اهـ...،صفر وا ،نوء وا ،هامة وا ،عدوى ا: قال  النيب أن صحيحه يف مسلم خرجه ما ذلك يف واألصل
 
 
 

 

 اللجنة الدائمة تهدم هذه العبارة الشركية اليت َتَفوََّه بها )رسالن(

https://www.youtube.com/watch?v=oMS1hHESybE
https://www.youtube.com/watch?v=oMS1hHESybE
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توحيد 

األمساء 

 والصفات

اته صفة إثب

الهوى هلل 

. 

 

 الشبكة:قال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على 

 بادي الرأي ويف بداية األمر ما ا يريده النيبُّ  فيصبو إىل قبلة إبراهيم وإمساعيل، وأما اهلل رب العاملني فرييد خلليله وصفيه  ، فأما الرسول ..
سبعَة عشر شهرًا ُيعطي الكعبة املشرفة   إا أن يكون هواه تبعًا ملا جاءه من عند اهلل رب العاملني، وميكث الرسول بهوى قلبه، فما يكون من أمر النيب 

بَِّة بوجهه َصْوَب املسجد األقصى، وُيقلب وجهه يف السماء، وا حيرك لسانه بكلمة واحدة، واهلل رب العاملني ُمطلع على ذات قلبه، عليم ِبَح ظهره، وُيْقِبُل 
 . اهـ.،..، ويأتي األمر على حسب ما يود ويتمنى ويرغب فيواطُئ اهلوى اهلوىفؤاده، ثم يوجهه اهلل رب العاملني إىل حيث يريد؛ 

 رابط املقطع على الشبكة:
https://www.youtube.com/watch?v=9gQMl1WYVD0 

 

اته الشنق إثب

 .هلل 

 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة:

، َمدَّ اهلُل رب العاملني هلا احلبَل رويدًا رويدًا، ثم َشَنَقَها حببلها، شنقها اهلل رب العاملني حببلهاعلى أمر اهلل رب العاملني؛ ا َهِتوَّجبربوتها وُق ْتَدرََّمَت ا أمٍةَميُّفَأ
 . اهـ.اهلل رب العاملني وسامها سوء العذاب، كان على ربك قدرًا مقدورًا، حكمٌة من حكم اهلل رب العاملني يف كون

 رابط املقطع على الشبكة:
https://www.youtube.com/watch?v=IsZy6dyr7us 

 

اته صفة إثب

 اللسان هلل 

. 

 

 :(66:61:32، يف الدقيقة رقم )م13/9/3662، بتاريخ/ اجلمعة مدنية اإلنسانقال )رسالن( يف خطبة له بعنوان 

جاءوا إىل البشر هادين مرشدين َيدَُّعوَن أنهم قد ُأرسلوا من ِقَبِل  -صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني-أرسل اهلل رب العاملني املرسلني؛ فجاء الرسل متتابعني 
أن  -جلت قدرته-شاءت إرادة اهلل  -تى يأخذ بأيدي اخللق إىل طريق احلقح-اهلل رب العاملني مبناهج حمددة، وقواعد مفصلة، وشاءت قدرة اهلل رب العاملني 

بعد لسان  لقال هلم بلسان املقالَكلََّم الناس؛  -جلت قدرته-جيعل مع كل مرسل أرسله اهلل رب العاملني إىل البشر أمرًا يقف يف هذا الوجود يف مقام لو أن اهلل 
 . اهـ.احلال؛ لقال هلم: صدق عبدي فيما يبلغ عين

 الشبكة: موقعه رابط اخلطبة على

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=682 

*** 
 
 

 
 

 

 

فيما يتعلق بإثبات صفة اللسان هلل  (بال قصد صدرت منهلسان  )فلتةتعليقًا على  -حفظه اهلل-الشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي قال 

: 
 .هداه اتبع ومن وصحبه آله وعلى ،اهلل رسول على والسالم والصالة ،هلل احلمد 
 :بعد أما 

 تعامل )رسالن(صفة اللسان بني تراجع العالمة )الربيع( واحنراف امل

https://www.youtube.com/watch?v=9gQMl1WYVD0
https://www.youtube.com/watch?v=9gQMl1WYVD0
https://www.youtube.com/watch?v=IsZy6dyr7us
https://www.youtube.com/watch?v=IsZy6dyr7us
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=682
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=682
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 ،ربنا لسان على اهلل رسول منك تربأ إذًا :حماضراتي إحدى يف قلت أني وهو ؛يََّلإِ َبِسُن كالٍم من العنكبوتية الشبكات بعض نشرته ما على اطلعُت فقد 

- خناف ما كيف: قلُت ثم ،التفرق حتريم على؛ (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ) :-وتعاىل تبارك- اهلل بقول استدللُت عندما هاقلُت
 ...وأحقابًا قرونًا عليه ونعيش ،التفرق هذا وخنتار ،-!إخوتاه يا

 هذه فيه توجد شريطًا ميلك نَم كل على ذلك يف ُددَِّشوُأ، فيه توجد شريط كل من اَهَفْذَح وأطلُب، املرات مئات الباطلة القبيحة الكلمة هذه من اهلل أستغفر
 .حبذفها يقوم أن الكلمة

ٺ ٿ ٿ ٿ ) :-سـبحانه - قـال  كما؛ املخلوقني مشابهِة عن ٌهزَُّمَن -تعاىل- فهو، عنه َهزَّوَتَن ،عنه اهلُل وتعاىل، وباطٌل قبيٌح الكالم هذا إن :وأقول 

ٺ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) : قــال وكمــا، [99رى:]الشــو(   ٿ ٹ ٹ ٹ

 .[58]مريم:   (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) :-تعاىل- وقال، ]اإلخالص[  ( ٺ ٿ ٿ

 يف حٌدأ ُهُيَكاِفُئ وا ،ُهُهِبْشُي فال، املخلوقني ومشابهة ،النقص ومسات صفات عن له زيٌهوتن ،جالله عوتوُن ،كماله لصفات إثباٌت الكرميات اآليات هذه ففي 
 .العظيمة صفاته من شيء يف وا ،صفاته يف وا ،ذاته

 كاستوائه ؛صفاته من شيء ألي متثيل وا ،تكييف غري ومن ،تعطيل وا ،تشبيه غري من والسنة الكتاب يف الواردة صفاته كلَّ ثبتونُي واجلماعة السنة وأهل 
 ،احمليي ،الرازق ،اخلالق -تعاىل- وكونه ،واحلكمة ،والكالم ،والعلم ،واإلرادة ،والقدرة ،روالبص ،والسمع ،والنزول ،والعلو، خملوقاته مجيع فوق عرشه على

 من األهواء أهَل فيها خالفنيُم، تعطيل وا ،تشبيه وا ،متثيل وا ،تكييف غري من السنة أهل ثبتهاُي، العليا وصفاته ،احلسنى أمسائه من ثبت ما آخر إىل ،املميت
 .واألشعرية ،والروافض ،واملعتزلة ،واخلوارج ،اجلهمية

 ،أستطيعه ما بكل إليه وداعيًا ،ومدرسًا ،طالبًا ؛عنه بُُّذوَأ ،إليه وأدعو ،ُهرُِّسَدوُأ ،نفسي ِةاَرَرَق يف به ومنوُأ ،املنهج بهذا اهلُل أكرمه ْنمَِّم -هلل واحلمد- وأنا 
 .حياتي أول من عليه عاديوُأ ،عليه واليوُأ
 ينِِّم كانت إمنا القبيحة الكلمة وهذه، إليه الرجوع إىل خالفه نَم وأدعو ،املنهج هذا إىل فيها أدعو حماضرة خالل ينِِّم صدرت اليت يََّلإِ غيضةالب الكلمة وهذه 
 . اهـ.عنها يسكت أن عليها َعَلاطَّ حٍدأل قُِّحَي وما، منها ُتْأرََّبَتوَل ،اَهتُّْضَفَرَل ؛فيها اَهُتْلُق اليت اللحظة يف إنساٌن يِنَهبََّن ولو ،لسان ةَتْلَف

 على الشبكة: لرتاجعرابط ا

8686https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=10 
 

*** 
 

 

فلتة  منه مع أنها خرجت منه بال قصد، بل كانت ؛يف هذه العبارة َددَّيف مسلك العالمة )الربيع( هاهنا؛ كيف َش -أخي الكريم!-فتأمل 

 لسان، تأمل كيف تراجع عنها بكل وضوح، وبال روغان، وبأشد العبارات:

 املرات مئات الباطلة القبيحة الكلمة هذه من اهلل أستغفر. 

https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=108686
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=108686
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 عنه وَتَنزََّه عنه، اهلُل وتعاىل، وباطٌل قبيٌح الكالم هذا. 

 ِإَليَّ البغيضة الكلمة وهذه. 

 القبيحة الكلمة وهذه. 

 عنها يسكت أن عليها اطََّلَع ألحٍد َيِحقُّ وما. 

رة املوجودة على موقعه الرمسي إىل اآلن عن هذه الكلمة املنك ُتُكْستأمل يف هذا، ثم تأمل يف حال ذلكم املستكرب )رسالن( كيف َي

 من سنوات عديدة ماضية!!و ، وُنبَِّه عليها مرارًا وتكرارًا،عليه ْتَذِخإىل هذه الساعة!؛ مع أنها ُأ

 خيشى البشر. ستكربتعامل( ُم، وبني )ُم-حنسبه-  شتان بني املسلكني، وشتان ثم شتان بني )عامل( خيشى اهلَل

 

ِ َْ ااااااااااااااا س َِ س     َ ِْرَتااااااااااااااا   َس باااااااااااااااًَساااااااااااااااًَ  ِْرَغ  

 ِ

ِ َِ ْرَغاااااااااااااااا     َرًَقَِباااااااااااااااا سَ ِْرَتاااااااااااااااا     َِشاااااااااااااااا

  ِ
 

إخباره عن 

 بأنه  اهلل 

)ُيَدو ِّخ!( 

 المشركين.

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة:

ستكمال أسبابه، ورمبا استخراج البقية الباقية من ..، غري أن اهلل رب العاملني يبتلي الناس، يبتلي اهلل رب العاملني الناس، ويؤخر النصر حينًا بعد حني؛ رمبا ا
 . اهـ.،..، ورمبا من أجل أن تفيء قلوب املؤمنني إليهورمبا من أجل أن ُيَدوَِّخ اهلل رب العاملني املشركنيالعزمية املكنونة يف ضمري األمة، 

 رابط املقطع على الشبكة:
https://www.youtube.com/watch?v=_v9WmngRiag 

تعبيره عن 

 كالم اهلل 

بالذوق الشفيف، 

 !والحس اللطيف

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة:

وجدت من ِحسٍّ حسن؛ فهو فيه آيٌة ، ألن هذا الدين هو دين اإلحساس، ومهما بهذا الذوق الشفيف، واحلس اللطيف -جلت قدرته-يقول ربنا ..، لذلك 

 . اهـ.،..[91:لقمان] (حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج)ُتْتَلى، وسنٌة ُتْرَوى وُتْحَكى، 
 رابط املقطع على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=9gQMl1WYVD0 
نسبته األفعال 

صفات إلى وال

 (!الصفات)

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة:

، وبعلمه احمليط الشامل، إن قلبًا ا ُيدرك وراء بقدرته القادرة، وبإرادته املريدة، وحبكمته احلكيمةوإن قلبًا ا يرى اهلَل رب العاملني خلف صنعته العظيمة 
 . اهـ.لبًا كذلك لقلب أعمى يستحق الرثاء واحلسرة حقًاالصنعة ذلك، وا ُيبصر خلف اخللق ذلك؛ إن ق

 رابط املقطع على الشبكة:
https://www.youtube.com/watch?v=tOcdqrwCKos 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة:

 . اهـ.أن يكون الرسل من البشر، من البشر أنفسهم -تبارك وتعاىل- وشاءت حكمة اهللة من صفات الرسل؛ البشرية، فأول صف وأما صفات الرسل:

    رابط املقطع على الشبكة:

https://f.top4top.net/m_592cb5r45.mp3 

https://www.youtube.com/watch?v=_v9WmngRiag
https://www.youtube.com/watch?v=_v9WmngRiag
https://www.youtube.com/watch?v=9gQMl1WYVD0
https://www.youtube.com/watch?v=9gQMl1WYVD0
https://www.youtube.com/watch?v=tOcdqrwCKos
https://www.youtube.com/watch?v=tOcdqrwCKos
https://f.top4top.net/m_592cb5r45.mp3
https://f.top4top.net/m_592cb5r45.mp3
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 نشور على الشبكة:قال )رسالن( يف مقطع صوتي له م

 . اهـ.وهو يدعو هؤاء املنافقني لتبديل سيئاتهم حسنات -جل وعال-من اهلل  الرمحة الرحيمةفانظر إىل هذه 

 رابط املقطع على الشبكة
https://c.top4top.net/m_5922ukic2.mp3 

 صوتي له منشور على الشبكة: قال )رسالن( يف مقطع

حقيقة ويقينًا، ا نظرًا وكالمًا، إذا مل تعلم أن اهلل رب العاملني إذا أراد شيئًا؛ فإمنا يقول له: كن؛ فيكون، ا يعجزه  قدرة اهلل رب العاملني قادرةإذا مل تعلم أن 
 . اهـ.مع ذلك حكيم، فإذا أمهل ظاملًا؛ فإىل حني -سبحانه-شيء، وأنه 

  ط املقطع على الشبكة:راب
https://a.top4top.net/m_592xhrtj6.mp3 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة:

يف كونه  -تبارك وتعاىل-َصت؛ أظهرت نفسها يف ُمبدعاته اليت َخصَّ -تبارك وتعاىل-، وإن إرادة اهلل قد أرت نفسها فيما خلق -تبارك وتعاىل-فإن قدرة اهلل 
قد خلق الكون بقدرته، وَخصََّص ما فيه على وجه  -جل وعال-قد أرت نفسها يف كل ما خلق ملن عقل ممن خلق، فاهلل  -جل وعال-العريض، وإن حكمة اهلل 

 . اهـ.ما ذرأ وبرأ وخلق اإلبداع بإرادته، وأجرى احلكمة مبثوثة فيه، ويف ثناياه وتضاعيفه يف كل

 رابط املقطع على الشبكة:
https://www.youtube.com/watch?v=tOcdqrwCKos 

 

رميه لنبي اهلل  اإلميان بالرسل

 موسى 

بما رماه به 

 الخارجي 

 )سيد قطب( 

من التعصب 

؛ حذو القومي

 .ذةالقذة بالق

 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة:

 . اهـ.َفَوَكَز املصريَّ فقضى عليه؛ َثاَب إىل رشده، وعاد إىل ربه ثار عصبية، ومحية، وغضبًا ِلُمَواِطِنِه على املصريِّبل إنه قبل النبوة َلمَّا أن 
 رابط املقطع على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=ehKjRJ3kcr8 
  ***** 

 
 

 

 

ِ:م(3663هـ/ 1432) 10( ط. دار الشروق، الطبعة رقم 366)صـ التصوير الفين يف القرآنيف كتابه  (سيد قطبقال )

 ت مسعه وبصره، وأصبح فتى  قويًا.بي يف قصر فرعون، وحتفها هو ذا قد ُرذج للزعيم املندفع العصيب املزاج، لنأخذ موسى؛ إنه منو، ..

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )

، كما يبدو اانفعال العصيب، وسرعان ما تـذهب هـذه الدفعـة العصـبية، فيثـوب إىل نفسـه؛ شـأن        وهنا يبدو التعصب القومي، [98]القصص:(   ڃ چ چ

 . اهـ...،( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ چ ڇ ڇ )، العصبيني

  أوجه الشبه بني كالم )رسالن( وكالم )سيد قطب( يف نيب اهلل موسى

https://c.top4top.net/m_5922ukic2.mp3
https://c.top4top.net/m_5922ukic2.mp3
https://a.top4top.net/m_592xhrtj6.mp3
https://a.top4top.net/m_592xhrtj6.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=tOcdqrwCKos
https://www.youtube.com/watch?v=tOcdqrwCKos
https://www.youtube.com/watch?v=ehKjRJ3kcr8
https://www.youtube.com/watch?v=ehKjRJ3kcr8
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 سيد قطب رسالن

 وهنا يبدو التعصب القومي، كما يبدو اانفعال العصيب ثار عصبية، ومحية، وغضبًا ِلُمَواِطِنِه على املصريِّ
 وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية، فيثوب إىل نفسه؛ شأن العصبيني َثاَب إىل رشده، وعاد إىل ربه

 
 

*** 
 

 

 
 

أضواء إسالمية على يف كتابه  السابق يف نيب اهلل وكليمه موسى  (سيد قطب)وقد أورد الشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي كالم 

 (:30، 34( وذلك يف معرض بيان مطاعن سيد قطب يف األنبياء؛ وقال بعدها معلقًا يف )صـ36، 19)صـ عقيدة سيد قطب وفكره

بعيدًا يف خياله اجملنح وأسلوبه القصصي يف  َقلَّلريى أنه قد أسرف واشتطَّ وَح صحيح البخاريأن يقرأ )كتاب أحاديث األنبياء( من  (سيدًا)لقد كان يكفي 
رج البخاري يف ؛ فلقد أخ-عليه الصالة والسالم-ة والفزع والتوتر بكليم اهلل ورسوله موسى دَِّحالتهويل والتمثيل مبا ألصقه من صفات ااندفاع والعصبية واْل

فأخربته فغضب  فأتيت النيب  قسمًا، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه، ؛ قال: قسم النيبُّ عن عبد اهلل بن مسعود ( 5548) صحيحه
 .يرحم اهلل موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصربثم قال:  حتى رأيت الغضب يف وجهه

ينايف ما يستحقه من التبجيل والتوقري وااحرتام، وذلك مما تقشعر له اجللود، وإن حكم  -عليه الصالة والسالم-موسى  إن ما نسبه سيد إىل نيب اهلل وكليمه
 الصارم املسلول على شامت الرسول للقاضي عياض، وكتاب  (291-2/295) الشفاءراجع: كتاب  طري عند العلماء غليظ جدًا وكبري،هذا العمل اخل

  . اهـ.لشيخ اإلسالم ابن تيميةها( فما بعد ،892ـ)ص
 

 

 :عن )رسالن( قال كذلكوُي

لريى أنه قد أسرف واشتطَّ وحلق بعيدًا يف خياله اجملنح وأسلوبه القصصي  صحيح البخاريلقد كان يكفي )رسالَن( أن يقرأ )كتاب أحاديث األنبياء( من 
 .-عليه الصالة والسالم-واحلدة والفزع والتوتر بكليم اهلل ورسوله موسى  يف التهويل والتمثيل مبا ألصقه من صفات ااندفاع والعصبية

 

 

 :أيضًاقال وُي

نايف ما يستحقه من التبجيل والتوقري وااحرتام، وذلك مما تقشعر له اجللود، وإن ُي -عليه الصالة والسالم-)رسالن( إىل نيب اهلل وكليمه موسى  ُهَبَسإن ما َن
 .عند العلماء غليظ جدًا وكبريحكم هذا العمل اخلطري 

*** 
 

 

 

  العالمة ربيع بن هادي املدخلي يهدم ما قرره )رسالن( يف حق نيب اهلل موسى
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يف  )رسالن( قال فقد، نيب اهلل موسى حق هذا الكالم الساقط الصادر من )سيد قطب( يف قد انتقد نفسه ومن العجب العجاب أن )رسالن( 

 :الفرقان( ط. 22)صـ !مع سيد قطب كتابه 

ِ.ة، فيثوب إىل نفسه؛ شأن العصبينيوسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبيالعصيب،  لقومي، كما يبدو اانفعالهنا يبدو التعصب ا قال سيد:
 :معلقًا على كالم )قطب( (29يف )صـ  ثم قال

ِ.؟!-صلى اهلل عليه وعلى سائر األنبياء واملرسلني وسلم-لو قيل هذا عن آحاد الصاحلني؛ لكان سيئًا، وكان مردودًا، فكيف وهو ُيقال لكليم اهلل موسى 

 مبا رماه به )قطب( حذو القذة بالقذة. فلريد )رسالن( على نفسه حني رمى كليم اهلل موسى 

***  
 

، بتاريخ/ طليعة الرد على احلليبمن أكرب عالمات أهل البدع؛ كما قرر )رسالن( نفسه يف  -الذي سيأتي ِمرارًا-وهذا التناقض الواضح 

 :..(، حيث قال:42:43م، يف الدقيقة رقم )3614/ 1 /33، املوافق 1424ربيع األول  31األربعاء 

 .. اهـ، وأهُل البدع أشدُّ الناس تلونًا-يا حليب!-كل من خالف السنة تناقض 
 رابط احملاضرة على موقعه على الشبكة:

tails.php?id=4267http://www.rslan.com/vad/items_de 
 

 

انتقاده لطريقة 

خليل الرحمن 

 إبراهيم 

في دعوته؛ 

بعقده لمقارنة 

بين طريقته 

 وطريقة نبينا

 ؛ مما يحمل

في طياته 

 االنتقاص له. 

 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة:

؟ إنه ، تدري ما منهج حممد  ج منها صنمًا واحدًايَّئة وستون صنمًا، ما َهويف البيت ثالمثا دخل يف عمرة القضية فطاف حول البيت ، إن النيب ..
 ًا يف قلوب اخللق، ثم يكسرونها هم بأيديهم.َءْديكسر األصنام َب

يف  َلَوْعِماْل الفأَس َقلَّهم فَع، وأبقى كبرياألصنام مجيعًا َرسَّر الصنم.. َكسَّفإنه َك؛ -عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأزكى التسليم -وهو اخلليل  إبراهيمأما 

انت من حجارة؛ كانت من حجارة؛ فصنعوها من ياقوت، ك، [55]األنبياء:(   ے ے ۓ ۓ)رقبته، وكان ما كان، ماذا كان من أمرهم؟ 
 .ًا يف قلوبهمَفَلًا وَسَءْدنها مل تكسر َبفجعلوها من ذهب؛ أل

-رضوان اهلل عليهم-كما فعل أصحابه  أهل الباطل يف نفوسهم، ثم يكسرون هم رموزها بأيديهم ؛ فبمعول التوحيد واليقني يكسر معتقداتوأما حممد 
 . اهـ.،..

 رابط املقطع على الشبكة:
 https://www.youtube.com/watch?v=IKkcGDKIknY 

  ***** 

 بهذه العبارات النابية  ى نيب اهلل موسىَمتناقض )رسالن( بطعنه فيمن َر

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
https://www.youtube.com/watch?v=IKkcGDKIknY
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 نة بني األنبياء بهذه الصورة القبيحة)سيد قطب( يف عقد املقارأوجه الشبه بني كالم )رسالن( وكالم 
  

 

 

 

بعد كالمه السابق عن نيب اهلل  م(3663هـ/ 1432) 10( ط. دار الشروق، الطبعة رقم 362)صـ التصوير الفين يف القرآنتابه يف ك (سيد قطبقال )

ِ:موسى 

 . اهـ...،(چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) ،إنه منوذج اهلدوء والتسامح واحللم ؛قابل شخصية موسى شخصية إبراهيمُت، ..
 
 
 

 سيد قطب رسالن

.؛ إنه منوذج للزعيم املندفع العصيب املزاجلنأخذ موسى .يل؛ فإنه كسر الصنم.. كسر األصنام مجيعًاوهو اخلل أما إبراهيم

فبمعول التوحيد واليقني يكسر معتقدات أهل الباطل يف  ؛وأما حممد
.نفوسهم

إنه منوذج اهلدوء والتسامح ؛ تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم
.واحللم

 

*** 
 

 

 

يف  ونيب اهلل إبراهيم  السابق يف املقارنة بني نيب اهلل موسى  (سيد قطب)لشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي كالم وقد أورد ا

 (، ثم قال بعدها مباشرة:34)صـ أضواء إسالمية على عقيدة سيد قطب وفكرهكتابه 

 . اهـ.!  ب: )وبضدها تتبني األشياء(يف مقابل ما صوَّر فيه موسى من با ساق قصة إبراهيم  (سيدًا)والظاهر أن 
 قال كذلك:وُي

 .  ن باب: )وبضدها تتبني األشياء(!م إبراهيم يف مقابل ما صوَّر فيه  نبينا ساق قصة  )رسالَن(والظاهر أن 
*** 
 

 

 
 

 

ونيب اهلل    بني نيب اهلل موسىومن العجب العجاب أن )رسالن( نفسه قد انتقد هذا الكالم الساقط الصادر من )سيد قطب( يف املقارنة 

 :( ط. الفرقان41)صـ !مع سيد قطب يف كتابه  قال، حيث !!  إبراهيم

 . اهـ...[،78]هود:  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) ،إنه منوذج اهلدوء والتسامح واحللم تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم؛و قال:

 العالمة ربيع بن هادي املدخلي يهدم هذا املسلك الرسالني يف عقد املقارنة بني األنبياء بهذه الطريقة

 تناقض )رسالن( بطعنه فيمن َعَقَد املقارنة بني األنبياء بهذه الطريقة املنكرة!
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 :لكالم( عقب سوقه هلذا ا41نفس الصفحة )صـ يف (رسالن) ثم قال

 . اهـ.!  األشياء( ميز: )وبضدها تتقولك من باب واإلتيان بهذه الصورة يف مقابل شخصية موسى 

 بعه مبا مل ُيْعَط.شيف بعض األلفاظ؛ كعادته يف نهب جهود غريه، وتوتدوير وقد سرق رسالن هذا التعليق من العالمة الربيع بال عزو له مع حتوير 

 ؟! السَِّمَجة بهذه الطريقة ونبينا  ه يف عقده املقارنة بني نيب اهلل إبراهيم عن نفس (رسالن)ماذا يقول ف

***  
، بتاريخ/ طليعة الرد على احلليبمن أكرب عالمات أهل البدع؛ كما قرر )رسالن( نفسه يف  -الذي سيأتي ِمرارًا-وهذا التناقض الواضح 

 :..(، حيث قال:42:43، يف الدقيقة رقم )م3614/ 1/ 33، املوافق 1424ربيع األول  31األربعاء 

 .. اهـ، وأهُل البدع أشدُّ الناس تلونًا-يا حليب!-كل من خالف السنة تناقض 
 رابط احملاضرة على موقعه على الشبكة:

?id=4267http://www.rslan.com/vad/items_details.php 

*** 
 

 

 
 

 

( 364يف )صـ)قطب( حيث قال  ؛من )رسالن( أعظم تأدبًا مع نيب اهلل إبراهيم  -، وفساد منهجهعلى بشاعة كالمه-)سيد قطب(  كانلقد 

 :التصوير الفين السيء من كتابه

فعه إىل هذا رمحة أكرب، عسى أن يؤمن قومه إذا رأوا آهلتهم جذاذًا، ولكنه إمنا تد، -ولعله العمل الوحيد العنيف الذي يقوم به-ثم هو ذا ُيَحطُِّم أصناَمهم 

، ولكنهم عادوا فَهمُّوْا بإحراقه، وحينئٍذ (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)، وعلموا أنها ا تدفع عن نفسها األذى، ولقد كادوا يؤمنون فعاًل

 . اهـ.(ۋ ٴۇ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)
 

 اهلل لنبي رميه

  داود

بالحكم بين 

 الخصمين بال

وال  ،سطقِّ

وال  ،عدل

 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة:

ا بني يديه بعد أن تسورا إليه احملراب، ]..[ بعد أن قفزا عبورًا من فوق السور فكانا بني يديه يف احملراب، وأقبـل  َسَلوَج ،ا أتاه اخلصمانمََّل ..، بل إن داود 

مـن   ، مل يتحقق داود [25]ص:(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)فقال:  أحدهما على داود 

، ثم استمر (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)املسألة، ومل يسمع بقية احلجة على لسان اخلصم، ومل يطلب شهودًا، وإمنا حكم يف املسألة حكمًا ظاهرًا، 

به إىل نفسه، وعاد إىل ضمريه، وعاد إىل أمر ثم انت، (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)  يف األمر مريره، 

 من )رسالن(!!  ن أعظم تأدبًا مع نيب اهلل إبراهيمكاعلى ضالله )سيد قطب( 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
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وال  ،إنصاف

 .ضمير

بني خصـمني ومل   اهلل رب العاملني إياه بأن يكون حاكمًا بالقسط، وأن يكون قائمًا بالعدل، وأنه ليس من احلكم باحلق، وليس من األخذ باإلنصاف أن حتكم
، وإذا جاءك إنسان وقد ُفقئـت إحـدى   واحلجة بغري أختها عوراءتسمع إا نصف شهادة الشهود، ليس من العدل وا من اإلنصاف أن تسمع حجة واحدة، 

ا حكم داود باألمر الظاهر، ورجع إىل اهلل رب العاملني؛ أحسـن املتـاب إىل اهلل رب   مَّها؛ فال تعجل؛ لعله قد فقأ لآلخر عينيه، َلأى على آخر أن قد فقَععينيه وادَّ
 . اهـ.العاملني؛ فتاب اهلل رب العاملني عليه،..

 رابط املقطع على الشبكة:
https://www.youtube.com/watch?v=ehKjRJ3kcr8 

 

ذكره لقصة 

باطلة عن نبي 

 اهلل أيوب 

تشتمل على 

 .له انتقاص

 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة:

اهلل لبث به بالؤه مثاني عشرة سنة، فرفضه القريب والبعيد إا رجلني من إخوانه، وكان ما كان من ُعْظِم البالء الذي  نيبَّ أن أيوَب ..، وقد صح عن النيب 
 ـ.. اه،..-كما قال الرسول -، وحتى حتاماه القريب والبعيد حتى ُطِرَح هنالك على )مزبلة( عند قومهأنزله اهلل رب العاملني على نبيه أيوب، 

 رابط املقطع على الشبكة:
https://www.youtube.com/watch?v=9rIazYkXmtk 

 

ادعاؤه أن  اإلميان بالكتب

مسألة خلق 

من  القرآن

االختالفات 

التاريخية التي 

ى عليها َفقد َع

ال فالزمان؛ 

ينبغي التعويل 

 .عليها

 

 ال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة:ق

وأبناؤها املتعلمون العقلية والذهنية اإلسالمية املعاصرة؛ فهو سبٌب من أسباب ختلف األمة، واألمة ا ميكن أن ترتقي حبال أبدًا  ش..، أما ختليط وتشوي
، ، ويف النظر يف اختالفات الفرق على اختالفاتهامسألة خلق القرآنيف البحث يف املنتسبون إىل العلم الشرعي الشريف يبدئون يف أول ما يبدئون به تعلمًا 

، وإذا ما جاءت الشبهة؛ ُتزال الشبهة شيئًا بعد شيء، أما أن يكون مل ُيَعلِّْم الناس هكذا، وإمنا كان ُيعلمهم األصول  سبحان اهلل العظيم!، إن النيب 
بفضل اهلل رب -وا على اختالفات تارخيية قد َعَفى عليها الزمن ُلِبأن ُيْقالعاملني، وعند طالب العلم الشرعي الشريف اهلم القائم عند الدعاة إىل اهلل رب 

َمن  -عليهم الرمحة-، أن ُيقبلوا على تلك اخلالفات اليت دبت بني طوائف األمة، ثم انتصب هلا من علمائنا ، وما عادت مطروحًة اليوم يف دنيا الناس-العاملني
. اهـ.،..صارت يف مجلتها مرحلًة تارخيية ا ينبغي أن ُيَعوََّل عليها، -جزاهم اهلل خريًا-َفنََّدَها تفنيدًا حتى نسفها نسفًا، وأتى عليها من القواعد 

 رابط املقطع على الشبكة:
ch?v=1eXNr4GS_Bkhttps://www.youtube.com/wat 

 

تعبيره عن 

القرآن تعبيرًا 

 ُهبِّْشقبيحًا ُي

 وُيَضارُِّع

 

 :م36/9/3663بتاريخ  خطبة له  يف مقطع مرئي منقال )رسالن( 

القرآن دنياكم، القرآن آخرتكم، القرآن العظيم ، القرآن عرضكم، القرآن حلمكم، القرآن دماؤكم، القرآن عصبكم، القرآن حياتكم:  عباد اهلل!، أمة حممد!
 . اهـ.سبب عزكم، القرآن العظيم سبب رفعتكم

 رابط املقطع على الشبكة:
lXL3SYbL1A-https://www.youtube.com/watch?v= 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ehKjRJ3kcr8
https://www.youtube.com/watch?v=ehKjRJ3kcr8
https://www.youtube.com/watch?v=9rIazYkXmtk
https://www.youtube.com/watch?v=9rIazYkXmtk
https://www.youtube.com/watch?v=1eXNr4GS_Bk
https://www.youtube.com/watch?v=1eXNr4GS_Bk
https://www.youtube.com/watch?v=-lXL3SYbL1A
https://www.youtube.com/watch?v=-lXL3SYbL1A
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طريقة القائلين 

 بخلق القرآن.

 

 :م1992/ 0/ 19املوافق  ،1419صفر  34، بتاريخ وصفات الداعية املسلم ويالشعرا قال )رسالن( يف خطبة له بعنوان
 . اهـ.قرآنًا يتحرك على األرض؛ جيب على الداعية إىل اهلل رب العاملني أن يعيش دعوته؛ حتى تصبح كما كان الشأن مع رسول اهلل 

*** 
 

 

 

 

 :(13صـ) ،احللقة الثانية ،فتاوى يف العقيدة واملنهج كما يف ؛-حفظه اهلل-سئل الشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي 

 ، أي: ُمطبقًا ألحكام القرآن، فما حكم هذا؟كان قرآنًا ميشي على األرض: يقول السائل: نسمع بعض اخلطباء جتري على ألسنتهم يف إطالق رسول اهلل 
 قائاًل: -حفظه اهلل-فأجاب  

وما ينبغي أن بشر خملوق،  -عليه الصالة والسالم-، والقرآن كالم اهلل وليس مبخلوق، وحممد -كما قالت عائشة - كان ُخُلُقه القرآنينبغي أن نقول: 

ُيَطبُِّق القرآن، كانت  ، نقول: كان رسول اهلل نقول مثل هذا الكالم؛ ألننا حاربنا املعتزلة وغريهم يف قوهلم: القرآن خملوق، فكيف نقول مثل هذا الكالم؟!
 . اهـ.تعابري غربية، ُيقلدون فيها الغرب -واهلل أعلم-هذه ، -عليه الصالة والسالم-مستمدة من القرآن، كان ُخُلُقه القرآن، يعمل به، ويعتقد ما فيه  أخالقه

*** 
 

تأمل بعد ذلك يف ، ثم تأمل يف كالم )رسالن( السابق؛ ستجد بينهما تطابقًا، ثم )الربيع( تأمل يف هذا الكالم الذي ُعِرَض على الشيخ *

 إجابة العالمة )الربيع( دون التفاته إىل قصد القائل؛ فاحلكم إمنا يكون على األلفاظ والعبارات بغض النظر عن قصود قائليها.

 

قوله بقول  اإلميان بالقدر

 فاة الحكمةُن

من  اإللهية

األشاعرة 

 .والجبرية

 :مقطع مرئي له على الشبكةقال )رسالن( يف 

. ، ولكان أمره حقًاان فعله عدًاولك؛ ما كان لُيسأل عما يفعل، بل هم الذين ُيسألون، أدخل الطائعني النار، وأدخل العاصني اجلنةرب العاملني ولو أن اهلل 
 اهـ.

 رابط املقطع على الشبكة:
nN0IYf0-QX-https://www.youtube.com/watch?v= 

*** 
 

 
 

 

 :( ط. العلمية34)صـ الفوائدالعالمة ابن قيم اجلوزية يف كتابه  قال اإلمام
 غري يف عنه هنفَس اهلُل َهزََّن قد وهذا ،له ذنب ا نوَم ،املطيع كتعذيب ؛موضعه غري يف الشيء وضع هو عندهم و)الظلم( ،لألمرين مثبتون فهم السنة: أهل وأما

 . اهـ.كتابه من موضع

*** 

 بالظلم  العالمة ابن قيم اجلوزية يهدم تأصيل )رسالن( الفاسد، ويعترب قوله هذا اتهامًا هلل 

 العالمة ربيع بن هادي املدخلي يهدم طريقة )رسالن( البدعية يف تعبرياته عن القرآن

https://www.youtube.com/watch?v=-QX-nN0IYf0
https://www.youtube.com/watch?v=-QX-nN0IYf0
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 :1432رمضان  9، بتاريخ/ أسئلة أهل مصر شريط كما يف ؛ أمحد بن حييى النجمي الشيخ العالمة  َلِئُس

 ؟يته؛ لكان هذا هو عني احلكمة منهمعص أهَل عََّمطاعته وَن أهَل اهلُل ذََّبما حكم من يقول: لو َع
 قائاًل: فأجاب  

 ..يف العقل يعين هل يصح ؛عبدون غريهووعد العصاة الكفار املنافقون الزائغون الذين هم َي ،والنعيم فيها ،بالفوز فيها وباجلنة؛ ،وعد املطيعني بالنجاة اهلل 
إا زنديق، هذا ا يقوله  ،يف العقل هذا الكالم؟! وا آمنا به، هل يصح ،ما قرأنا كتاب اهللو كنا ل ،قبل أن نقرأ كتاب اهلل ،؟!يف العقل هذا الكالم هل يصح

ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ)، [957]النساء:(   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی)، الذي يقول هذا زنديق

 ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ے ۓ ۓ ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ ھ ڻ ۀ ۀ ہ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ

عقل أن اهلل ، كيف ُيفهذا الكالم كالم زندقة، هذا صاحبه زنديق الذي يقول هذا الكالم، [99-9 ]الليل:(   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۈ ۈ ٴۇ
، ا واهلل!يف رأسه عقل،  ، فيه عقل،هذا شيء أحد يتصوره ويف نفسه عقل ،؟!ن أطاعهَم ُبذَِّعوُي ،ن عصاهجيزي بالنعيم والنجاة والفوز َم.. يعين أهل ُيَنعُِّم
 [.بواسطة مقال على الشبكة. اهـ، ]نعم

 

قوله بقول 

األشاعرة 

القائلين بالجبر 

الخفي، مع 

بات تناقضه بإث

 األسباب.

 :م1992/ 0/ 19،املوافق 1419صفر  34، بتاريخ وصفات الداعية املسلم الشعراوي قال )رسالن( يف خطبة له بعنوان
، ُض ُجوٍد..َفْيِعْلُمه يف مجلة واحدة:  -رمحة اهلل عليه-والشيُخ جعل اهلل رب العاملني الشيخ عالمة متميزة؛ ألنه كان داعية متميزًا إىل اهلل رب العاملني، 

، إمنا هو عطاء من اهلل رب العاملني، وا َنْفَي لألسباب، قد بذل َفْيُض ُجوٍد، ا َبْذُل جمهود، الشيُخ ِعْلُمه يف مجلة واحدة، ِعْلُمه َفْيُض ُجوٍد، ا َبْذُل جمهود
ٍم ا َيْفُتر، وِبَأْمٍر ا يعرف الكالَل وا التعب، فأتاه اهلل رب العاملني بفيض الرجُل جهَده يف التحصيل والتعلم، ويف َسْعٍي َدُءوٍب من أجل حتصيل العلم ِبَنَه

 . اهـ.، وهو فضل اهلل رب العاملني يؤتيه من يشاءاجلود مع بذل اجملهود، ا ببذل اجملهود
*** 

 

 .د، ...فأتاه اهلل رب العاملني بفيض اجلود مع بذل اجملهود، ا ببذل اجملهودَفْيُض ُجوٍد، ا َبْذُل جمهوالشيُخ ِعْلُمه يف مجلة واحدة، ِعْلُمه فقول )رسالن( هنا: 

 هذه عبارة )أشعرية( منكرة، حتمل بني َطيَّاِتَها )اجلرَب اخلفي(، وُتخالف صراحًة ما عليه سلف األمة يف باب )القدر(.

 .وا َنْفَي لألسباببعدها مباشرة:  : لقد قلُتالفإن ق

 ذا ال ُيعفيك من االحنراف يف العبارة؛ ألنها ليست من مصطلحات السلف، بل هي عني عبارات )األشاعرة اجلربية(.ن هإ: ُيقال لهف

بني  ألن؛ َفْيُض ُجوٍد، ا َبْذُل جمهود، ...مع بذل اجملهود، ا ببذل اجملهود ، ال ُيَمرُِّر وال ُيَبرُِّر لك العبارة املنكرةوا َنْفَي لألسباب ثم: قولك هذا

العبارتني من التناقض ما جيزم به كل من تربى على كتب االعتقاد السلفي النقية؛ ففي األوىل إثباٌت لألسباب، ويف الثانية نفٌي صريح 

 م تأصيل )رسالن( البدعي، ويرمي قائله بالزندقةالشيخ العالمة أمحد بن حييى النجمي يهد
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 لألسباب، فكيف جيتمع احلق والباطل يف سياق واحد؟! 

 د مفقود(، أو )هذا طويل قصري( يف ذات اللحظة؟!!هل يقول عاقل بأن الشيء الواحد جيوز أن ُيقال عنه: )هذا أبيض أسود(، أو )هذا موجو

 !لقيطًا ال ُيعرف َمن أبوهثالثًا إن غاية ما فعلته هنا: هو أنك َلقَّْحَت كالَم السلف بعباراِت األشاعرة الضالل؛ فأخرْجَت لنا معتقدًا 
 

نسبته الضحك 

 إلى القدر.
م، يف الدقيقة رقم 16/2/3666، املوافق 1436ذو احلجة  4، بتاريخ/ اجلمعة ةبناء الكعب قال )رسالن( يف كلمة له عقب خطبة له بعنوان

(66:44:31): 

  عباد اهلل! إن الشاعر احلكيم القديم قال مقولًة فيها من الصدق ما فيها؛ عندما قال: 

اااااااااا ِ  ِيااااااااااًَِرااااااااااْ ََِاااااااااا َِياااااااااا   ِ    ااااااااااًَ َِرَ ًش 

 ِ

ِ  اااااااااااا َِ اااااااااااا   ِْ ِ يكااااااااااااهقِراااااااااااا ِساااااااااااا   

  ِ

ِ   يقااااااااااااااه ِ    ِراااااااااااااا ِيقااااااااااااااه ِ   ْ اااااااااااااا

 ِ

ِهِفً    اااااااااااااااااا ِ  ب ااااااااااااااااااًِ   اااااااااااااااااا   َِْراااااااااااااااااا

  ِ

ْ ِ   ااااااااااااااا ِ  ِتقفاااااااااااااااهقِ   َفَ اااااااااااااااْ ِ  سْ َ ااااااااااااااا ر

 ِ

ْ  َق ِ ِ.ِ ه.فَضااااااااااااااااا ْ ِ   ااااااااااااااااا   ِْ ْتَقااااااااااااااااا  

  ِ
 على الشبكة:على موقعه رابط اخلطبة 

id=652http://www.rslan.com/vad/items_details.php? 
 

*** 

 

( الذي قال سليمان بن اهلل عبد بن أمحد)املعرى  العالء إمنا هي ألبي !باحلكمةووصف قائلها  هاهنا، هذه األبيات اليت ساقها )رسالن( وللعلم:

 ها. .  الزندقة على يدل شعر له( ط. املعرفة: 113/ 1) ميزان االعتداليف  فيه اإلمام الذهيب 

  

 يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة:قال )رسالن( 

ر اهلل رب يكرب يف بطنها وينمو، وَيْسَتِتمُّ محله يومًا من بعد يوم، وشهرًا من بعد شهر، وا َيْبُدو عليها من أثر احلمل شيء، حتى وضعته بقد فكان موسى 
 . اهـ.فتضحُك األقداُر أمرًا، وُتَقدُِّروَن؛ خبفي لطفه ومجيل قدرته قد دبر له -جل وعال-العاملني، فلما أن وضعته كان اهلل 

 رابط املقطع على الشبكة:
https://c.top4top.net/m_592bxrc28.flv 

 

سبته اإلرادة ن

 .إلى القدر
م، يف الدقيقة رقم 31/13/3612، املوافق 1424صفر  34جلمعة ، بتاريخ/ امجاعة اإلخوان اإلرهابية قال )رسالن( يف خطبة له بعنوان

(66:32:42): 

  يا أهل مصر!:
َِ َرااااااااا ِ  قضاااااااااًْ ِب  فاااااااااهِ ياااااااااًِ هاااااااااَ ِر اااااااااَ َِ

ِ

ِ.ِ ه.بااااااااااااااااااااً     ِفكًرااااااااااااااااااااًِ    َ ِ راااااااااااااااااااا  ِ 

  ِ

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=652
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=652
https://c.top4top.net/m_592bxrc28.flv
https://c.top4top.net/m_592bxrc28.flv
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 رابط اخلطبة على موقعه على الشبكة:

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4214 
 

*** 

 

 الذي ُيَقدُِّر األقدار.  ، والقضاء ال إرادة له، إمنا اإلرادة هللفهنا أثبت )رسالن( اإلرادة إىل القضاء
 ؟1422مجادى اآلخرة  4، بتاريخ/  اجلمعة كهف املطاريد!( يف خطبته شاءت األقدارأليس )رسالن( قد رجع عن عبارة ) فإن قيل:

 (؟!!شاءت األقدار(؛ وهي تؤدي نفس املعنى الفاسد الذي يف: )أمرًا بلطفِه وأراَد القضاُء َرَمىين هو من هذه العبارة األخرى:  )أو فاجلواب:

*** 
 
 

 
 

 

 :. الوطن، الثريا( ط114، 112/ 2) جمموع الفتاوى والرسائل كما يف ؛ حممد بن صاحل العثيمني الشيخ العالمة  َلِئُس

 ؟وكذا كذا األقدار شاءتو، وكذا كذا حيصل أن الظروف شاءت: قول حكم ما
 قائاًل: فأجاب  

 ا والقدر، رقد مجع األقدار وكذلك، له مشيئة ا والزمن، األزمان وهو ظرف مجع الظروف ألن، منكرة ألفاظ ؛الظروف شاءتو، األقدار شاءت: قول
 هي املشيئة ألن لألقدار؛ ُتضاف أن جيوز فال املشيئة أما ،به بأس فال ؛وكذا كذا اهلل قدر اقتضى: اإلنسان قال ولو ، اهلل هو يشاء الذي وإمنا، له مشيئة

 . اهـ.للموصوف اإلرادة إمنا، للوصف إرادة وا، اإلرادة
*** 

 

 

 :، الثريا( ط. الوطن114/ 2) جمموع الفتاوى والرسائل كما يف كذلك؛  َلِئُسو

 ؟القدر شاءو،  اهلل قدرة وشاءت: قول حكم
 قائاًل: فأجاب  

 اقتضت: نقول ولكننا، يشاء ملن واملشيئة، للُمريد اإلرادة وإمنا، له إرادة ا واملعنى، معنى والقدرة، إرادة املشيئة ألن؛ اهلل قدرة شاءت: نقول أن يصح ا
 الفعل يقتضي أمرًا ُنضيف أن وأما ،هخملوُق :أي ،اهلل خلق هذا: تقول كما ؛همقدوُر :أي ،اهلل قدرة هذه: وقع إذا الشيء عن نقول أو، وكذا كذا اهلل حكمة

 وإمنا، هلما مشيئة وا معنويان، أمران والقدرة القدر ألن جيوز؛ ا وهذا، وكذا كذا القدر شاء: قوهلم ذلك ومثل، جيوز ا هذا فإن القدرة؛ إىل ااختياري
 . اهـ.أعلم واهلل ،ُمَقدِّر هو وملن قادر، هو ملن شيئةامل

*** 
 

 القدرو القضاء إىل إلرادةا البدعي بنسبتهيهدم كالم )رسالن( العالمة حممد بن صاحل العثيمني 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4214
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4214
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من قصيدة  ا مجيعًاأخذهقد و ،بعدهأخرى مع سبعة أبيات  ؛ ذكره..(!مصَر أهَل : )ياالذي ذكره )رسالن( السابق هذا البيت الفاسد :تنبيه

 !!سر يا صليب الرفق يف ساح الوغى ألمحد شوقي بعنوان:

 ،خماطبة الصليب!!يكفي ما فيها من ة، بال عزو أو إحالة، ثم هذه القصيدة حتتوي على أخطاء عقدية فاحش -كعادته-وقد نقلها 

 وها هي القصيدة بكاملها؛ لتعلم أن )رسالن( هذا حاطب ليل:،  وُأمِِّه  والتوسل باملسيح

 

اااااااا ِ ِ  ااااااااَه  ِيااااااااًِ اااااااا  َ ِ   فاااااااا س  ِيفِسااااااااًى 

 ِ

ِ ًرااااااااااااااااً ح  ِ ح اااااااااااااااا  ااااااااااااااااًِ  رْتاااااااااااااااا ِ  

  ِ

ااااااااا ًِ   اااااااااهَِ ااااااااا   خااااااااا ِ   ِ   ااااااااافهَيِْره س 

 ِ

اااااااااااااااا ِس  اااااااااااااااا اااااااااااااااا ِ َِ    ِآالر  ِر ااااااااااااااااًرً إله 

  ِ

اااااااااااااا   ِس   ِ ِِ س  َ ِ    ج   حااااااااااااااً اااااااااااااا   ِ ًشااااااااااااااًفير

 ِ

َْ سااااااااااااااااا َِب َِ   َِالَتِراااااااااااااااااًِ ًًَِرااااااااااااااااا ااااااااااااااااا   

  ِ

هِ  ًَ ِب  َااااااااااااا  تااااااااااااا ِط ْ َِ َرااااااااااااا  اااااااااااااهذ ِ َ   ًِ

 ِ

ِ ًَِ  ِْخااااااااااااااا س ِ ْ ْ ِ      راااااااااااااااًَ  ااااااااااااااا  ااااااااااااااا  

  ِ

ااااااااااااااهِْ ِ  ج اااااااااااااا ِ ساااااااااااااا  ََ ِ    اااااااااااااا َ َِ ْ رر

 ِ

اااااااااااااا ِ ِعِس َِ  ضس ِخ قاااااااااااااايفَِِساااااااااااااا س ِح ًرااااااااااااااً   ه 

  ِ

ِ للِْ َِ اااااااااااااااا َِتَ اااااااااااااااا س ِِجااااااااااااااااًْ َهِيفَِ ااااااااااااااااه ق 

 ِ

ِالِْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ًرً ًِِالِب َ َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااالل ِ

  ِ

 ِس
ِ    اااااااااً َتِياااااااااًَِحاااااااااَ َ َِ َسااااااااا   ِ َِيااااااااا ِ راااااااااه 

 ِ

ِ ااااااااااااااا ِسَِهاااااااااااااااَ َرتس     ِ ََِ ًراااااااااااااااًِ   اااااااااااااااً      

  ِ

ااااااااا  س
اااااااااهِ ضاااااااااًْ ِب ْ  ِس  قَ َِ رااااااااا ِياااااااااًِ هاااااااااَ ِر  ِف 

 ِ

ِكًراااااااااااااااااااااااًف   ِباااااااااااااااااااااااً  رااااااااااااااااااااااا   ِ ِ     

  ِ

َِ ااااااااااااااا  اااااااااااااااقر َ اااااااااااااااا    ً اااااااااااااااْ ِذ َِ رس   َْ ِ   ًِ

 ِ

ااااااااااااااا اااااااااااااااب َ َ يس َِ حس َِشاااااااااااااااك  ََِ َثِيفِ  ِسه  ًًِرًََِرااااااااااااااا  

  ِ

اااااااااااااااَت ِسَِهاااااااااااااااا ِ ًِيفِْب ِسَشاااااااااااااااا َِ  ااااااااااااااااًَِ  ِس   َِقااااااااااااااااَ بِس َِ  َشَِ َت سِْ ااااااااااااااا ِْيِ  ِسر  ِ جًراااااااااااااااًْثاااااااااااااااْ ِ  
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 ِ  ِ

َ اااااااااااا ََ اااااااااااا ِس َ َِسااااااااااااك ِ  اااااااااااا ًَِ  ِر  ِه   ااااااااااااً ِ  َ  

 ِ

ااااااااااااَ ِ  ِسَ َ اااااااااااا  َ اااااااااااا ِر      ِ   ََ اااااااااااا ًًِرًََِ َِ َ ااااااااااااف 

  ِ

ااااااااااااا  َقًَِِتاااااااااااااَ  ِسَ َ َرااااااااااااا  س
َ ِر  ًِْف َِ َضِْخااااااااااااا  

 ِ

ااااااااااااااااَياااااااااااااااا  ِ   س
الَِتاااااااااااااااا ًَِْ ِر  ًًَِراااااااااااااااا ْ ِج  َِ ِ 

  ِ

ََ ََِ ااااااااااااااَي ِس َََ اااااااااااااا ِ ًَِضاااااااااااااا َِ َااااااااااااااْ َِحهِسًَِ َي ِس َر

 ِ

َِيَ اااااااااااااااَجااااااااااااااا ِس اااااااااااااااًْيِ  ِسش  ًِ رَِ َِْ ااااااااااااااا سَِيَِ   ِسَ غس

  ِ

ْج ْااااااااااا اااااااااااََ ِ  ِه  َِ  س ااااااااااا ِْ ي    ََ ًَِق َااااااااااا  ِ  ِس اااااااااااًَِ 

 ِ

ااااااااااااااااا َِ ْرَ  راااااااااااااااااَ ِه َِياااااااااااااااااَ َِ ف  ااااااااااااااااا َِ   ًًِرَِ  َِ س 

  ِ

َِ ِ ااااااااااااا اااااااااااااًْقِ  جِههاااااااااااااِجًعَِ  تاااااااااااااقر ِذى    

 ِ

ااااااااااااا ااااااااااااا ِ  َ ِ ىِ  َجااااااااااااا  ِ   ِ  ت  ِ ًراااااااااااااًج    

  ِ

َْْ ِآبًْ راااااااااااااااااً   ِ   ضاااااااااااااااااً ْ َراااااااااااااااااْ ِ ِرااااااااااااااااا

 ِ

ِ     فًراااااااااااااااً  اااااااااااااااَ ِ   ًِرَِذسَِخااااااااااااااا َِ ْك ِرااااااااااااااا

  ِ

ِ ااااااااااااتس َ ااااااااااااَأ ااااااااااااهْ ِ  قًِر  رااااااااااااَِ ْكاااااااااااا ِسَِ  ر ًِرر

 ِ

ْ َِياااااااااااااااهِسَحاااااااااااااااَج ِس َْ ًًَِراااااااااااااااَحِ َِج ِسَه ََِ ِ  ساااااااااااااااً

  ِ

ًِي   َاااااااااااً  ْطِ ِ هاااااااااااَيَِحااااااااااا   ِ     ْ اااااااااااَ ِ رااااااااااا

 ِ

اااااااااااااااااااقَِراااااااااااااااااااذسِ  َ ِ إل  س ًِرًَ اااااااااااااااااااحسِ  إلَىَِ َِْ

  ِ

 ِس
َْ ِسَ اااااااااااا ََِِ َ اااااااااااا   اااااااااااا ِسِ  َِتاااااااااااا ِ ًَِر ِسي َااااااااااااَذ ِ ِر 

 ِ

َِ ااااااااااااااااَ   ِس َِ خااااااااااااااااه ق  ِخه رااااااااااااااااًََِفَ ااااااااااااااااْ  ر

  ِ

اااااااااااااااذ َِ ِحَااااااااااااااا ِ  تر ًِْ ِرَِ َِ س ِ ااااااااااااااا َْ  بًَِراااااااااااااااتس

 ِ

ِحقاااااااااااااااًَ َِ   َضاااااااااااااااغًرً  ه ِ  ْفااااااااااااااا َِي ِس ااااااااااااااا

  ِ
 

 

 (.14( إىل البيت رقم )2من البيت رقم ) األبيات اليت ذكرها )رسالن( من هذه القصيدة هي: مالحظة:

 

 

 

*** 
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ادعاؤه أن  اإلميان بالغيب.

أرسل  اهلل 

الرسل إلى 

الناس؛ 

يخبرونهم عن 

الغيب المطلق 

الذي ال يعلمه 

 إال اهلل. 

 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة:

لقه من األناسي، أرسلهم اهلل رب العاملني هادين مهديني، يدلون الناس إىل احلق، وُيرشدونهم إىل اخلري أرسل اهلل رب العاملني الفئَة املمتازَة املختارَة من خ
 . اهـ.الذي ا ميكن للعقل أن يتوهمه، وا للخيال أن يتخيله وخيربونهم عن الغيب املطلق، -جلت قدرته-والصواب، ُيعرفونهم ربهم 

 رابط املقطع على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=zNxmHejuYO8 

*** 
 : والغيب على قسمني

 = وهذا ال يعلمه إال اهلل وحده، وال حييط به ملك مقرب، وال نيب مرسل، وإمنا استأثر اهلل رب العاملني بعلمه.غيب مطلق -9

 نزول املطر، ...اخل.وقت قيام الساعة، وقت  مثاله:

 = وهذا قد أعلم اهلل بعض خلقه به دون البعض اآلخر، فهو غيب بالنسبة ملن مل يطلعه اهلل عليه.غيب نسيب -2

 امللك املوكل باألرحام على نوع اجلنني، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد. إطالع اهلل  مثاله:

 لق الذي ال يعلمه إال اهللفهنا قرر )رسالن( أن الرسل أخربوا الناس بالغيب املط !!  
 

توقري أصحاب 

،  رسول اهلل

وحفظ قدرهم 

 ومكانتهم.

تهكمه 

من وسخريته 

الصحابي 

 البدري

خالد بن )

 (ڤ رافع

 ُهَملَ الذي َع 

 النبي 

 الصالة.

 

 (:66:12:43ة رقم )يف الدقيق م،3660/ 9/ 1هـ، املوافق 1434، بتاريخ/ رمضان خواطر عن العبوديةقال )رسالن( يف حماضرة له بعنوان 

، فقام الرجل ارجع فصل؛ فإنك مل تصل، ثم سلم وجلس، فقال: ىوََّلفقام وقعد، وانثنى وَتللرجل الذي دخل املسجد فصلى يف حضرته،  يقول النيب 
فصلى ثالثًا فأتى مبثل ما أتى به يف املرتني األوليني؛  ،ارجع فصل؛ فإنك مل تصل: فصلى كهيئته اليت صلى عليها قبُل، ثم فرغ من الصالة؛ فقال له الرسول 

 ، ثم قصد املسجد، ثم دخل فصلى يف حضرة الرسول والرجل جعل على جسده ماء  وضوء  بزعمه؛ فإنك مل تصل، ارجع فصل؛ فإنك مل تصلفقال: 
 . اهـ.،..فإنك مل تصلومع ذلك يقول له: 

 ة:رابط احملاضرة على موقعه على الشبك

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=244 
 

 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة:

بعد جاء الرجُل فصلى بني يديه، فقال له  عندما النار؛ ألن الرسول  َتْلَخعلى ذلك يف اإلساءة يف الصالة َد تَّفهذا التهريج الذي عشنا فيه دهرًا؛ إن ِم..، 
فصل؛ فإنك مل  قم، نفس الذي أتى به يف املرة األوىل جاء به يف املرة الثانية، قال: مرًة أخرى َبِعفقام فَل، فصل؛ فإنك مل تصل قم، قال: أن َفَرَغ من َلِعِبِه

، فقام فصلى كهيئته اليت صلى عليها يف املرتني السابقتني، قال: فصل؛ فإنك مل تصل قم، ، كنَت يف َلِعٍبٍثَبنَت يف َعك؛ إذًا مل تكن يف صالة، مل تصل، تصل
 . اهـ.،..، قال: والذي بعثك باحلق! ا ُأْحِسُن إا ما رأيَت، َعلِّْمِني، فَعلََّمُهفصل؛ فإنك مل تصل قم

 رابط املقطع على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=3kNY_Bxixkg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zNxmHejuYO8
https://www.youtube.com/watch?v=zNxmHejuYO8
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=244
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=244
https://www.youtube.com/watch?v=3kNY_Bxixkg
https://www.youtube.com/watch?v=3kNY_Bxixkg
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تشبيهه لصحابي 

 ڤجليل 

بالمرأة الحامل 

في شهرها 

 !التاسع

 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة:

 ،..  اهـ.،..لو كان هذا يف غري هذا؛ لكان خريًا؛ فقال: وضعها ِةبَُّهالتاسع على َأ قد تكورت بطنه وانتفخت كامرأٍة يف شهرهانظر يومًا إىل رجل . 
 رابط املقطع على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=3_fFRHVMQaI 

*** 
 ؟!! ان َسبًَّا يوجُب تعزير قائله، فكيف ُيقال يف واحد من أصحاب رسول اهلل يف آحاد الناس؛ لك  الساقط لو قيل هذا الكالم

 

وصفه لمقالة 

 ڤاألنصار 

بأنها مقالة 

الرجس 

 النجس.

 

 :(:66:46:31م، يف الدقيقة رقم )1991-4 -32بتاريخ/  ،اهلجرة هجرتانخطبة له بعنوان أواخر قال )رسالن( يف 

يا معشر األنصار! لوا اهلجرة؛ لكنت امرءًا من األنصار، اللهم! ارحم األنصار، ، قال: نا برسول اهلل قسمة، قسمًا وحظًا [: رضيأي: األنصار..، قالوا ]
حلاهم من دموعهم، ا خترج من مآقيهم وعيونهم، وإمنا خترج من ذوات  -أي: ابتلت-، فبكى األنصار حتى اخضلت وأبناء األنصار، وأبناء أبناء األنصار

، ُمَطهََّرًا ذلك كله يف حبار ألقاها الشيطان س من مقالٍةِجلكي خيرج الرجس النَّبهم، ومن ذوات نفوسهم، ُيَطهُِّرون بها بعدما متر على ألسنتهم مقالًة قالوها؛ قلو
 . اهـ.الدموع والندم، رضينا برسول اهلل َقسمًا وحظًا، رضينا برسول اهلل َقسمًا وحظًا،..

 وقعه على الشبكة:رابط اخلطبة على م

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=20 
 

اإلمامة، والسمع 

والطاعة لوالة 

األمر، وحتريم 

 اخلروج عليهم.

 طعنه في

اإلخواني 

 المنحرف 

)محمد   

 مرسي( 

يوم أن كان 

 ؛رئيسًا لمصر

مع كونه قد 

أثبت له 

اإلمامة 

 ها.حين

 
 

م، يف الدقيقة 3613/ 0/ 39هـ، املوافق 1422شعبان  9بتاريخ/ اجلمعة  ،احلاكم واحملكوم واجلماعة( يف خطبة له بعنوان رسالن)قال  -9

 (:66:62:12رقم )

أهل السنة هو ما دل عليه منهاج النبوة، وهو أنه جيب السمع والطاعة ، والذي أعتقده ويعتقده وقد صار الناس يف مصر إىل رئيس، أو حاكم، أو ولي أمر..، 
 له يف املعروف، فإذا أمر مبعصية فال مسع وا طاعة فيما أمر به منها، وُيسمع ويطاع له فيما دون ذلك من املعروف. 

 وا ُتنزع يد من طاعة، وا حيل اخلروج عليه، وا منازعته يف األمر. 
ندوات، أو نتقاد سياسته، والتشهري بطريقة إدارته، واخلوض يف خصوصياته وسريته، وتناوله مبا ا يليق يف اجملامع أو على رءوس املنابر والومن اخلروج عليه: ا

 .. اهـيف احملافل واملسامرات
 الشبكة: موقعه على  رابط اخلطبة على

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3771 

*** 
 

/ 2 املوافق ،1422 شعبان 12 الثالثاء؛ بتاريخ/ قال )رسالن( يف جواب على سؤال ُنِشَر على موقعه الرمسي عقب تولي )حممد مرسي( للرئاسة -2

 إثبات )رسالن( لوالية اإلخواني )حممد مرسي(
 

https://www.youtube.com/watch?v=3_fFRHVMQaI
https://www.youtube.com/watch?v=3_fFRHVMQaI
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=20
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=20
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3771
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3771
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 :م3613/ 1

بارك -؟، وما وجه اجلواز أو املنع؟، أجيبونا مأجورين أمري املؤمننيأن ُيلقب )د. مرسي( بـ -بارك اهلل فيكم، ونفع بكم-يقول السائل: هل جيوز  السؤال:
 .-اهلل فيكم
أمري وا غريه؛ ممن سبقه، أو هو معاصره، أو من بعده بـ (د. مرسيلقب )ُيأن  ا جيوزاحلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ا نيب بعده،  اجلواب:

 .. اهـ، له حق السمع والطاعة يف غري معصية، فإن أمر مبعصية؛ فال مسع وا طاعة،..هو حاكم، أو ولي أمر، أو رئيسوإمنا ، املؤمنني
 الشبكة: موقعه على  على السؤالرابط 

http://www.rslan.com/Makalat/SoalGawab.php 

******* 
 

 
 
 
 

/ 13/ 19هـ، 1424صفر  0، بتاريخ: )فضيحة املطموس الكذاب)أمحد أبو العينني( وهو املسمى بـ اخلارجي يف رده األول على (رسالن)قال  -9

 ( ط. الفرقان:49م(، يف )صـ3613

 بربك: أين كالمك اآلن فيمن مل يقل سأزيد كالمًا من اإلجنيل والتوراة؛ وزاد؟! -يا مطموس-وأسألك 
 مل يقل سأحرف األحاديث؛ لتنعكس املعاني؛ وفعل؟!ومن 
 يستويان مثاًل؟! فاحرتموه، وفاقتلوهوهل 

 ويف من قال: سأطبق الشريعة؛ ومل يفعل؟!
 .. اهـأا تستحون من اهلل يا قوم؟!،..

         
 

 

 الشبكة: موقعه على  على الردرابط 
http://www.rslan.com/Makalat/Fadeha.php 

 حاكم وهو( مرسي حممد) اإلخواني يف( رسالن) طعونات
 

 

http://www.rslan.com/Makalat/SoalGawab.php
http://www.rslan.com/Makalat/SoalGawab.php
http://www.rslan.com/Makalat/Fadeha.php
http://www.rslan.com/Makalat/Fadeha.php
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*** 
 

م(، يف الدقيقة رقم 3612/ 4/ 30هـ، املوافق: 1424مجادى اآلخرة  10، بتاريخ )اجلمعة الشيعة واملستشار قال )رسالن( يف خطبة له بعنوان -2

(66:63:36:) 

 ، وقال بعد الديباجة: مبؤسسة الرئاسةطالبًا قبول ااعتذار عن عدم ااستمرار يف العمل  ،استقالته املستشار القانوني لرئيس اجلمهوريةفقد قدم أما بعد: ، ..
 : -وذكر ستة أسباب، ثم قال-علم اجلميع أن استقاليت ترجع إىل عدة أسباب، أهمها.. وجيب أن َي

واملد الشيعي، وإعادة الدولة الفاطمية، وضخ أموال  ،واحلسينيات ،تشيعفتح أبواب مصر أمام السياحة اإليرانية، وما ينتج عنه من فتح أبواب ال سابعًا:
 .ومصاحل إيرانية خلدمة أهدافهم يف القضاء على املذهب السين يف مصر

، وا شك امؤسسة احلكم نفسه من داخلوهذا السبب من أسباب ااستقالة من أكرب األدلة على صدق التقدير للخطر الشيعي على أهل مصر؛ فقد مت تقريره 
مصر خطر متوهم،  أن لديها من املعرفة واإلحاطة مبثل هذه األمور ما ليس عند غريها، وهذا يقيم احلجة على أولئك الذين اعتقدوا أن خطر املد الشيعي على

 .أو خطٌأ ُمبالٌغ فيه،..
 (:66:64:41إىل أن قال يف الدقيقة رقم )

إن إليرانية ليس املصدر الوحيد للخطر الشيعي على مصر، وليس إغالقها وحده بكاٍف للتصدي لذلك اخلطر، ..، واحلق أن فتح أبواب مصر أمام السياحة ا
، ويف موقفهم من الشيعة ودينهم، ولقد كانت مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة من أعظم ما اجرتموه واقرتفته اخلطر األكرب يف عقيدة الفاحتني لألبواب

سوى دعوة إىل تقريب السنة من  ؛أوائل املمهدين لذلك، الداعني إىل إنشاء دور التقريب املزعومة، ومل تكن الدعوة إىل التقريب تلكأيديهم، وكانوا من 
لى ما هم مع بقاء الشيعة ع ،وتقريب الشيعة من السنة، بل هي ما  كانت سوى دعوة إىل تقريب السنة إىل الشيعة ،الشيعة، ا دعوة إىل تقريب السنة من الشيعة

 .. اهـعليه،..

 الشبكة: موقعه على رابط اخلطبة على

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4046 
 

 م(.3612/ 1/ 2إىل ) ،م(3613/ 0/ 34)مرسي( الرئاسة يف الفرتة من ) املنحرف توىلفائدة: 
 

لمزه في 

حكومة الرئيس 

عدلي السابق 

يوم  منصور

أن كان رئيسًا 

لمصر عقب 

يف الدقيقة رقم م، 3612/ 9/ 36، املوافق 1424ذو القعدة  14، بتاريخ/ اجلمعة  التسرت على املطلوبني قال )رسالن( يف خطبة له بعنوان

(66:40:49): 

ممن يتكلمون يف الدين هم ينتمون إىل الفئات الضالة وإن ُحسبوا على طريٍق ا عنف فيه، وا تفجري وا تكفري، وهم يف احلقيقة أصحاب  ..، ولكن كثري
ابد مع وزارة األوقاف قد حددت صفة معينة لكل من يعتلي منربًا يتبع مساجدها، هذه الصفة هي صفة )األزهرية(، أن يكون أزهريًا، والتكفري والتفجري، 

، الرجل عميد لكلية مجاعة اإلخوان املفسدين، كم من جيل تربى على يدي )عبد الرمحن الرب( مفيت ذلك من نصيحة ألولئك بأن ُيطهروا صفوف األزهريني
للكلية، كم من أجيال خترجت من حتت  أصول الدين، كان معيدًا، ثم مدرسًا مساعدًا، ثم مدرسًا، ثم أستاذًا مساعدًا، ثم أستاذًا، ثم رئيس قسم، ثم صار عميدًا

؟، أمل يكن مفتيًا للجماعة؟، أمل يكن وزير األوقاف السابق عميدًا رابعةيده، أليس بأزهري؟، فلُتَطهَّر أيضًا صفوف األزهريني، أمل يكن على منصة إشارة 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4046
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4046
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سقوط حكم 

 اإلخوان

 .المجرمين

حملافل، فلُتَطهَّر أيضًا صفوف األزهريني، أمل يكن من مستشاريه من هو أستاذ لكلية الدعوة؟، كم خترج من حتت يده من األزهريني الذين يقفون على املنابر ويف ا
؟، كم من أولئك األزهريني الذين ربوا تلك األجيال؟، هم منحرفون رابعةللحديث بكلية أصول الدين قسم التفسري بطنطا، وكان يقف على منصة إشارة 

إما بسوء نية حبجب تطهر أيضًا صفوف األزهريني وإا وقعنا يف الشََّرك، وإا وقعت األمة يف الشََّرك، كيف؟ احنرافًا ظاهرًا وباطنًا، وهم متعصبون، فينبغي أن 
، فيكون ذلك بسوء يناملعتدلني حبجة أنهم ليسوا بأزهريني، مع ختلية املكان لألزهريني وفيهم كثري من املنحرفني كالذين خترجوا من حتت أيدي أولئك املذكور

ريٌة ا عمق للمجال يصول وجيول، أو حبسن نية، فالبد من درس هذا األمر درسًا عميقًا، وهنالك معايري للتقويم سوى هذه املعايري، فهذه املعايري فط نية إخالء 
 .. اهـهلا، وهي ا تؤدي إىل خري،..

 الشبكة: موقعه على رابط اخلطبة على

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4112 
 

 . (م3614/ 0/ 2)، وإىل (م3612/ 1/ 4)  الفرتة من يف (منصور)فائدة: توىل الرئيس 
 

لمزه في 

حكومة الرئيس 

 الحالي لمصر 

عبد الفتاح 

  السيسي

وفقه اهلل -

 .-لكل خير

 

 :(66:61:13يف الدقيقة رقم )م، 3614/ 9/ 4، املوافق 1424ذو القعدة  16، بتاريخ/ اجلمعة مصر وخوارج العصر قال )رسالن( يف خطبة له بعنوان

وما معنى أن ها، ..، أا يعد صنيع مثل هذا املسخ تكديرًا للسلم ااجتماعي، وحتريضًا على الفوضى بسبب ما يقوم به من طعن يف ثوابت األمة ومسلمات دين
، وُيسمع يف الوقت عينه الكالم بالشبهات والتشكيك يف الدين ممن ا يساوي وزنه م يف الدين يف مساجد اهلل من غري املأذون هلم بالكالمُيحظر الكال

 .. اهـترابًا؟!،..

 رابط اخلطبة على موقعه على الشبكة:

rslan.com/vad/items_details.php?id=4633http://www. 
 

 .-دعاة التهييج عليه ألسنةوفقه اهلل لكل خري، وقطع اهلل -(، وإىل )اآلن( م3614/ 0/ 2)يف  (السيسي)فائدة: توىل الرئيس 

 

 م:3614 يف شهر أغسطس، حماضرة لهقال )رسالن( يف 

منه أن جتد مثل )وحيد بالي( شيخ العفاريت، )وحيد بالي( هذا قطيب جلد حمرتق، ذهب عند حصار والغريب الذي ا تنقطُع غرابته، وا ينقطُع التعجب 
يف غزوة  مدينة اإلنتاج اإلعالميمدينة اإلنتاج اإلعالمي من السفيه األمحق )حازم أبو إمساعيل( مبن كان معه من أولئك األوباش الذين ذهبوا معه حلصار 

، سُيغرقون مصر يف الدماء، هذا بصوته وصورته، إن اجلنود ينتظرون الرسالة، ُأثبتوا، ُأصمدواا، ذهب من أجل أن يقول هلم: اإلنتاج، أو ا أدري ما مسوه
نة حتى ا فيه أهل الس ُباَريف الذي ُيَح كيف ُيرتك؟، وملاذا ُيرتك؟،ثم ُيرتك ليعقد ندوة دينية يف )اهلرم( يف األسبوع الفائت، أو يف هذا األسبوع، من أيام، 

، وهم يدعون إىل احلق، وإىل الصراط املستقيم، وعدم اخلروج على حكام املسلمني، واالتزام بالسمع والطاعة ن الذي مينعهم؟، وملاذا مينعهم؟يعتلوا املنابر، َم
؛ ليبثوا الفكر مح ملثل هؤاء بأن يعقدوا الندواتبون!، من الذي حياربهم؟، نريد أن نعرف، ومن الذي يسفُيحاَريف غري معصية، وحيابون اخلوارج وكلَّ مارق، 

يناير، يلعبون  اخلارجي احلروري يف عقول الشبيبة املسلمة؛ ليحرفوا األمة عن الصراط املستقيم؛ لكي تقع مصر كما وقعت من قبل بعد اخلامس والعشرين من
 ، ولكن:يرتكهم، وما الذي يريد من هذا البلد؟، نريد أن نعرف اإلجابة وا يلتفُت إليهم أحد، ملصلحة من؟، ومن الذياللعبة نفسها بذات قواعدها، 

ِ قااااااااااااااا ِ سااااااااااااااا  َتِ اااااااااااااااهِرً ياااااااااااااااَتِح اااااااااااااااً

 ِ
ِ.ِ ه.  كااااااااااااااااا ِالِح اااااااااااااااااًَ ِ  ااااااااااااااااا ِْت اااااااااااااااااً  

  ِ

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4112
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 رابط املقطع على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=jEQrU4_7tXM 
*** 

 

 أينما نزل، ولكن ما هكذا طريقة السلف يف نصح والة األمر، بل هذه طريقة الفوضويني. وحيد بن باليوقاتل اهلل اخلارجي 

ذي يدعي ولالطالع على احنرافات هذا )البالي( بالتفصيل، مع الرد عليها رداًًً علمياًًً وافيًا بعيدًا عن هذه الطريقة التهييجية هلذا الرجل ال

وفقه -لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي  الردود العشرون العوالي على وحيد عبد السالم بالياخلوارج وهو منهم؛ ُيراجع كتاب حرب 

 . -اهلل

يف الدقيقة رقم  م، 3614/ 4/ 33، املوافق 1420شعبان  4بتاريخ/ اجلمعة ، اإلدمان واإلفساد يف األرض قال )رسالن( يف خطبة له بعنوان

(66:62:31): 

، ومن )القطبيني( واإلدارات من )اإلخوان املسلمني(ورسوله؛ عدم تطهري الوزارات، واملديريات،  -تعاىل-يدخل يف اإلفساد يف األرض، ويف احملاربة هلل ..، 
 .. اهـ،..الذين ينخرون كالسوس يف جسد تلك املؤسسات

 رابط اخلطبة على موقعه على الشبكة:

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=5094 

*** 
 

 يف كل مكان، ولكن ما هكذا طريقة السلف يف نصح والة األمر، بل هذه طريقة الفوضويني. مجاعة اإلخوان املفسدينوقاتل اهلل 

ة اإلخوانية اخلارجية( بالتفصيل، مع الرد عليها رداًًً علمياًًً وافيًا بعيدًا عن هذه الطريقة التهييجية ولالطالع على احنرافات هذه )اجلماع

ساعات صوتية،  4، يف اإلخوان مجاعة ضالالت ببعض اخلالن إحتافهلذا الرجل الذي يدعي حرب اخلوارج واملفسدين وهو منهم؛ ُيراَجع 

التأصيالت العلمية لضالالت مجاعة ، وُيراَجع كذلك سلسلةللسنة املخالفة الضالة رقالف باحنرافات األمة تبصريضمن سلسلة 

 .-وفقه اهلل-، كالهما لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي اإلخوان املسلمني

طعنه وسبه 

ولمزه في 

حكام الدول 

على  ؛األخرى

طريقة 

 الخوارج

 القعدية

 :(61:64:16، يف الدقيقة رقم )م3614/ 9/ 4، املوافق 1424ذو القعدة  16، بتاريخ/ اجلمعة مصر وخوارج العصر قال )رسالن( يف خطبة له بعنوان

هلا عدو على  ، ليسفليس وراءها إا مصر ؛وأما هذه القيادة العفنةالشعب القطري شعب طيب،  ،قطرالصيب الغر الذي حيكم تأمل يف أحوال ذلك و..، 
 . وابن عميل ،ألنه عميل قذرملاذا؟  ،ظهر األرض سوى مصر، سوى املصريني

خاصم املصريني وحياربهم، وُي ،صاحلهموُي اليهوَد ُناِدَهُي، ليس له خصومة مع أحد، إنه َلاليوم تركيايف  ِهِتدَّاألمحق الذي على رأس احلكم وُسوكذلك ذلك 
 .. اهـ،..-بهكممحاكم اهلل ون- وأنتم يف غفلة

 رابط اخلطبة على موقعه على الشبكة:

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4633 
 

*** 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jEQrU4_7tXM
https://www.youtube.com/watch?v=jEQrU4_7tXM
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الثوريين 

المهيجين 

للشعوب على 

 الحكومات.

 

 

 
 

 (:م14260/3669، برقم إيداع )انية(، ط. الفرقان، الطبعة الث309)صـ دعائم منهاج النبوةقال )رسالن( يف كتابه  -9

 .. اهـكما يكون بالسيف بالكالمواخلروج يكون 
*** 

 

م، يف الدقيقة رقم 3612/ 1/ 30هـ، املوافق 1424رمضان  11، بتاريخ/ اجلمعة  خطة رد االعتداء القطبيةيف خطبة له بعنوان  )رسالن( قال -2

(66:42:34:) 

 .. اهـ،..يكون بالكلمة مرئية ومسموعة ؛وكما يكون باألبدان ،كما يكون بالسالح اخلروج( عة أن )..، ومقرٌر عند أهل السنة واجلما
 الشبكة: موقعه على رابط اخلطبة على

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4095 

*** 
 

حقيقة ما هـ، بواسطة 1431مجادى األوىل  12، بتاريخ/ اجلمعة ويف أحداث اجلزائر عربةرسالن( يف خطبة مطبوعة له بعنوان قال ) -5

 (:م10126/3611برقم إيداع )، ( ط. أم القرى، الطبعة األوىل114/ 1) حيدث يف مصر

كما يشمل الثورات، كما يشمل ااعتصامات واملنشورات واملظاهرات، كل ذلك  ،كما يشمل اخلطبة بالتهييج ، كما يشمل الكتابة،واخلروج يشمل الكلمة
 . اهـ.خمالف اعتقاد أهل السنة مل يُقل به عامل معترب من السلف وا من اخللف

*** 
 

هـ(، 1431دى اآلخرة مجا 4، بتاريخ: )اجلمعة من فتاوى العلماء الثقات يف اخلروج واجلماعاتقال )رسالن( يف خطبة مطبوعة له بعنوان  -5

 :-معلقًا عليه- رفع األساطنيقال بعد ذكره لكالم العالمة العثيمني يف تعليقه على ؛ (311/ 1) حقيقة ما حيدث يف مصربواسطة 

لتهييج والثورة، وبعث ، وأن جمرد اخلط بالبنان والسطر يف تلك الصحف، وأن الصياح باجمرد الكلمةوهو صريح يف ااستدال والتأسيس والتأصيل على أن 
، خروج على احلاكم، وهو ممنوع ولو خروج على السلطان كل ذلك، احلماسة يف قلوب الشباب والعامة املساكني على أعواد املنابر ويف احملافل ويف اجملتمعات
 . اهـ.فاق؟!كان مقضيًا بكفره قضاء  مربمًا حتى تتوفر الشروط، وهيهات هيهات! فأين توفرها يا ِر

*** 
 

 حقيقة ما حيدث يف مصر هـ(، بواسطة 1431شوال  34، بتاريخ: )اجلمعة اتقوا اهلل يف مصرقال )رسالن( يف خطبة مطبوعة له بعنوان  -8

(1 /342): 

يان أن الكلمة خروج، ويف ب... وهذه بعض أقوال أهل العلم يف بيان عدم جواز اخلروج على احلكام حتى يكفروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من اهلل برهان،
 .منطوقًة أو مكتوبًة

 ن ملز احلكام على املنابر داخل يف اخلروج عليهمتناقض )رسالن( بتقريره أ
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، يتناوله بكالم لو أنه كان يف خليفة راشد َلَعزََّرُه وألوجعه وحلبسه وضربه حتى والعجيب أن الواحد منهم ُيَمكًُّن من منرب فيقف عليه فيتناول سلطانًا ذا سلطان
 . اهـ.كما بينه وبني اخلليفة الراشد على السواء؟ يتوب إىل اهلل رب العاملني؛ فكيف مبن عقله إىل عقل اخلليفة الراشد

*** 
 

 حقيقة ما حيدث يف مصرهـ(، بواسطة 1430ربيع األول  33، بتاريخ: )األحد فقه النوازلقال )رسالن( يف حماضرة مطبوعة له بعنوان  -5

(1 /41 ،42): 

سية؛ ألنه ليس من هدي رسول اهلل، وا من هدي أصحاب رسول اهلل، ا اخللفاء إذن؛ عندما ُأطلق الَعنان يف مسائل التهييج والتحميس واخلطب احلما
أن يتكلم يف األمور  -وعلى رأسهم رسول اهلل-الراشدين، وا من تبعهم من أصحاب نبينا األمني، وا من تبع الصحابة بإحسان، ليس من هدي هؤاء 

، وا التدخل يف أمور السياسات، وتناول النوازل واحلوادث اليت تنزل على عوار ومثالب السياساتا بنقد احلكام، وا بنقد احلكومات، وا ببيان العامة، 
 املسلمني يف أي بقعة من األرض.

ولو كانوا -بني الناس أن يتكلم يف هذه املسائل على رءوس العوام، على رءوس األشهاد  -وا من تبعه من الصحب والتابعني-ليس من هدي النيب األمني 
 . اهـ.، ا على املنابر، وا يف احملافل، وا بينهم يف مجوعهم،..-الب علمط

*** 
 

حقيقة ما حيدث يف هـ(، بواسطة 1426ربيع الثاني  31، بتاريخ: )اجلمعة ملاذا يتطرفون؟قال )رسالن( يف خطبة مطبوعة له بعنوان  -7

 :(063/ 1) مصر

، ما زال هنالك ممن يسري وراء عبد اهلل بن سبأ، كثريون ويف تشغيب الناس على واة أمورهمأ يف حتريض األمة، وما زال يف األمة من أتباع عبد اهلل بن سب
 . اهـ.، حتى وصلنا إىل هذه الدركة اهلابطة يف بلد اإلسالم،..-أرادوا أم مل يريدوا-ينهجون نهجه 

*** 
 

حقيقة ما حيدث يف هـ(، بواسطة 1421ذي احلجة  31، بتاريخ: )اجلمعة رسلمك اهلل يا مصقال )رسالن( يف خطبة مطبوعة له بعنوان  -5

 :-مبينًا سبب الثورة اليت قامت على عثمان-قال  (،33، 31/ 3) مصر

، ملا ُفتح م يف الواةفتُح باب الكالوتلك الثورة اليت وقعت يف ذلك الزمان العظيم ويف ذلك العهد الرشيد ما زالت آثارها قائمة إىل اليوم، وأما سببها فهو: 
ولي أمرها، ثم  باب الكالم بنقد عثمان، وصار ذلك مبذوًا للعامة والدهماء، ومشت به القالُة قالُة السوء بني الناس يف جمتمعاتهم؛ تغريت القلوب على

 .خرجت نازعًة ِربقة الطاعة من أعناقها، حتى قتلته تلك الِقتلة املعروفة
  إىل أن قال:

، وهذا إذا وقع تتغري القلوب، وا تسمع فتح باب الكالم يف نقد الواة على رءوس املنابر ويف اجملتمعات، وأجج نارها هو: -أي: الثورة-ليها والذي حض ع
 . اهـ.وا ُتطيع يف الطاعة، وُتْحِدُث الفوضى

*** 
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 حقيقة ما حيدث يف مصر هـ(، بواسطة 1430ربيع األول  33، بتاريخ: )األحد فقه النوازلقال )رسالن( يف حماضرة مطبوعة له بعنوان  -1

(1 /41 ،42): 

اخللفاء  إذن؛ عندما ُأطلق الَعنان يف مسائل التهييج والتحميس واخلطب احلماسية؛ ألنه ليس من هدي رسول اهلل، وا من هدي أصحاب رسول اهلل، ا
أن يتكلم يف األمور  -وعلى رأسهم رسول اهلل-الصحابة بإحسان، ليس من هدي هؤاء الراشدين، وا من تبعهم من أصحاب نبينا األمني، وا من تبع 

، وا التدخل يف أمور السياسات، وتناول النوازل واحلوادث اليت تنزل على ا بنقد احلكام، وا بنقد احلكومات، وا ببيان عوار ومثالب السياساتالعامة، 
 املسلمني يف أي بقعة من األرض.

ولو كانوا -بني الناس أن يتكلم يف هذه املسائل على رءوس العوام، على رءوس األشهاد  -وا من تبعه من الصحب والتابعني-ي النيب األمني ليس من هد
 . اهـ.، ا على املنابر، وا يف احملافل، وا بينهم يف مجوعهم،..-طالب علم

*** 
 

حقيقة ما حيدث يف هـ، بواسطة 1426ربيع الثاني  31، بتاريخ: اجلمعة رفون؟ملاذا يتطقال )رسالن( يف خطبة مطبوعة له بعنوان  -94

 :(063/ 1) مصر

، ما زال هنالك ممن يسري وراء عبد اهلل بن سبأ، كثريون ويف تشغيب الناس على واة أمورهموما زال يف األمة من أتباع عبد اهلل بن سبأ يف حتريض األمة، 
 . اهـ.، حتى وصلنا إىل هذه الدركة اهلابطة يف بلد اإلسالم،..-ريدواأرادوا أم مل ي-ينهجون نهجه 

*** 
 

حقيقة ما حيدث  هـ(، بواسطة 1421ذي احلجة  31، بتاريخ: )اجلمعة سلمك اهلل يا مصرقال )رسالن( يف خطبة مطبوعة له بعنوان  -99

 :-مبينًا سبب الثورة اليت قامت على عثمان-قال (، 33، 31/ 3) يف مصر

، ملا ُفتح فتُح باب الكالم يف الواةوتلك الثورة اليت وقعت يف ذلك الزمان العظيم ويف ذلك العهد الرشيد ما زالت آثارها قائمة إىل اليوم، وأما سببها فهو: 
هم؛ تغريت القلوب على ولي أمرها، ثم باب الكالم بنقد عثمان، وصار ذلك مبذوًا للعامة والدهماء، ومشت به القالُة قالُة السوء بني الناس يف جمتمعات

 .خرجت نازعًة ِربقة الطاعة من أعناقها، حتى قتلته تلك الِقتلة املعروفة
  إىل أن قال:

سمع ، وهذا إذا وقع تتغري القلوب، وا تفتح باب الكالم يف نقد الواة على رءوس املنابر ويف اجملتمعات، وأجج نارها هو: -أي: الثورة-والذي حض عليها 
 . اهـ.وا ُتطيع يف الطاعة، وُتْحِدُث الفوضى

 

*** 
 

م، يف الدقيقة 3613/ 0/ 39هـ، املوافق 1422شعبان  9بتاريخ/ اجلمعة  ،احلاكم واحملكوم واجلماعة( يف خطبة له بعنوان رسالن)قال  -92

 (:66:62:42)رقم 

، واخلوض يف خصوصياته وسريته، وتناوله مبا ا يليق يف اجملامع أو على رءوس املنابر ومن اخلروج عليه: انتقاد سياسته، والتشهري بطريقة إدارته..، 
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 والندوات، أو يف احملافل واملسامرات.
على أن يكون النصح بطريقة السلف يف نصح احلكام بأن خيلو به، ويرتفق يف الكالم وا ُيسقط ذلك ما له من حق النصح له، وإسداء النصيحة خالصة إليه، 

، فإن مل يستطع أن يصل إليه فليوصل إليه ما شاء من النصح عن طريق من يصل إليه، أو عن أدبًا معه، وأن يبني له ما يريد من احلق والنصيحة بلطف ولنيمت
 طريق مراسلته بينه وبينه، فإن مل يستطع فال ُيكلف اهلل نفسًا إا وسعها وقد أدى امرٌؤ ما عليه.

أن جيتهدوا يف الدعاء له بالصالح والتوفيق والسداد؛ ألن يف صالح احلاكم صالحًا للبالد والعباد، ويف فساده هالك احلرث  ني:ومن حق احلاكم على احملكوم
 والنسل، وتدمري البالد وفساد العباد.

أئمة أهل السنة، وهم ورثوها  كابرًا عن كابر عن فهذا جممل ما جيب علينا أهَل السنة واجلماعة للحاكم أو ولي األمر، وهو جزٌء من عقيدتنا اليت ُورِّثناها عن 
 .. اهـ،..-ورضي اهلل تعاىل عنهم ،صلى اهلل عليه وسلم-أصحاب رسول اهلل 
 الشبكة: موقعه على  رابط اخلطبة على

hp?id=3771http://www.rslan.com/vad/items_details.p 
 

*****  
 

، بتاريخ/ طليعة الرد على احلليبمن أكرب عالمات أهل البدع؛ كما قرر )رسالن( نفسه يف  -الذي سيأتي ِمرارًا-وهذا التناقض الواضح 

 :..(، حيث قال:42:43م، يف الدقيقة رقم )3614/ 1/ 33، املوافق 1424ربيع األول  31األربعاء 

 .. اهـ، وأهُل البدع أشدُّ الناس تلونًا-يا حليب!-كل من خالف السنة تناقض 
 رابط احملاضرة على موقعه على الشبكة:

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267 
 

تجويزه لعزل 

السلطان 

المسلم بال 

؛ على ٍرف َِّكُم

قة طري

المعتزلة 

 الضالل.

 رسالن(؛ دار هذا احلوار:بن حممد سعيد يف اتصال هاتفي منشور على الشبكة مع املدعو )عبد اهلل 

  )العزل( و)اخلروج( على احلاكم؟هل ُيَفرِّق بني الشيخ رسالن املتصل:
 نعم ُيَفرِّق. عبد اهلل رسالن:

 ُيَفرِّق؟ املتصل:
 نعم. عبد اهلل رسالن:

 ب هو ِبَيْسَتِند إىل إيه مثاًل؟عم، طن املتصل:
بغري  عزلهفيه مفسدة عظيمة، ويستطيعون  (ولي األمر)[ وجود كذاإذا وجدوا أنه ستكون ] أهل احلل والعقدِبَيْسَتِند إن ولي األمر.. إن  عبد اهلل رسالن:

 .. اهـ، وهذا ليس خروجًاا بأس؛ إنه -يعين-مفسدة أكرب 
 بكة:رابط املكاملة على الش

ze4rTMy0-https://www.youtube.com/watch?v=Sg 
 

***** 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3771
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3771
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
https://www.youtube.com/watch?v=Sg-ze4rTMy0
https://www.youtube.com/watch?v=Sg-ze4rTMy0
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 (:339/ 13) صحيح مسلميف شرحه على  قال احلافظ النووي   -9
وأمجع أهل السنة أنه ا ينعزل ه، وقد تظاهرت األحاديث مبعنى ما ذكرُت ،-وإن كانوا فسقة ظاملني-فحرام بإمجاع املسلمني  ؛وأما اخلروج عليهم وقتاهلم

  .لإلمجاع من قائله خمالٌف فغلٌط ؛-عن املعتزلة أيضًا َيِكوُح-أنه ينعزل [ يعين: الشافعية]وأما الوجه املذكور يف كتب الفقه لبعض أصحابنا  ،السلطان بالفسق
فتكون املفسدة يف عزله أكثر منها يف  ،ِنْيَبوفساد ذات اْل ،وإراقة الدماء ،ما يرتتب على ذلك من الفنت ؛روج عليهوحتريم اخل ،وسبب عدم انعزاله :قال العلماء

 . اهـ.بقائه
 

*** 
 

 :..ستكون بعدي أثرة(، يف شرح حديث 323/ 13) صحيح مسلميف موضع آخر من  قال احلافظ النووي   -2

يف كشف أذاه،  -تعاىل-تضرع إىل اهلل ، بل ُيوا ُيخرج عليه، وا ُيخلعي ظاملًا عسوفًا، فُيعطى حقه من الطاعة، ان املتولِّوفيه احلث على السمع والطاعة وإن ك
 . اهـ.ودفع شره، وإصالحه

 

*** 
 

 (:01(، القاعدة رقم )114)صـ القواعد الفقهيةيف  قال احلافظ ابن رجب   -5

أو  ،هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة هلم ؛-وهو اإلمام-على الناس كلهم من غري واية أحد معني  عامًا صرفًااملتصرف ت القاعدة احلادية والستون:
فهو متصرف  ؛ا إن جعلناه على عاقلتهنَّأَل ؛أو يف بيت املال ،هل هو على عاقلته ؛على أن خطأه اآلمدي روايتني بناء  َجرَّوَخ ،بطريق الواية؟ يف ذلك وجهان

واختيار القاضي يف خالفه أنه  ،فيجب يف بيت املال ،هؤوا يهدر خط ،فال يضمن هلم ،فهو متصرف بوكالتهم هلم وعليهم ؛وإن جعلناه يف بيت املال ،هبنفس
للخالف يف الواية  صاًلوهذا حيسن أن يكون أ ،روايتني يف انعقاد اإلمامة مبجرد القهر من غري عقد األحكام السلطانيةمتصرف بالوكالة لعمومهم، وذكر يف 

  .والوكالة أيضًا
كما أن الرسول  ،مل ينعزل بالعزل ؛هو واٍل :وإن قلنا ،فله أن يعزل نفسه ؛هو وكيل :فإن قلنا ،-ذكره اآلمدي-انعزاله بالعزل  ؛وينبين على هذا اخلالف أيضًا

  .هل البيعة وحدهما عن أ ،ألنه وكيل عن اجلميع ؛وا ينعزل مبوت من بايعه ،ليس له عزل نفسه
  ؟وهل هلم عزله
  .بغري خالف ْزُجمل َي ؛وإن كان بغري سؤالهفحكمه حكم عزل نفسه،  ؛إذا كان بسؤاله

 . اهـ.،..هذا ]ظاهر[ ما ذكره القاضي وغريه
 

*** 
 

 

 عزل السلطان املسلم بال ُمَكفِّر تأصيالت علماء السنة اهلادمة لتجويز )رسالن( وحزبه املعتزلي
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 (:39، 32/ 1) أضواء البيان يف الشنقيطي حممد األمني قال العالمة   -5

 مسائل:
 أو ا؟  ،والقيام عليه ،لعزله سببًا هل يكون ذلك ؛ى اإلمام األعظم فسق، أو دعوة إىل بدعةإذا طرأ عل األوىل:

 جاز القيام عليه خللعه.  ؛إىل بدعة ، أو داعيًاإذا صار فاسقًا قال بعض العلماء:
  برهان.عليه من اهلل بواحًا إا إذا ارتكب كفرًا ،والتحقيق الذي ا شك فيه أنه ا جيوز القيام عليه خللعه

على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة   قال: بايعنا رسول اهلل  عن عبادة بن الصامت صحيحيهمافقد أخرج الشيخان يف 
 .عندكم فيه من اهلل برهان بواحًا إا أن تروا كفرًاعلينا، وأن ا ننازع األمر أهله، قال: 

خيار أئمتكم الذين حتبونهم وحيبونكم، وتصلون عليهم يقول:   قال: مسعت رسول اهلل  عوف بن مالك األشجعيمن حديث  صحيح مسلمويف 
ا ما أقاموا أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال:  !قالوا: قلنا يا رسول اهلل ،بغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكمبغضونهم وُيويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين ُت

 «.من طاعة فليكره ما يأتي من معصية اهلل، وا ينزعن يدًا ؛من معصية اهلل فرآه يأتي شيئًا ا من ولي عليه واٍلأا ما أقاموا فيكم الصالة،  فيكم الصالة،
من ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن قال:   أن رسول اهلل  من حديث أم سلمة أيضًا صحيح مسلمويف 

 .ا ما صلواقال:  ،أفال نقاتلهم؟ !قالوا: يا رسول اهلل ،رضي وتابع
فإنه ليس أحد يفارق اجلماعة  ،فليصرب ؛فكرهه من رأى من أمريه شيئًا:  قال: قال رسول اهلل  من حديث ابن عباس صحيحيهماوأخرج الشيخان يف 

 .إا مات ميتة جاهلية ؛فيموت شربًا
لقي اهلل يوم القيامة ا حجة له، ومن مات وليس  ؛من طاعة من خلع يدًايقول:   أنه مسع رسول اهلل  من حديث ابن عمر يحهصحوأخرج مسلم يف 

 واألحاديث يف هذا كثرية. ،مات ميتة جاهلية ؛يف عنقه بيعة
  ر الصريح الذي قام الربهان الشرعي من كتاب اهلل وسنة رسولهملا ا جيوز، إا إذا ارتكب الكف فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه، ولو كان مرتكبًا

 فيه. َسْبا َل باٍد كفر بواح؛ أي: ظاهٌر أنه
 والواثق إىل بدعة القول خبلق القرآن، وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل، والضرب، واحلبس، وأنواع اإلهانة، ومل يقل أحٌد ،واملعتصم ،املأمون ىوقد دع

 اهـ. .فأبطل احملنة، وأمر بإظهار السنة ؛حتى ولي املتوكل اخلالفة ،بضع عشرة سنة ودام األمُر ،عليهم بسبب ذلك بوجوب اخلروج
 

*** 
 

 

 جوابًا على سؤال نصه: ؛أسئلة يف املنهجيف شريط له بعنوان  -حفظه اهلل- بن هادي املدخلي ربيعالعالمة  قال  -8

 ملعصيته؟ اإلمام عزل جيوز هلُالسؤال:
أنهم  -عليه الصالة والسالم-، وقد جاءت نصوص من رسول اهلل املنهج عند أهل السنة واجلماعة؛ أن اإلمام ا ُيعزل باملعصية وباملخالفة :قائاًلفأجاب 

، عة اهلل، واعصوهم يف معصية اهللأطيعوا يف طا، -عليه الصالة والسالم- اصربوا، ثم ملا ُسِئَل: ماذا نصنع؟، قال: ويستنون بغري سنته ،يهدون بغري هديه
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فسكت عنه رسول اهلل، فسأله  ؛، فسأل أول مرةومينعون حقنا ،يسألونا حقهم ،أرأيت أمراء يبغون علينا: -عليه الصالة والسالم-اهلل  رسوَل وملا سأل رجٌل
، الرسول ومينعونا حقنا ،يسألونا حقهم، انظر قال: الذي لكم واسألوا اهلل ،وأعطوهم حقهم ،أطعهمفكست، ثم قال:  ؛فسكت، فسأله الثالثة ؛مرة ثانية

، ويف رواية: أعطوهم الذي هلم، واسألوا اهلل الذي لكمقال له:  ار باليا، فسكت وسكت عنه، وأخريًاَثار فتنة، وَمَثيسكت، يرى أن هذا السؤال سيكون َم
  .أعطوهم حقهم؛ فإن اهلل سائلهم عما اسرتعاهم

على السمع والطاعة يف اليسر  بايعنا رسول اهلل سنة واجلماعة ساروا على هذا املنهج، واألحاديث كثرية يف هذا، ومنها حديث سعد بن عبادة: ال فأهُل
واملنشط  ، العسر واليسر، فيطيعهم يفعندكم فيه من اهلل برهان بواحًا وعلى أا ننازع األمر أهله حتى تروا كفرًا ،وعلى أثرة علينا ،واملنشط واملكره ،والعسر
فيأخذونها، فال جيوز لنا منازعتهم حتى نرى الكفر البواح، حينئذ  ؛يأخذونها، ويستأثرون باملناصب ؛ما هي؟ يستأثرون باألموال األثرةويف األثرة،  ،واملكره

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ) ؛؛ نفعل، إذا ما استطعنا-سلمنيإن كان عندنا قدرة نتخلص منهم بدون سفك دماء ومفاسد كبرية يف امل-إذا رأينا الكفر البواح 

 . [255]البقرة:  (ۈ

الة؛ ألن مذهب أهل السنة أن الفاسق الفاجر من احلكام ا ُيعزل بفسقه وفجوره، وإمنا إذا استطعنا عزله؛ إمنا يكون بالكفر البواح، أو برتك الصأن  :واحلاصل

 . اهـ.ترك الصالة كفر
 

تأييده لثورة 

(03 /6) ،

باركته لها، وم

ورميه لمن 

أنكرها 

بالعمالة 

 لإلخوان

، المجرمين

ة روبالمؤاز

، بل للتكفيريين

وبسلوك 

 

 

 

 
 

 

 (61:61:12م، يف الدقيقة رقم )3614/ 1/ 2،املوافق: 1424ربيع األول  3، بتاريخ/ العصر خوارج وأشياعهم اإلخوان قال )رسالن( يف خطبة له بعنوان

 من أمثال )رسالن( شيخ الثورات- املارقنيوللخوارج وللحزبيني املميعني، ( احملارب لإلخوان اجملرمني، البيليالسنة )هشام  طاعنًا يف شيخ

 :-اجلديد

ها هي اليت يتصف بها ذكُر رَّيقول: صفات اخلوارج هذه اليت َم فكأنهؤصل هلم أن الذي وقع إمنا كان خروجًا، خروجًا حمضًا على منهج اخلوارج وطريقته، ُي
قرره !، هذا ما ُيإذا لقيتموهم؛ فاقتلوهم..، إذن فهؤاء خوارج، اإلخوان املسلمني َمْكُح (واحيُُيِز)أن  اهلُل َردَّوع املصريني الذين َقُموُجاجليش املصري، 

 .. اهـهذا الضال املنحرف
 ة على الشبكة:خلطبرابط ا

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4230  
 

*** 
 

 

 ؛ كحال اخلوارج األوائل مع ثورة ينايرهلا ومباركته، م3300/ 6/ 03 لثورة تأييد )رسالن(

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4230
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4230
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المنهج 

 الخارجي

 التكفيري!!

 

 

 

 

على احلاكم من الشعب ، وقرر بأنها خروج -كما َحذََّر من الثورة اليت قبلها-الشيَخ )هشام البيلي( الذي َحذََّر من تلك الثورة  (رسالنرمى )لقد 

باخلارجية واملنهج التكفريي،  له رماه هذا احلاقد مبؤازرة اإلخوان والتكفرييني، بل تعداه للرمي ؛-الثورة اليت قبلهايف  ذلك كما قرر-

 وهذه مناذج من افرتاءاته وكذباته:

 
 

 املصدر وكذبه نص افرتاءه م

ألنه ابعة اابتدائية؟؛ فاجلواب: ثم أخرجه قراءة طفل يف السنة الرابعة اابتدائية، فإن قلت: ملاذا قلت: يف السنة الر 1
 .. اهـضد من ُيعادونه ويبغون هالكه عن أهلها، وهو يف صفهم ُيدافع، ورابعة ُيحب

 ، الرد على هشام البيلي

 .(66:26:42)الدقيقة رقم 

 ويتمسحون، السلف ملنهج انتماءهم  عونيدَّ ممن احلمقى بعُض التكفرييني من وأشياعهم املسلمني اإلخوان يؤازرو 2
 أولئك ومن، حببله واملتمسكني، إليه بالدعوة والقائمني، منتحليه على السلف منهج ليهدموا، وعلمائه رموزه ببعض

 التكفري وبقايا، احلزبية  دماه يف تدور اجلهول،.. والرجل األحيمق ذلك؛  والتكفرييني لإلخوان املؤازرين
هل كان ما كان يف سالف  ه واملخدوعني فيه مبسألة هي:نفَس َلَغ، وَشهذا احلزبي املسترت بنفسه َلِغُش ..،واخلروج

وما َدَرى املسكنُي أنه َبَحَث هذه املسألة العصر واألوان ِمن َخْلِع رئيس اإلخوان خروجًا أو ا؟، وراح َيَتَقيَُّأ أوجهًا، 
 اهـ. .وهلل يف خلقه شئون، يف وقت فتنة، وَبْحُثَها يف وقت الفتنة خروٌج يف نفسه

من الذي خان.. اجليش أم 

  ،اإلخوان؟

 (.66:62:31)م الدقيقة رق

، مع بذل اجملهود املريب يف إثبات أنه كان خروجًا، ؟بعض الناس يف أن ما وقع هل كان خروجًا أو ا بحُثف وعليه: 3
ب؛ ألنه إذا صارت السلطة مع ما هو واقع من الفنت؛ جيعل قول ذلك، وجيعل فعله خروجًا حقيقيًا على اإلمام املتغل

 ْتَدِجيف يد إمام، وصار متغلبًا؛ فقد وجبت له كل حقوق اإلمام، فالبد من السمع والطاعة له يف غري معصية، فإذا ُو
ذيعه؛ فمعنى ذلك فتنة يف ذلك األوان، وخرج من ُيَعنِّي نفَسه إلثبات أن ما وقع كان خروجًا، وُيشيع ذلك، ويبثه، وُي

من الذين يريدون  عززوُيفهو من اخلوارج القعدة، وإمنا يهيج اإلحن يف الصدور، إلمام املتغلب؛ أنه خيرج على ا
، وهذا ا يصدر منه إا من محاقة، أو أنه دسيسة على أهل السنة، ما زالت رواسب ما كان إحداث الفوضى يف البالد

 .لى هذه الصورة املفضوحةتعتمل يف عقله حينًا بعد حني حتى خترج ع التكفري واحلزبيةعنده من 

خطة رد االعتداء 

 ، القطبية

 (.66:41:40)الدقيقة رقم 

 

*** 
 

 

 

 

 

 

  !!الثورة تلك أنكر لكونه ؛، بل وباخلارجيةوالتكفرييني!! اإلخوان! اؤازرةمب البيلي( )هشام للشيخ رمي )رسالن(
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برمي  يف الثورة األوىلدرب وطريقة اخلارجي )حممد عبد املقصود( الذي قام على يف الثورة الثانية بهذا املسلك اخلسيس  (رسالن) سارلقد 

 لعمالة، وهذا خمتصر ألوجه الشبه بينهما:با -الثابتني ال املنقلبني-أهل السنة 

 

 حممد عبد املقصود حممد رسالن

 الطواغيت ادبَُّع، دول الطواغيت يدِبَع دول ، وُيدافع عن أهلها، وهو يف صفهمرابعةُيحب 

ِدَماِئِهم يف صارْت حتى الَعَماَلِة على َتَعوَُّدوا هؤاء
 السابِق النظاِم( ُفُلوُل) هؤاء اجلهول األحيمق ذلك؛  فريينيوالتك لإلخوان املؤازرين أولئك ومن

 الوطين احلزب -كذا-( ِبُتوع) هؤاء من الذين يريدون إحداث الفوضى يف البالد وُيعزز
 

*** 
 

 

 

 

 

 

 نتني يتكلم يف هذه الثورة اليت اشتعلت، بل ظل أكثر من س(م3611يناير  34ثورة )على اخلوارج األوائل الذين أيدوا وباركوا  (رسالن)لقد رد 

كني هلا من أهل الزيغ املباِر حينها َمِه، وعندما اتُّ، ولإلطاحة بهإلزاحة الرئيس السابق )مبارك( ؛الشعب إىل امليادينفيها ، وخرج آنذاك

 (.وصواب حق منه وهذا كلهحد، )؛ قرر أن هذا اإلنكار لتلكم الثورة إمنا هو تقرير ألصل من أصول السنة، وليس عمالة ألبالعمالة

كما -، وحتريضًا على اجليش عند )رسالن( خروجًا على اإلمام املتغلب دَُّعُي (5/ 54ثورة )إذا كالم الشيخ هشام البيلي يف إنكار  :هواألول  والساؤال
، )اجمللس العسكري(حينها  كذلك على اإلمام املتغلبخروجًا ( يناير 28ثورة ار سنتني يف إنكار )على مد (رسالن)؛ فلماذا مل يكن كالم -(رسالن) يهذي

 وحتريضًا على اجليش؟!

ُيَعدُّ عند )رسالن( كالمًا يف وقت فتنة، وخروجًا يف نفسه!؛ فلماذا ا ُيَعدُّ حبث  (5/ 54ثورة )إذا كان بيان احلكم الشرعي يف  هو: الثاني والساؤال
 يف وقت فتنة، وخروجًا يف نفسه؟!   أيضًا كالمًا (يناير 28ثورة )يف  -نفسه-)رسالن( 

)حممد مرسي(، ومؤازرة عمالة لإلخوان اجملرمني الذين ينتمي إليهم  دَُّعُي (5/ 54ثورة ـ)الشيخ هشام البيلي لإذا كان إنكار  هو: الثالث والساؤال
عمالة للعلمانيني والليرباليني  (يناير 28ثورة لـ) )رسالن( إنكار كذلك دَُّع؛ فلماذا ا ُيالغوغائية خرابًا بعد هذه الثورة ناللتكفرييني الذين سعوا يف مصر

 ؟!-نفسه (رسالن)كما ذكر - مبارك(حسين ينتمي إليهم )كان اجملرمني الذين 

 رسالن بني ثورتني
 )التناقض الرسالني املرير جتاه الثورات الغوغائية(

 أوجه الشبه بني )رسالن( واخلارجي )حممد عبد املقصود( يف رمي أهل السنة بالعمالة
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ْىِ ِ  ااااااااااااااا ر س َِ َ ااااااااااااااا َِب ب   اااااااااااااااه  َِ َحاااااااااااااااَ    

 ِ

ااااااااااا س   َ ِج  ااااااااااا   َْ ِ ااااااااااا س ر  ِ    ر سااااااااااا ِ  َِحااااااااااا   

  ِ يف م، 3613/ 2/ 16، املوافق 1422ربيع الثاني  11بتاريخ/ ، احملاضرة الثانية، حقيقتها وحكمها العلمانية..سلسلة له بعنوان قال )رسالن( يف 

 :(66:62:14الدقيقة رقم )

أمحد لطفي السيد، إمساعيل مظهر، قاسم أمني، طه حسني، عبد العزيز فهمي، ميشيل عفلق، أنطوان  ومن أشهر دعاة العلمانية يف العامل العربي واإلسالمي:
، ا دين يف السياسة، وا سياسة يف الدينادة، سوكارنو، سوهارتو، مصطفى كمال أتاتورك، مجال عبد الناصر، أنور السادات، وهو صاحب شعار: سع

 . اهـ. ، فؤاد زكريا، فرج فودة، يف مجلة من غري هؤاءحسين مبارك
 رابط احملاضرة على الشبكة:

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3610 
 

 (023/ 3) املعاصرة واألحزاب واملذاهب األديان يف امليسرة املوسوعةمن السابق يف السرقة والنهب؛ فقد سرق هذا التفصيل  (رسالن)وكعادة 

 :يف املوسوعة، فهذا نص ما جاء  !)مبارك( من عنده ، دون عزو له أو إحالة، مع إضافةالندوة  ط. دار

 أنطون، عفلق ميشيل، فهمي العزيز عبد، حسني طه، أمني قاسم، مظهر إمساعيل، السيد لطفي أمحد :واإلسالمي العربي العامل يف العلمانية دعاة أشهر من
. د، الدين يف سياسة وا ،السياسة يف دين ا شعار صاحب السادات ورأن، الناصر عبد مجال، أتاتورك كمال مصطفى، نهرو، سوهارتو، سوكارنو، سعادة

 . اهـ.وغريهم، مؤخرًا بالقاهرة يلاغِت وقد ،فودة فرج. د ،زكريا فؤاد

*** 
 
 

 

 

 

 ،حربهموجلميع صنوف اخلوارج، والشد على يد اجليش ومؤازرته يف جلماعة اإلخوان،  (هشام البيلي)من حماربة الشيخ  نماذجبعض الهذه 

النماذج على  هوهذ بالعداء للجيش، وبالتحريض عليه، -حفظه اهلل من كيده-عندما رمى الشيخ  كذب ودجل )رسالن(  ليتبني للجميع

 سبيل املثال فقط ال االستقصاء:

 

 

 املردود عليهم الردعنوان 

 م بيت املقدس يف سيناءتنظي والتكفرييني اخلوارج قتال واحتسبوا ثبتواُأ املصريني: اجلنود إىل رسالة
 الثوريون اخلارجون على السلطة القائمة  والداخلية اجليشالتحذيرات اجللية من التظاهر ضد 

 تنظيم بيت املقدس يف سيناء  واجليشحادث العريش والتحذير من اخلوارج على الدولة 

 قدس يف سيناءتنظيم بيت امل  بشمال سيناء جنودناالرد على املعتدين اجلهالء على 
 يعقوبحسني اإلخواني حممد رابعة ملعتصمي يعقوب حسني حممد تأييد على القاطعة واألدلة الردود

 يف حرب اخلوارج؛ وعلى رأسهم )مجاعة اإلخوان املفسدين( ماؤازرة الشيخ )هشام البيلي( للجيش املصري

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3610
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3610
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 مجاعة اإلخوان املفسدين الكنانة نداء جتريم يف األمانة أداء
 تنظيم بيت املقدس يف سيناء ؟اجلنود تقتلون ملاذا

 خواني حممد عبد املقصوداإل !احذر فتاوى الدماء يا عبد املقصود
 اإلخواني حممد عبد املقصود إجرام جنودناحرام، وقتل  جيشنا.. دماء !ا يا عبد املقصود

 اإلخواني سالمة عبد القوي ، وقوله: انتهى عصر السلميةاجليشالرد على اخلارجي الفوضوي سالمة عبد القوي يف حتريضه على 
 اإلخواني حممد ناصر ناة مكملنيالتحذير املبني من حممد ناصر وق

 مجاعة اإلخوان املفسدين ورابعة ،اجلزيرة :التحذير من قناتي الضالل
 تنظيم القاعدة، ومجاعة اإلخوان تربية النبوة والعلماء أم القاعدة واإلخوان

 تنظيم بيت املقدس يف سيناء الشيخ بكفر احلربية الكلية طالب تفجري حادث على التعليق
 تنظيم داعش وملحقاته للقنابل فلجأوا املنابر دعوة عن عجزوا

 على السلطة القائمة اخلارجونالثوريون  يناير 28 يف والتظاهر اخلروج دعاوى من الثائر املخدوع حتذير
 مجاعة اإلخوان املفسدين التأصيالت العلمية لضالات مجاعة اإلخوان املسلمني

 مجاعة اإلخوان املفسدين عة اإلخوان املسلمنيالتحذير املبني من مجا
 مجاعة اإلخوان املفسدين اإلخوان مجاعة ضالات ببعض اخلالن إحتاف

 دعاة التفجري تفجريًا وا مظاهرة يقود ا مالعاِل
 اجلماعة اإلجرامية اإلسالمية اجلماعة منهج لبيان سلفية إضاءات

 القطبيون القطبية فرقةال احنرافات كشف يف املضية الدرر
 تنظيم داعش وملحقاته وداعش املقدس بيت أنصار تنظيمي عند الفاحش الضالل

 مجاعة الفساد اجلهاد مجاعة احنراف بيان يف والعتاد العدة
 تنظيم القاعدة القاعدة تنظيم احنراف بيان يف الفائدة قطف

 مجاعة التكفري رةواهلج التكفري مجاعة عند املسترتة احلقائق كشف
 خوارج اإلسكندرية النور وحزب سكندريةاإل سلفية ضالل لبيان املستور كشف

 تنظيم داعش وملحقاته بدمياط لنش البحريةالتعليق على حادث ااعتداء على 
 والتكفرييني عموم اخلوارج املسلمني وأذية العصر خوارج

 الثوريون اخلارجون على السلطة القائمة عاجليا ثورة دعاوى من التحذير يف اإلقناع
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 اخلارجي سيد إمام إمام سيد ينيالتكفري مفيت ضالل بيان يف الكالم أخصر
 املنحرف حممد سعيد رسالن ، ورد كيد رسالن وحزبه لناجيشناحفظ اهلل مصرنا، ووفق 

 

*** 
 

 

 

 

نهجه الفاسد للناس حتى حيذروه؛ ومنها سرقاته، وسرقات ولده العلمية، ، وأظهر خبيئة م)رسالن( عندما أظهر الشيخ هشام البيلي عوار

على ذلك؛  الرد العلمي، وغري ذلك، وَعَجَز )رسالن( متام العجز عن -على األخص- الشيعة واملستشاروطعنه يف احلاكم السابق يف خطبة 

 بالعمالة لإلخوان!، وبالتحريض على اجليش املصري!!  إىل االفرتاء والكذب؛ برمي الشيخ )هشام البيلي( -بكل َصَفاَقة-َعَمَد 

وذلك عندما قرر )الشيخ( أن خروج الشعب على احلاكم اإلخواني يف هذه )الثورة الثانية( ال فرق بينه وبني خروج الشعب على احلاكم 

 السابق يف )الثورة األوىل( على اإلطالق، بل كله خروج على حاكم مسلم ثبتت له اإلمامة. 

الذي خرج إلزاحة هذا احلاكم  الشعب الثوريتعرض )الشيخ( لذكر اجليش مطلقًا يف تلك الثورة، بل كان كالمه موجهًا إىل  وما

(؛ فَكْم َشدَّ الشيخ على َيِدِه وَآَزَرُه يف حماربة اخلوارج وأهل اجليشالذي خرج إلزاحة احلاكم األول )مبارك(، أما ) الشعب)مرسي(، وهو نفس 

 اإلفساد. 

؛ كما !!!وَع ضده؟ُماجُل ُعمَِّجوُيبل ن أين أتى هذا الكذاب الدجال )رسالن( بأن الشيخ )هشام البيلي( ُيَعاِدي اجليش املصري!، ِمف
 :عدة مواضع، نذكر منها بعض األمثلة قرر يف

 

 

 املصدر املوضع

وُيحاربون اجليش وُيعلنون السنة، تكفرييون  ]..[؛ (هشام البيليوعلى رأسهم رأس احلربة اخلارجية يف هذا الوقت )
 .( الذي َيعيث يف كفر الشيخ فسادًا وإفسادًاالبيلي، ورأس احلربة عندهم؛ هذا )املصري

اإلخوان وأشياعهم 

  ،خوارج العصر

 (.61:66:24)م الدقيقة رق
؛ (البيلي هشام) اخلارجي املكفر احلدادي ذلك حرب يف َسوَُّفوا ممن السنة بنصرة بالونُي ا الذين املخدوعون َقدََّص فهل
    .األمة وهلذه، وجليشه، الوطن وهلذا، اهلل لدين اخلونة املارقني من حوله َمن وصار، شره استشرى حتى

، اإلخوان مظلومية

 (.66:62:41)الدقيقة رقم 

 

*** 
 

 
 ؟حنن مع جيشنا...فما تقولون يف مقطع  :فإن قيل

 دحض شبهة ورد افرتاء

 افرتاءاٌت رسالنية، وأحقاٌد ُسْبِكيَّة 
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( اليت خرج فيها الشعب على 0/ 26بإقحام )اجليش( يف التحذير من ثورة ) -ال من قريب وال من بعيد-قة له ال عال ن هذا املقطعإ :فاجلواب

 يناير( سواءًً بسواء.  34حاكمه؛ كما خرج على حاكمه األول يف )

عتصامات التكفريية تفويَض الشعِب له يف حرِب اخلوارج، وفضِّ اال -حفظه اهلل من كل مرتبص-ولكن عندما أراد اجليُش املصريُّ 

يف حرب هؤالء التكفرييني؛ ُمبينًا له أنه ال حاجة له يف الرجوع إىل الشعب  وآزره)الشيُخ( يف هذا املقطع على يد اجليش،   َشدَّالقائمة؛ 

 ( أهل احلل والعقد. هولكونه )ليأخذ منه األمَر والقراَر والتفويَض مبحاربة هؤالء اخلوارج، وُمثبتًا له أنه هو صاحب األمر والقرار، ال الشعب؛ 

بينه -أن هذه النصيحة اليت َقدََّمَها كان ينبغي أال تكون هكذا على املنرب، بل تكون خاصة  -وفقه اهلل-رأي الشيخ  :ومع ذلك كله

ر يف منهج أهل السنة ؛ إذ املقرعلى املألواضحًا يف هذه املسألة؛ معتذرًا عن كونه َقدََّم هذه النصيحة  تراجعًا، ولذلك أخرج -وبينهم

 . ِسرًَّاواجلماعة أن النصيحة للحكام إمنا تكون 

منشوٌر على موقع )الشيخ( يف قسم )تراجعات الشيخ( بعنوان:  -لكل ُمْبِصٍر-وهذا الرتاجع الواضح 

 احلكام بنصيحة فيها جهرُت عبارة بشأن وبياٌن تراجٌع

 ومما جاء يف هذا الرتاجع: 

 . اهـ.من أي عبارة صدرت يف ذلكوأتربأ فأنا أستغفر اهلل، وأتوب إليه، اٍغ؛ َب ِيْغٍر، وَبَتْفُم عن افرتاِء ِرَظالنَّ ضَِّغومع كل هذا، وِب
 وهذا رابط الرتاجع على موقعه على الشبكة:

20002http://elbeialy.com/play.php?catsmktba= 
 

 
 

 

*** 
 

يف أول هذه  كما سبق-قائاًل عن الشيخ  ؛ينتقم لنفسه (َأِشٍركذاٍب )السابق ومنشي خلَف والبيان فهل نرتك كل هذا التأصيل والتفصيل 

 :-املسألة

 . اهـ.،..اجليش املصري: صفات اخلوارج هذه اليت مر ذكرها هي اليت يتصف بها فكأنه يقول

 ؟!فكأنهواألقوال الباطلة إىل األشخاص ُتْبَنى على:  ،الفاسدة ومتى كانت نسبة املناهج

ْج ِ باليمن؛ فـ فكأنهدع   رْ ِ   ر
 [.(، وصححه العالمة األلباني 5172]د ) َزَ ْ ه ِ:ب  سَ َِر  

 

*** 

http://elbeialy.com/play.php?catsmktba=20002
http://elbeialy.com/play.php?catsmktba=20002
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 (:4)صـ اجلاهلية مسائليف رسالته   التميمي النجدي الوهاب عبد بن حممدالرباني  العامل اإلمام الشيخ قال

 ، معرفتها عن للمسلم نىِغ ا مما، واألميني الكتابيني ؛اجلاهلية أهل عليه ما  اهلل رسول فيها خالف أمور هذه
ِْي  اااااااااااااااا ِح اااااااااااااااا َهِ  ضاااااااااااااااا  ِ ِفً ضاااااااااااااااا  

 ِ

ِ.  شاااااااااااااااااااااا ً ِِْ بضاااااااااااااااااااااا هًِتَ اااااااااااااااااااااا  ِْ

  ِ
 (:11يف )صـإىل أن قال 

 . اهـ.[927: األعراف] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ): قال كما، للملوك شكوىال إىل فزعوا باحلجة؛ ُغِلُبوْا إذا همكوُن: الستون
 

 رسالن قوم فرعون

 َيعيث يف كفر الشيخ فسادًا وإفسادًا هذا )البيلي( الذي (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)
 

 .[995]البقرة:(   ېئ ېئ ېئ ) حقًا:
 املقصود هنا هو املشابهة يف املسلك والطريقة، ا يف ااعتقاد. تنبيه:

*** 
 

 
 

 

 

 

-يف الثورتني  دون ذكره للجيش مطلقًا يناير(، 34ثورة )كما حذر متامًا من  (0/ 26ثورة )لقد اعترب )رسالن( حتذير الشيخ هشام البيلي من 
  !!، وخروجًا على اإلمام املتغلب!حتريضًا على اجليش -جبهله ومحاقته-)رسالن(  اعتربه ؛-وال تلميحًا، وال تعريضًا ،ال تصرحيًا

وقام حبماية  ،يناير( 34ثورة )احناز إىل املتظاهرين يف   قد اجليش هذا بأن وإظهاره تصرحيه وإعالنهقول هذا املنقلب )رسالن( يف فماذا ي 

 ثورتهم؟! 

لدقيقة م، يف ا3612/ 2/ 9، املوافق 1424شوال  3، بتاريخ/ اجلمعة من الذي خان.. اجليش أم اإلخوان؟مطلع خطبة له بعنوان قال )رسالن( يف   

 :(66:61:42رقم )

وأتباَعهم وأشياَعهم من اجلن واإلنس ُيشيعون القالَة يف ربوع مصر أنه جيب أن ُيقاَطع اجليش، وأن ُيقاَطع كل من ُيحسن  املسلمني اإلخوانفإن  أما بعد:

  بيان أن هذا املسلَك الرسالني إمنا هو مسلُك أهِل اجلاهليِة؛ الداّل على ضعِف ُحجَِّتِه

 وانقلب السحر على الساحر
 ، وأنه األوىل واألحرى بوصف اخلارجيةقيقي على اجليش املصرياحلهو احملرض  (رسالن)إثبات أن 
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لواتهم على جيش مصر بالتقسيم واانشقاق، بل وأشياُعهم يف ص اإلخوانالظن به، وكل من دعا له، أو أظهر حرصًا على متاسكه ووحدته، ويدعو 
 اإلخوانعند  واحلجُةبااضمحالل والفناء، يف الوقت الذي ا يتعرضون فيه جليش اليهود، وا جليوش غريهم من الصليبيني، والوثنيني، وامللحدين، 

  .هم هي أن اجليش قد خانوأشياِع
، مع أن وقام حبمايتهميف أحداث اخلامس والعشرين من يناير، احناز إىل املتظاهرين عندما  وا اجليَشُنوِّا مل ُتَخوملاذ هم إذا سألَتهم:ألسنَت البالهُة م تعقُدوُه

 . اهـ.مرسي حممدمنه للرئيس السابق املخلوع  حسين مباركاملتنحي اجليش كان أعظَم واء ، وأكثر تقديرًا للرئيس األسبق 

 على الشبكة: اخلطبةرابط 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4104 

*** 

 

( قد حارب تلك الثورة املاضية اليت خرجت فيها هو، مع كونه )باحنياز اجليش إىل املتظاهرين يف )يناير( )رسالن( من التصريحأليس هذا 

أنها خروٌج على احلاكم املسلم،  -أثناء الثورة وبعدها-؛ إلزاحة الرئيس السابق، ولإلطاحة به، بل وَبيََّن ِمرارًا وتكراراًًً مجوع الشعب املصري

  ؟!بل وَصنََّف يف ذلك وَألََّف، بل ورد على شيوخ الثورات الذين باركوا تلك الثورة وأيدوها

وعلى اإلمام املتغلب حينها )اجمللس العسكري( قائد هذا بل اجليش،  هذا منه على يًاخروجًا حقيقيًا وفعل ؛ذكره للجيش هاهنا ُيَعدُّأال 

 ؟!مبنهج اخلوارج -من حيث يدري اجلاهل أو ال يدري-مجيعًا اجليش، بل ورميًا هلم 

م واحناز إىل مجوع الشعب اخلارج أن )اجليش( قد انضب، ثم َصرََّح يناير( خروج على احلاكم 34لقد َصرََّح )رسالن( ِمرارًا أن ثورة ) اخلالصة:

 قام حبمايتهم!وعلى هذا احلاكم، 

 .على أهل السنة مدسوٌس هو؟!، حنن قد وصلنا بالفعل إىل حد اليقني أنه خارجيٌّ فماذا يريُد هذا؟ خارجيٌّ

 !الدوائُر تدوُر باغيوعلى ال

 

*** 
 

 

 

 

 
 

خروجًا يف  جعل ذلكخروجًا على احلاكم؛  هلا (، واعتباره0/ 26البيلي من ثورة ) أن حتذير الشيخ هشام -متبعًا للهوى-لقد اعترب )رسالن( 

لكونه -( طلعت زهرانويف نفس الوقت مل يتكلم )رسالن( بكلمة واحدة يف ) ،مبنهج اخلوارج الذي حياربه الشيخ -حقدًا-، ثم رماه نفسه

؛ كما قرر الشيخ على احلاكم خروٌج (0/ 26أن هذه الثورة )  -طوارهيف بعض أ-كذلك  مع أن )زهران( هذا قد قرر، -ويزكيه ،ُيثين عليه

 القاصمـــــــــــــــــــة
 تماثلنيبني ُم ُقرَِّفصاحب هوى؛ ُي (رسالن) 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4104
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4104
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 ، ثم تناقض صاحبنا وَأيََّدَها بعد ذلك!!!البيلي( متامًاهشام )

تعليق فضيلة الشيخ! ومنشورة على الشبكة بعنوان  ،عقب عزل )مرسي( مباشرة ( يف مكاملة هاتفية مسجلة معهطلعت زهرانقال )

اث األخرية يف مصر املتعلقة بعزل د. مرسي من حكم مصر، وتولية املستشار عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا طلعت زهران على األحد

 :للجمهورية

ت مَّعلى العموم الطريقة اليت َتُحوِصَر هذا احلصار، وَفَقَد الواية والتمكني أن يتنازل، ولكنه مل يفعل،  -يعين-)حممد مرسي( َلمَّا  -يعين-وكنا نتمنى من 
، والتظاهرات وغريها هذه هذا من البدع ومن الضالات -طبعًا-واخلروج على احلكام ، وليست من طريقة أهل السنة، ريقة ا نوافق عليهاط

      . اهـ. من شأن الكفار، ومن شأن أهل البدع

 رابط املكاملة على الشبكة:

tps://www.youtube.com/watch?v=M492BIlqi4kht 

 

 )زهران( كذلك باخلارجية؟!!  ِمْر، ومل َيصورتني متماثلتني)رسالن( هاهنا بني  َقرَّفلماذا َف

 . أضله عن سبيل اهللالذي  اتباع اهلوىإن هو إال 

*** 
 

 

 
 

سواءًً - (ينايرتكلم به يف أحداث ) بنفس ما( يونيويف أحداث )ا تكلم إمنأن الشيخ )هشام البيلي(  -وهم يعلمون-ليعلم )رسالن( وحزبه 

وإن كان  ،ت له اإلمامةتعلى حاكم مسلم ثب فكالهما خروٌج احلكم؛ ؛ فأخذا نفَسمتماثلتني (الثورتني)يف ؛ لكون الصورتني -بسواء

 .عندهما ما عندهما من خمالفات ال خترجهما من دائرة اإلسالم

 -وفقه اهلل-ضالة، بل هذا منه إخوانية صدر منه جماملة ألحد، وال دفاعًا عن فئة ي مل (الثورة الثانية)يف هذه  -حفظه اهلل- الشيخ ما قررهو
، راسخة والقواعُد، ثابتة فاملبادُئ، واألقوال على منهج السلف الذي ال يعرف التلون يف الدين، وال التضارب والتناقض يف املواقف ثباٌت

 تتغريف، -وتثبيته ربهم بفضل- احلق عن َيِحيُدوَن ال، الراسخة واألطواِد، الشاخمة كاجلباِل السنة وأهل، تتبدل ُلوالدو، تتغري واألشخاُص

يف دينهم، وال حيملهم ُبْغُض فئٍة على بيع اعتقاد  -كاحلرباء-، وأهل السنة ال يتلونون خالدة والنصوص، ثابتة والقواعد، والدول األشخاص

 ثوابت الدين. السلف، أو التنازل عن

احلاكم واحملكوم يف خطبته  -وفشل فيه عمليًا-نظريًا  (رسالن)عملي ملا قرره  تطبيٍقب هو أنه قام ؛إن غاية ما فعله الشيخ هاهنا

دقيقة رقم يف الحيث قال م، 3613/ 0/ 39هـ، املوافق 1422شعبان  9/ اجلمعة )مرسي(، بتاريخلـ قرر فيها وجوب السمع والطاعة، واليت واجلماعة

(66:19:21:) 

ثابتة،  غيض؛ فاملبادُئَب ُضْغعنه ُب دُُّصبيب، وا َيَح بُّإليه ُح ُعَفْدا َيتفصيله،  رَّعلى احملكوم للحاكم على اإلمجال الذي َم بعد تقرير عقيدة السلف فيما جيُب
.. اهـ-بفضل ربهم وتثبيته-عن احلق  وَنيُدِحالراسخة، ا َي ة، واألطواِدالشاخم تتبدل، وأهل السنة كاجلباِل تتغري، والدوُل راسخة، واألشخاُص والقواعُد

 ؛ ال يتلونون يف دينهمالشاخمِة كاجلباِل السنِة أهُل

https://www.youtube.com/watch?v=M492BIlqi4k
https://www.youtube.com/watch?v=M492BIlqi4k
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 (:66:44:23يف الدقيقة رقم )وقال 

سيقولون ما كانوا باألمس يقولون: ا ، وُهم إن وقع ظلم، أو جور، أو استئثاٌر بثروة من احلاكم؛ أهل السنة ا مييُل بهم هوى، وا يتبعون األهواء وا اآلراء
األشخاص والدول، والقواعد ثابتة،  ب حبيب، تتغريغض بغيض، وا يدفع إليه ُحعنه ُب دُّ؛ متامًا كما كانوا يقولون، ا َيُص-ولو بالكلمة-ز اخلروج عليه جيو

 .. اهـثابتون بتثبيت ربنا الكريم اجمليد -إن شاء اهلل-، وحنن عليه سلفنا هلا يلزمنا ُمْهوالنصوص خالدة، وَف

 الشبكة: موقعه على  بة علىرابط اخلط

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3771 
 

االجتماع واأللفة، 

ونبذ الفرقة 

 .واحلزبية

حزبيته 

الجاهلية 

المقيتة؛ 

بإلزامه للطلبة 

بما يقوله هو، 

من لوتبديعه 

لتزم لم ي

ولو  بكالمه

كان بال 

 .برهان
 

 

حفظه -قال )رسالن( يف لقاء شباب )كرداسة( معه يف املسجد الشرقي بسبك األحد عندما ناقشوه يف سبب طعنه يف الشيخ )هشام البيلي( 

 :-اهلل من كيده وإفكه

إللي ما ، عايز أكرت من كده؟، تصدق ]..[؛ فأنت مبتدع ضال وإن ملأنا أقول لك أنا، دعك ممن مل يقل، أنا أقول لك: هو مبتدع ضال، وأنت وما تشاء، 
 . اهـ. يلتزمش مبا أقول؛ مبتدع ضال
 رابط اللقاء على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=McDRfcdJxTM 

*** 
 
 

 
 

 :( ط. جممع امللك فهد10، 14/ 32) جمموع الفتاوى يفسالم ابن تيمية شيخ اإلقال 

: تعاىل قال كما ؛والتقوى الرب على املتعاونني اإلخوة مثل يكونون بل ،والبغضاَء العداوَة بينهم يِقْلُي ما ويفعلوا ،الناس واُبزُِّيَح أن للمعلمني وليس

 وموااة ،يريده ما كل على مبوافقته عهدًا أحد على يأخذ أن منهم ألحٍد وليس، [2]املائدة:(    ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)
 . اهـ.باغيًا عدوًا خالفهم نوَم ،واليًاُم صديقًا وافقهم نَم جيعلون الذين وأمثاله خان جنكيز جنس من كان هذا َلَعَف نَم بل ،عاديهُي من ومعاداة؛ واليهُي من

 

الوالء والرباء، 

واحلرص على 

خمالفة 

 .املشركني

ه في تناقض

الحكم على 

الدساتير 

الجاهلية 

المستوردة من 

 الغرب.

 

هـ، 1424صفر  0، بتاريخ: فضيحة املطموس الكذاب)أمحد أبو العينني( وهو املسمى بـ اخلارجي السمنودي يف رده األول على (رسالن)قال 

 م(:3613( ط. الفرقان؛ حاكمًا على دستور سنة )49م، يف )صـ3613/ 13/ 19املوافق 

، وهو أصل العقد ااجتماعي، وهو الدستورزينتم عند املسلمني ؛ وتتكلمون؟!!، وأدخلتم مناهج الغرب والشرق يف احلكم واحلياةسدمت الشباب، أف
 . اهـ.وتتكلمون؟!! واجملالس التشريعية، واانتخابات، الدميقراطية، كما زينتم عندهم الدميقراطية

 

 يهدم هذه احلزبية الرسالنية اجلديدة  شيخ اإلسالم ابن تيمية 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3771
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3771
https://www.youtube.com/watch?v=McDRfcdJxTM
https://www.youtube.com/watch?v=McDRfcdJxTM
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 الشبكة: موقعه على  على الردابط ر
http://www.rslan.com/Makalat/Fadeha.php 

*** 
 

ي جرى كما أخرب ولده )عبد اهلل رسالن( عنه يف اتصال هاتف-م(؛ فكان جوابه 3614عن دستور  سنة ) -!هال غرُي-ه )رسالن( نفُس َلِئثم ملا ُس

 كالتالي: -معه

 ؟، هنصوت..الدستورمن  (الشيخ رسالن)شيخنا! ما موقف مساحة الوالد  املتصل:
 .ا أدريئل؛ قال: ا ُسمََّل :-مقاطعًا- عبد اهلل رسالن

 ؟اوالَّا بـ نعمت بـوَِّصُن املتصل:
 .ا أدريئل؛ قال: ا ُسمََّل عبد اهلل رسالن:

 نعم؟ املتصل:
 . اهـ.ا أدريقال:  رسالن:عبد اهلل 

 رابط املكاملة على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=vnVO7hX1ub8 

***  
، بتاريخ/ طليعة الرد على احلليبمن أكرب عالمات أهل البدع؛ كما قرر )رسالن( نفسه يف  -الذي سيأتي ِمرارًا-وهذا التناقض الواضح 

 :..(، حيث قال:42:43م، يف الدقيقة رقم )3614/ 1/ 33، املوافق 1424ربيع األول  31األربعاء 

 .. اهـ، وأهُل البدع أشدُّ الناس تلونًا-يا حليب!-كل من خالف السنة تناقض 
 رابط احملاضرة على موقعه على الشبكة:

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267 

***** 

http://www.rslan.com/Makalat/Fadeha.php
http://www.rslan.com/Makalat/Fadeha.php
https://www.youtube.com/watch?v=vnVO7hX1ub8
https://www.youtube.com/watch?v=vnVO7hX1ub8
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
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مل  ما دام أن املرء ملز احلكام والسالطني غري داخٍل مطلقًا يف، واحلكم عليها، وإبطاهلا، وبيان فسادها وعوارها؛ (الدساتري)الكالم عن هذه  :تنبيه مهم

ساوي متامًا احلكم على سائر املعاصي املنتشرة يف بالد املسلمني؛ كالبنوك الربوية، وشواطئ العراة، منها ُي عليها، والتحذيُر بل احلكُم ُيتعرض هلم بذكر،
 .تنبهفلُيوحانات اخلمور، واملراقص الليلية، 

التحذير من أهل 

األهواء والبدع، 

وجمانبتهم، وعدم 

جمالستهم، 

وحتريم الثناء 

 هم.عليهم أو مدح

ثناؤه على 

الصوفي 

القبوري 

 الخرافي 

صاحب )

  .(الخواطر

 

صاحب م، بعد وفاة )1992/ 0/ 19(،املوافق: 1419صفر  34، بتاريخ )الشعراوي.. وصفات الداعية املسلم قال )رسالن( يف خطبة له بعنوان

 (:66:10:41( بيومني فقط، بداية من الدقيقة رقم )اخلواطر

، -رمحة اهلل عليه- الشيَخ )حممد متولي الشعراوي(اآلجال املضروبة، واآلثار املوطوءة، واألرزاق املقسومة؛ أن َتَوفَّى اهلُل ربُّ العاملني فإن من  ثم أما بعد:..
 -عليه الرمحة-جعل الشيخ  قد -َجلََّت قدرته-وإن اهلل توفاه اهلل رب العاملني إليه، بأجل قدره اهلل رب العاملني ا يزيد، وا ينقص، وا يتقدم، وا يتأخر، 

، ا يستقر له قرار، وا يستقيم على قائمة مستوية أبدًا، فجعل اهلل رب العاملني الشيَخ داعيًة متميزًا يف هذا العصر عالمًة متميزًة يف عامل مضطرب َقِلق
جعل اهلل ، -رمحة اهلل عليه-بعُد دروسًا مستفادة من وفاة الشيخ  -حبول اهلل وقوته-؛ ألمور تأتي لكي يكون حجة على كل داٍع إىل اهلل رب العاملنياملضطرب؛ 

َفْيُض ُجوٍد، ا ، َفْيُض ُجوٍد..ِعْلُمه يف مجلة واحدة:  -رمحة اهلل عليه-رب العاملني الشيخ عالمة متميزة؛ ألنه كان داعية متميزًا إىل اهلل رب العاملني، والشيُخ 
، إمنا هو عطاء من اهلل رب العاملني، وا َنْفَي لألسباب، قد بذل الرجُل جهَده يف َفْيُض ُجوٍد، ا َبْذُل جمهودلة واحدة، ِعْلُمه ، الشيُخ ِعْلُمه يف مجَبْذُل جمهود

العاملني بفيض اجلود مع بذل ب التحصيل والتعلم، ويف َسْعٍي َدُءوٍب من أجل حتصيل العلم ِبَنَهٍم ا َيْفُتر، وِبَأْمٍر ا يعرف الكالَل وا التعب، فأتاه اهلل ر
 ، وهو فضل اهلل رب العاملني يؤتيه من يشاء. اجملهود، ا ببذل اجملهود

ِ  َ ِ ًَرااااااااااااااااااتِيفِح ًتاااااااااااااااااا ِ  اااااااااااااااااايِ  ااااااااااااااااااً

  
ِر ااااااااااااااا ِح اااااااااااااااًِفأرااااااااااااااتِ   اااااااااااااااه ِ   اااااااااااااا ِْ

   
 [كررها مرتني]

، كما قال ُيؤخذ من قوله وُيرد إا صاحب القرب  ، وكلَّجعل لنا حنن املسلمني قاعدة واحدة؛ وهو: أنه ا معصوم بعد املعصوم  -جلت قدرته-إن اهلل 
، حنن املسلمني قاعدتنا أننا ا ُنقدس األشخاص، وا ُنقدس الذوات، وإمنا نعلم أن اهلل رب العاملني جعل لنا قانونًا مالٌك وأشار بيده إىل قرب رسول اهلل 

، فينبغي على اإلنسان أن يأخذ بهذين [955]الشعراء:(   يت جث مثىت )قائمًا على كل رقبة منصفة يف كل نفس مستقيمة َسِويَّة، وهو: 
، بل ، ا أحد مبعصوم أبدًا بعد حممد -من عامل ومتعلم-ا أحد يف دين اهلل رب العاملني األمرين؛ أن دين اإلسالم العظيم جعلنا نوقن يقينًا ا يتزعزع أنه 

لف عليه، وُيقر على أمور وُتنكر عليه أمور، من غري أن يغض ذلك من قيمته، ومن غري أن يغض كل عامل مهما بلغ يؤخذ من قوله ويرد، وُيتفق معه وُيخت
 . -ولو مثقال ذرة وا أقل منها-ذلك من قدره 

لنا وللمسلمني يف كل  فعًةإن الشيخ قد أفضى إىل اهلل رب العاملني تاركًا لنا عربة موٍت ينبغي علينا أن خنرج منها بدروس، نسأل اهلل رب العاملني أن جيعلها نا
 ، وهو على كل شيء قدير. -حبوله وقوته-مكان 

، واملاء الطهور هو ما مل ُيَقيََّد بَقْيٍد، وما مل ُيوصف فأول درس خنرج به من حياة الشيخ ووفاته؛ هو: أنه ينبغي على الداعية املسلم أن يكون كاملاء الطهور -9
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من حد الطهورية إىل حد الطاهرية، وإن كان املخالط جنسًا؛ خرج من  -إن كان املخالط طاهرًا-َد املاء بقيد؛ خرج بوصف، فإذا ُوِصَف املاء بوصف، وإذا ُقيِّ
،... املسلم الداعية إىل اهلل رب العاملني ينبغي أن يكون كاملاء الطهور، ا يصدق -نسأل اهلل السالمة والعافية-حد الطهورية إىل حد الطاهرية، إىل حد النجاسة 

ومن مل يفعل..، ومن مل  عليه إا وصف واحد؛ وهو وصف اإلسالم، فُيسمى بالداعية املسلم، ا قبلها وا بعدها، ا ُتَقيََّد بقيد، ا من قبلها، وا من بعدها،

، [75]احلج: (  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )يقول:  -جل وعال-، ألن اهلل -بنص القرآن العظيم-يفعل؛ كان سفيهًا قد َسِفَه نفَسه 

ه ؛ ا قبلها وا بعدها، ا ُتوصف بوصف، وا ُتقيد بقيد، مسلٌم ُمطلق يف وصفه وقيده بهذا القيد وحده، من غري أن يكون هناك ما ُيخالط(ۆ)
فإنه يكون طاهرًا يف نفسه، غري ، فيكون عندئذ كاملاء الطهور؛ طاهٌر يف نفسه، ُمَطهٌِّر لغريه، فأما إذا ما ُوصف ولو بطاهر مقيدًا؛ -ولو كان طاهرًا-وُيمازجه 

دعوته إىل اهلل رب العاملني  مطهر لغريه، وهيهات أن ُيفلح َمن كان داعيًا إىل اهلل رب العاملني وهو طاهر يف نفسه فقط، غري مطهٍر لغريه، وإمنا الداعية يف حقيقة
مخ إنسان فيه خربة، ونشاط مخ إنسان فيه حلية، ولن يتأتى هذا حبال إا يقوم بعملية هي يف ُعمقها صراٌع بيولوجي، أي: حيوي، صراٌع بيولوجي بني نشاط 

ڭ ڭ  )، [75]احلج: (  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ): -بنص القرآن العظيم-إذا كان وصف الداعية املسلم هكذا مسلمًا فقط، ا أمامها وا قبلها 

َتسمى بقيد بعد وصف اإلسالم أو قبله؛  إذًا؛ من [،954]البقرة:(   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)، ثم قال يف موضع آخر: (ڭ ڭ
وكذلك كان الشيخ ، وأما الداعية املسلم الصحيح؛ فال ُيَقيُِّد وصَف اإلسالم بقيد أبدًا، وإمنا جيعله مطلقًا كاملاء الطهور، -بنص القرآن العظيم-فهو سفيه العقل 

؛ أن يكون الداعية املسلم يف اعتقاده، ويف عمله، ويف -رمحة اهلل عليه-خ ووفاته معًا ، ...فهذا هو الدرس األول الذي خنرج به من حياة الشي-رمحة اهلل عليه-

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  )دعوته إىل اهلل رب العاملني؛ كاملاء الطهور، ا يتقيد إا بهذا الوصف وحده، ا أمامه وا من خلفه؛ كما قال اهلل رب العاملني: 

 .[954]البقرة:(   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک): -الجل وع-، وكما قال اهلل [75]احلج: (  ۇ ۆ ۆ ۈ
؛ ألن الذين يعملون يف التنظيمات فهو: وجوب اابتعاد عن العمل السري -رمحة اهلل عليه-وأما الدرس الثاني الذي خنرج به من حياة الشيخ ووفاته  -2 

يم السري أن ُيعلم عنه وأن ُيشاع،... ولذلك فالدرس الثاني هو: وجوب السرية ا يعلمون من حقائقها ومبادئها وما تقوم عليه إا ما ُيريد رؤساء التنظ
َحال، واهلُل رب العاملني اابتعاد عن العمل السري يف الدعوة إىل دين اهلل رب العاملني؛ ألن ااغتيال، واخلوض يف الدماء ا ميكن أن ُيوصل إىل هدٍف نظيٍف ِب

ِلَعت من ِرْبَقة اإلسالم مجلًة واحدة، وأما الذين خيافون اهلل رب العاملني وخيشونه؛ فيتورعون عن الكلمة النابية، بل عن ا يرضاه، وا ُيْقِبُل عليه إا نفٌس قد ُخ
 .-عليه الرمحة-وكذلك كان الشيخ النظرة الشََّْذرة، فكيف بالولوغ واخلوض يف الدماء، 

، ينبغي على الداعية املسلم ب العاملني أن يعيش دعوته، وأن حييا فكرته، وأا يأكل الدنيا بالدينوأما الدرس الثالث فهو: أنه ينبغي على الداعية إىل اهلل ر -5 
ليست  -كما تعلمون-أن يعيش دعوته؛ ألن الكلمة إذا خرجت من اللسان؛ مل تتجاوز اآلذان، وإذا خرجت من القلب؛ استقرت يف القلب، والنائحة الثكلى 

يا أبِت! ما لي إذا ما وعظَت؛ رأيُت الناس يتأثرون ويبكون، وإذا وعظ فالٌن وفالٌن؛ مل يتأثر أحد، ٌة من بنات العلماء ألبيها: كالنائحة املستأجرة، تقول واحد
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تى تصبح كما ، جيب على الداعية إىل اهلل رب العاملني أن يعيش دعوته؛ حيا ابنيت! ليست النائحة الثكلى كالنائحة املستأجرة، قال: ومل يلتفت إليه إنسان؟
؛ قرآنًا يتحرك على األرض، ...جيب على الداعي إىل اهلل رب العاملني أن يعيش دعوته، وأن حييا فكرته، وأا يأكل الدنيا بالدين، كان الشأن مع رسول اهلل 

؛ أتته الدنيا، وأقبلت عليه؛ -عليه الرمحة-خ وكذلك كان الشيوأن يتعفف، وأن يتورع عن الوقوع يف الشبهات، فضاًل عن أن يلغ يف احلرام، وأن يتورط فيه، 
وهل لك من مالك إا ما أكلَت : ، كأمنا ينظر إىل قول النيب الكريم فَردَََّها، وَصرََّفَها يف مرضات اهلل رب العاملني، وأنفق املاليني ِحْسَبًة لوجه اهلل الكريم

 . ه بني يديكفهذا الذي جتد، فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟
، ا حنكم ألحد جبنة وا نار إا من شهد له جبنة وا نار إا من شهد له النيب املختار  -مهما كان-نقول هذا ونعلم أنه ا ينبغي علينا حبال أن حنكم ألحد 

 .  عني جنات الفردوس مع النيب الكريم ولكن نرجو ونأُمل، وندعو ونتضرع أن ُيْنِزَل اهلُل رب العاملني الشيَخ وعلمائنا أمج، النيب املختار 
قيقة احلياة يف هذا الدرس العظيم يكفي وحده ملن تأمل فيه من أصحاب الدعوة إىل دين اهلل رب العاملني الذين ُيعطون الناس كالمًا ا روح فيه، وأما ح 

، أما أن -وإنا هلل وإنا إليه راجعون-لزََّكم، وا تقع منهم إا على النََّتن الكالم؛ فمفقودة، ا حياة هناك يف كلمات جوفاء خترج ميتة فال تصيب الناس إا با
يا أم املؤمنني! ، قال:   حييا اإلنسان دعوته، وأن حييا اإلنسان فكرته، وأن يصري اإلنسان دعوة متحركة إىل ما يدعو إليه يف هذه احلياة؛ فهذا ُخُلق رسول اهلل

 .-بأبي هو وأمي -، يعين: كان قرآنًا يتحرك على األرض ، كان ُخُلقه القرآن؛ فقالت: أخربيين عن ُخُلق رسول اهلل 
، وأن عامة اخللل الواقع اليوم؛ فهو: أنه ا دين بغري لغة، وا علم بغري عربية -عليه الرمحة-وأما الدرس الرابع مما خنرج به من وفاة الشيخ وحياته مع ا  -5 

ا ذل، وا اخللق بكتاب اهلل رب العاملني لغًة؛ فال يقرتبون منه فهمًا، ...يف زمان قد اْنَحطَّْت فيه اللغة وَذلَّْت، وما َذلَّْت لغة شعب؛ إإمنا َيَتَأتَّى من جهل 
أو إن شئت - إمنا يتحرك يف خواطره يف القرآن العظيم من هذا الباب وحده، ولذلك فخواطره -عليه الرمحة-ولذلك كان الشيخ احنطت؛ إا احنط، ...

، وهذا درس أيضًا ينبغي أن َنِعَيه، كان متخصصًا يف اللغة -عليه الرمحة-كان مدخله اللغة، واللغة وحدها، ألن الشيخ  -التجوز؛ فقل: تفسريه للقرآن العظيم
ًا من أصحاب احملصول والزاد الديين، وأصحاب الزاد ألن كثريًا من اخللق يقولون: ما ألهل اللغة ولدين اهلل رب العاملني ؟، سبحان اهلل رب العاملني، إن كثري

، وكثري -وإنا هلل وإنا إليه راجعون-الشرعي إذا ما تكلموا، وعرضوا بضاعتهم؛ أتوا بأمور ُتضحك الثكلى، وأتوا مبضحكات ُتَسرِّي احلزن عن قلب احلزين 
، وأخذوا خيبطون يف أودية الفقه والتفسري، ويتكلمون يف دين اهلل رب العاملني؛ أتوا بأمور يأسى من الدعاة اليوم َلمَّا اْنَبثُّوا عن َمعني اللغة الصايف العذب النمري

 هلا القلب، وَيْنَدى منها اجلبني.
اهلندسة الوراثية، كااستنساخ، أو -وانظر إىل ما يتكلم فيه كثري من الدعاة إىل اهلل رب العاملني يف معاجلة القضايا العصرية، فقضيٌة َتعرض للناس اليوم  -8 

؛ وهو: الفهم للعصر الذي -رمحة اهلل عليه-وهو درس جديد مما خنرج به من دروس حياة الشيخ ووفاته معًا  ،-وتلك القضايا اليت هي من مستجدات العصر
مور العلمية اليت ا يفقهها إا من ختصص فيها ، لذلك كان يتكلم يف أعقد األ-عليه رمحة اهلل رب العاملني-يعيش فيه الداعية، فقد كان يفهم العصر حق الفهم 

، وأما َما يتكلم فيهجدًا، يتكلم فيها كأنه من أهلها، وما هو مبتخصص فيها، وما هو يف احلقيقة بَفاِقٍه ألبعادها ومراميها، ولكنه كان حييط بتصور صحيح ِل
 عن قلب احملزون املهموم،... بأمور ُتضحك الثكلى، وتفسريات ُتسلي احلزن -كما قلُت-اآلخرون فيأتون 

، يقول فيما رواه -رمحة اهلل عليه-، إمامنا وسيدنا، صاحب املذهب املبجل أمحد بن حنبل -رمحة اهلل عليه-وأما الدرس األخري فهو: ما قاله أمحد  -5 
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، ماذا قولوا ألهل البدع: بيننا وبينكم يوم اجلنائز: -محة اهلل عليهر-، يقول أمحد قولوا ألهل البدع: بيننا وبينكم يوم اجلنائزعنه:  -رمحة اهلل عليه-الدارقطين 
، فإن أمحد َلمَّا توفاه اهلل رب العاملني إليه؛ خرجت بغداد ِبَأْسِرَها من أجل أن -رمحة اهلل عليه-يريد أمحد من هذا ؟، ُانظر إىل واقع عملي وقع معه هو بعد موته 

-رمحة اهلل عليه-عطلت املعائش يف يومئذ، وُغلَِّقت احلوانيت، وتوقف الناس عن كل عمل إا شهود جنازة أمحد بن حنبل ، فت-رمحة اهلل عليه-تشهد جنازَته 
...، 

لى مقتدى تقواه َلمَّا مات، وكان معاصرًا ألمحد، زاهدًا نقيًا تقيًا، يتقي اهلل رب العاملني يف نفسه، ويف دينه، ويسري ع -رمحة اهلل عليه-إن بشر بن احلارث احلايف  
صالة الصبح فما وصل إىل املقربة، وما هلل رب العاملني، َلمََّا مات؛ ُصلَِّي عليه بعد صالة الصبح، فما وصل إىل املقربة إا يف الَعَتَمة بعد املغرب، ُصلَِّي عليه بعد 

على أطراف األصابع، وعلى الرؤوس، وا ُيسار به؛ ألنه ا مسار، وا مكان، وا  ُوِضَع يف َلْحِدِه إا بعد املغرب، وما املقربة من اْلُمَصلَّى ببعيد، وإمنا ُيحمل
 .قولوا ألهل البدع: بيننا وبينكم يوم اجلنائز، هو شرف الدنيا قبل شرف اآلخرة -واهلل!-هذا موضع لقدم، فلما رآه رجل؛ قال: 

ِهاااااااااااااذ ِ   كاااااااااااااً ْ ِالِ   اااااااااااااًقِرااااااااااااا ِ ااااااااااااا  ِ  

  
ِف اااااااااااااااً ِب ااااااااااااااا ِ باااااااااااااااه ال ِ ِشااااااااااااااا  ِب اااااااااااااااً  

   
[كررها مرتني]

ا ميكن أن ُتسيطر على القلوب حمبة وإقباًا، ا ميكن لقوة يف األرض أن  -مهما بلغت-وإن قوًة يف األرض ، قولوا ألهل البدع: بيننا وبينكم يوم اجلنائز
لقوة يسرية أن ُتخرج األبدان، وأن ُتخرج األشباح،  ا ميكن أن ُتخرج القلوب، ميكن  ،-رمحة اهلل عليه-ُتْخِرَج تلك اجلموع اليت خرجت يف جنازة الشيخ 

لرجل َقدََّم هلل رب العاملني؛ فآتاه ولكن حبب مفقود، وببغض كامن مستقر يف األعماق، وباٍد على الوجوه، وأما احملبة الدافعة اليت يدفع عليها اإلميان الصحيح 
، إذا أعطيَت هلل؛ آتاك اهلل رب العاملني، وإذا عملَت لنفسك؛ فضحك اهلل رب العاملني، وهو درس ؛ ألن اهلل رب العاملني جعل هذا هو القانوناهلل رب العاملني

 ني به، ومن ُيرائي؛ ُيرائي اهلل رب العاملنيمن الدروس اآلخرة يف هذا املقام، َمن َسمََّع؛ َسمََّع اهلل به، ومن ُيرائي؛ ُيرائي اهلل به، َمن َسمََّع؛ َسمََّع اهلل رب العامل
 السالمة والعافية. -تبارك وتعاىل-، نسأل اهلل -ولو يف جوف بيته-به، وأنت تعلم أن من حاول أن يفضح املسلمني؛ فضحه اهلل رب العاملني 

 . عباد اهلل! إن هذه الدروس ينبغي أن نستفيد منها من حياة الشيخ ومن وفاته معًا
، ولكنه يف -رمحة اهلل تبارك وتعاىل عليه-ل من علماء املسلمني، وداعية متميز من الدعاة املتأخرين عامل جلي -عليه الرمحة-الشيخ أن  ويبقى ما بدأُت به:

، وأن عاملًا مهما بلغ علمه، ومهما َجلَّت تقواه إا وُيؤخذ من كالمه وُيَرد، وُيتفق معه املنتهى على قانوننا حنن املسلمني؛ وهو: أنه ا معصوم بعد املعصوم 
وأن نستفيد من أمثال هذه الدروس؛ فما يف كل يوم ه، وُيسار يف ِركابه وُيتخلف عنه، فينبغي علينا أن ُنخلص القلب والقالب هلل رب العاملني، وُيختلف علي

.اهـ ]باختصار ى املسلمني،..، وأن يرمحنا مجيعًا، ويرحم موتانا وموتأن ُيعوض األمة فيه خريًا -تبارك وتعاىل-، نسأل اهلل -رمحة اهلل عليه-نفقد مثل َمن فقدنا 
 يسري جدًا[.

 رابط اخلطبة كاملة على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=2C48vJS2JkA 

*** 
تلك التي أخرجها من أعماق قلبه، وأحشاء -رافي في المواضع اآلتية الخُ دائح )رسالن( في هذه الخطبة لهذاويمكن حصر ثناءات وم

https://www.youtube.com/watch?v=2C48vJS2JkA
https://www.youtube.com/watch?v=2C48vJS2JkA
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 :-فؤاده

 .عالمًة متميزًة يف عامل مضطرب َقِلق -عليه الرمحة-قد جعل الشيخ  -َجلََّت قدرته-وإن اهلل  -1
 .فجعل اهلل رب العاملني الشيَخ داعيًة متميزًا يف هذا العصر املضطرب؛ لكي يكون حجة على كل داٍع إىل اهلل رب العاملني -2
 .داعية متميزًا إىل اهلل رب العاملنيكان  -3
 .َفْيُض ُجوٍد، ا َبْذُل جمهود،... فأتاه اهلل رب العاملني بفيض اجلود مع بذل اجملهود، ا ببذل اجملهودالشيُخ ِعْلُمه يف مجلة واحدة، ِعْلُمه  -4
 .-رمحة اهلل عليه-ون كاملاء الطهور،... وكذلك كان الشيخ أول درس خنرج به من حياة الشيخ ووفاته؛ هو: أنه ينبغي على الداعية املسلم أن يك -5
عليه -وكذلك كان الشيخ فهو: وجوب اابتعاد عن العمل السري،... -رمحة اهلل عليه-الدرس الثاني الذي خنرج به من حياة الشيخ ووفاته  -6

 .-الرمحة
-وكذلك كان الشيخ يعيش دعوته، وأن حييا فكرته، وأا يأكل الدنيا بالدين،...الدرس الثالث فهو: أنه ينبغي على الداعية إىل اهلل رب العاملني أن  -7

 .؛ أتته الدنيا، وأقبلت عليه؛ فَردَََّها، وَصرََّفَها يف مرضات اهلل رب العاملني، وأنفق املاليني ِحْسَبًة لوجه اهلل الكريم-عليه الرمحة
عليه -ولذلك كان الشيخ فهو: أنه ا دين بغري لغة، وا علم بغري عربية،... -عليه الرمحة-ا الدرس الرابع مما خنرج به من وفاة الشيخ وحياته مع  -8

كان  -أو إن شئت التجوز؛ فقل: تفسريه للقرآن العظيم-إمنا يتحرك يف خواطره يف القرآن العظيم من هذا الباب وحده، ولذلك فخواطره  -الرمحة
 .كان متخصصًا يف اللغة -ليه الرمحةع-مدخله اللغة، واللغة وحدها، ألن الشيخ 

، لذلك كان يتكلم يف أعقد األمور العلمية اليت ا يفقهها إا من ختصص فيها جدًا، -عليه رمحة اهلل رب العاملني-قد كان يفهم العصر حق الفهم  -9
 .ميها، ولكنه كان حييط بتصور صحيح ِلَما يتكلم فيهيتكلم فيها كأنه من أهلها، وما هو مبتخصص فيها، وما هو يف احلقيقة بَفاِقٍه ألبعادها ومرا

ا ميكن أن ُتسيطر على القلوب حمبة وإقباًا، ا ميكن لقوة يف األرض أن ُتْخِرَج تلك اجلموع اليت خرجت يف  -مهما بلغت-وإن قوًة يف األرض  -11
 .-رمحة اهلل عليه-جنازة الشيخ 

 .سلمني، وداعية متميز من الدعاة املتأخرينعامل جليل من علماء امل -عليه الرمحة-الشيخ  -11
 .أن ُيعوض األمة فيه خريًا -تبارك وتعاىل-، نسأل اهلل -رمحة اهلل عليه-فما يف كل يوم نفقد مثل َمن فقدنا  -12
قوله ويرد، وُيتفق معه  ، بل كل عامل مهما بلغ يؤخذ من، ا أحد مبعصوم أبدًا بعد حممد -من عامل ومتعلم-ا أحد يف دين اهلل رب العاملني  -13

ولو مثقال ذرة وا أقل -وُيختلف عليه، وُيقر على أمور وُتنكر عليه أمور، من غري أن يغض ذلك من قيمته، ومن غري أن يغض ذلك من قدره 
 .-منها

***** 
 

 

 

                  

 :(صاحب اخلواطريتضح ذلك بإلقاء الضوء بدقة على أطوار )رسالن( مع )

 )صاحب اخلواطر(؟عن مدح  (رسالن)َع هل حقًا َتَراَج
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 هو ذلكم الوابل من الثناءات واملدائح لذلكم القبوري الصويف، وتلكم الدروس العديدة اليت استخرجها من حياته، ومن وفاته.: ر األولالطو -9
 وقد سبق بيانه. م،9115/ 5/ 91(، املوافق: 9591صفر  28بتاريخ ) ،الشعراوي وصفات الداعية املسلمما قاله )رسالن( يف خطبة  :دليل ذلك

*** 
 باملرة. ( يف هذه اخلطبة، أو أنه عينه، أو أنه عناهصاحب اخلواطرأنه قد َكذََّب كونه ذكر اسم ): الطور الثاني -2

م، يف الدقيقة 2445/ 5/  28، املوافق: 9527شعبان  9 /، بتاريخاهدنا ملا اخُتلف فيه من احلقما قاله )رسالن( يف مطلع خطبة له بعنوان  :دليل ذلك
 (، وهو قوله:44:42:28رقم )

: الرجل التافه يتكلم يف فهذا بياٌن للناس: شغب شاغب، ونطق رويبضة من رويبضات السنوات اخلداعات، والرويبضة كما فسرها الرسول  أما قبل:..
خصًا؛ وإمنا استخلصُت فيه دروسًا وِعَبرًا من حياة ووفاة فادَََّعى أن لي كالمًا كان قدميًا مل ُأَسمِّ فيه أحدًا، ومل ُأَعيِّن فيه شأمر العامة، نطق رويبضة من الصبيان؛ 

، وادعى أن ذلك الكالم فيه -عفا اهلل عنه-رجل من أهل العلم ا يعلم هو من يكون، فادعى هذا الرويبضة أن ذلك الكالم قيل يف )الشيخ الشعراوي( 
 . اهـ.،..-غفر اهلل له-لشيخ ، وحجته أن هذا الكالم قيل قريبًا من وفاة امنهج املوازناتجنوح إىل 

 رابط اخلطبة على موقعه الرمسي:
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=949 

*** 
، اُهَنوَع اُهمَّأنه نسي أنه َس -كاذبًا-خلطبة، وصارت َفضيحًة ُمَدوَِّيًة؛ زعم (، وتعينه له يف اصاحب اخلواطرأنه ملا ِجيَء له بتصرحيه باسم ): الطور الثالث -5

 .وكذب( َثدَّونسي(، ا من باب: )َح َثدَّأن ما صدر منه من نفي تسميته، أو قصده يف اخلطبة؛ إمنا هو من باب: )َح -زورًا-وادعى 
م، وهذا 2445/ 7/ 59(، املوافق: 9521رجب  25، بتاريخ )ؤاء هم احلدادية املصريونهما قاله )رسالن( يف مقال له على الشبكة بعنوان  :دليل ذلك

 نصه:
الدهر،  أنهم ا ُيَفرِّقوَن بني )َمن َحدََّث وَنِسي(، و)َمن َحدََّث فكذب(!!، ا ُيَفرُِّقوَن بني الرجل َيْنَسى الشيَء قاَلُه يومًا من ومن محاقاِت احلداديِة وجهِلِهم:..، 

وقريٌب من هذا؛ ما وقع لي بشأن ما َيْنِعُق به الناعقون من احلدادية احلمقى يف مسألة )الشيخ الشعراوي(، [: ..إىل أن قالا ُروِجَع فيه؛ أنَكَرُه نسيانًا،.. ]فإذ
، ومل أُك أْحِفُل بتسجيل من يفعل، وا بنقل من ومروُر األعوام حيث كان ما كان من كالٍم ثم ُأْنِسيُتُه؛ طواُه النسياُن يف َيمِِّه، وعفا عليه مرُّ الليالي، وَكرُّ األيام،

ه سلف؟ بلى، هؤاء هم سلُفَنا ينقل، فلما قيَل: ُقْلَت؛ ُقْلُت: ما ُقْلُت، وما كنُت لذلك ذاكرًا، وا كان عندي حاضرًا، ثم عرفُت بعُد؛ فكان ماذا؟، أليس لنا في
 . اهـ.[،..أي: من حدث ونسي من الرواةفيه ]

 رابط املقال على الشبكة:
post_8.html-http://faadh5.blogspot.com.eg/2015/05/blog 

*** 
تتتبع من مل ُيْثِن  -بزعمه-الدولة!! اليت كانت  (؛ إمنا هو بضغٍط منصاحب اخلواطرأنه زعم أن ما قاله يف هذه اخلطبة من ثناءات ومدائح لـ): الطور الرابع -5

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=949
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=949
http://faadh5.blogspot.com.eg/2015/05/blog-post_8.html
http://faadh5.blogspot.com.eg/2015/05/blog-post_8.html
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 .( بعد وفاته؛ حتى تفصله من اخلطابةصاحب اخلواطرعلى )
 ما قاله )ماهر بن ظافر القحطاني( يف مقطع صوتي له منشور على الشبكة، وهذا نصه: :دليل ذلك

عم، َذَكر لي ذلك، سافرُت إىل مصر قبل حنو شهرين أو ثالث؛ فذكرُت هذا ؟، نالكالم عندنا عن أن الشيخ )حممد سعيد رسالن( أثنى على )الشعراوي(..، 
هذا كان قدميًا يف ظروف معينة، كنا حتت ضغط الدولة َلمَّا ُتويف، وكانت  قال:ُذِكَر عنك أنك أثنيت على )الشعراوي(؛  -يعين- فقلُت له:للشيخ )رسالن(، 

، ثم بينُت حاَله بعد -تأوًا-فرأيُت مصلحة الدعوة؛ نذكر شيء يف الثناء عليه؛ حتى تنجو الدعوة، أو حنو ذلك َتْرُقب َمن مل ُيْثِن؛ حتى تفصله، أو حنو ذلك، 
 . اهـ.،..-أو كما قال-ذلك، وحذرُت عنه 

 رابط املقطع على الشبكة:
=jKiSGymthYkhttps://www.youtube.com/watch?v 

*** 
( نفسه، وإمنا اختذه وسيلًة لتقرير أمور صاحب اخلواطر( ذات )صاحب اخلواطرأنه زعم أنه ما كان يقصد بثناءاته الفجة، ومدائحه لـ): الطور اخلامس -8

كم اخلرايف إا بعد اطالعه على ثناٍء عليه !!، وزعمه أنه ما أثنى على ذل-من باب )املعادل املوضوعي(-(، أو أن يقصده صاحب اخلواطرأخرى دون أن يريد )
 ، وادعاؤه أنه ما كان متابعًا له. -حفظه اهلل-للعالمة عبد العزيز آل الشيخ 

  :دليل ذلك
 :بيان حال حممد متولي الشعراوي )رسالن( يف مقطع له بعنوانما قاله  أوالً:

بارك اهلل -)حممد متولي الشعراوي(؛ فهناك بعض الناس الذين ينشرون عنكم أنكم ُتَزكُّوَنُه : ما قولكم يف الشيخ -بارك اهلل فيكم-شيخنا الكريم!  السائل:
 ؟-فيكم

كان صوفيًا ُمحرتقًا، وكانت له يف التصوِف َشْطَحاٌت عجيبة، وكان دائَم التعلق  -غفر اهلل له-وفيكم بارك اهلل، الشيخ )الشعراوي( : أجاب )رسالن( قائاًل
 ما يتعلُق بتأويله للصفات، وكان قد اْلَتَقاُه يف بعض السَّْفَرات. -رمحه اهلل تعاىل-ملوالد، وكان أشعريًا َجْلَدًا، وقد َذَكَر العالمة األلباني باألضرحة، ويغشى ا

الفصحى، وقد تتابَع بعده كُل الذين تكلموا  أول من َفَتَق يف األمة َفْتَق التفسري بالعامية، ومل جيرؤ أحٌد قبله على تناول القرآن بغري -غفر اهلل له-و)الشعراوي( 
  .-واحول وا قوة إا باهلل العلي العظيم-يف الدين بالعامية، وُفِتَق يف دين اهلل هذا الَفْتُق العظيم الذي يتوارُد عليه اآلن كُل من ملك لسانًا 

 وما كان من كالٍم لي فيه قدميًا؛ ففيه:
 .ْلَقاِت تفسريه، وا يف حركِة حياتهأني مل أكن متابعًا له يف َح أوًا:
ُيَحذُِّر من اجلماعات حتذيرًا شديدًا، يف  -غفر اهلل له–، وكان أتعامُل مع اليهود والنصارى، وا أتعامُل مع اإلخوان املسلمنيأنُه كاَن معروفًا عنه قوُله:  ثانيًا:

 أياٌم ِعشناها وَعانيناها.وقٍت كانت احملنُة فيه باجلماعات يف مصر على َأُشدَِّها، وتلك 
، وَنَشَرْت ثناَءُه وقتها جريدٌة كانت َتْصُدُر يف ذلك الوقت، -املفيت احلالي-قد أثنى عليه ثناء  طيبًا بعد موته مباشرًة الشيُخ العالمُة عبد العزيز آل الشيخ  ثالثًا:

يعلُم من عقيدتِه ما ا أعلم؛ ألن )الشعراوي( َظلَّ سنواٍت ُيَدرُِّس يف )أم  -هبارك اهلل فيه، وحفظ–؛ فظننُت أنُه -فيما أذكر- املسلمونوكانت ُتسمى 

https://www.youtube.com/watch?v=jKiSGymthYk
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 القرى(.
: من باب )امُلعاِدل املوضوعي(، وهو أن َتتَِّخَذ شيئًا وسيلًة لشيٍء ُتريُده، من غري -كما يقول أهل النقد-فما كان من كالم قديم فيه؛ فقد كان  وعلى كل حال:

 .يُدهأن تقصد األول، أو ُتر
 ولذلك فلم جنعل َمن سجََّل ذلك الكالم يف ِحلٍّ ِمن َنْشِرَه، ودليُل ذلك: أنََّك ا جتده على املوقع.

ُقلُتُه من ، وحنو هذا الكالم بالعامية -تعاىل-أنه صويفٌّ ُمحرتق، وأشعريٌّ َجْلد، وقد َفَتَق يف األمة َفْتَق َتَناُوِل كتاِب اهلِل  : -غفر اهلل له-وقولي يف الرجل 
 .-واهلل املوفق-به  -تعاىل-، وهذا ما أديُن اهلَل إذاعة وسط الدلتاسنواٍت يف ِلَقاٍء مع اإلذاعِة املصرية 

الذين ُيِشيُعوَن الفنَت هم أهُل الفتنة؛ فتنِة )احلداديِة املصريِة(  -يف الغالب-وكل َمن َنَشَر الكالَم القديَم فال جنعلُه يف ِحلٍّ، وعليه من اهلل ما يستحُقه، وهؤاء 
أن ُيعاملهم بعدله، وصلى اهلل وسلم  -تبارك وتعاىل-بني املسلمني، أولئك اْلَكَذَبة الذين يفرتون على الناس ما ليس فيهم، ويلتمسون ِلْلُبَرَءاِء العيب، نسأُل اهلَل 

 . اهـ.على نبينا حممد 
 رابط املقطع على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=Nqv55zIEW4Y 

 م، وهذا نصه:2445/ 7/ 25(، املوافق: 9521رجب  29، بتاريخ )حقيقة احلدادية املصريةما قاله )رسالن( يف مقال له على الشبكة بعنوان  :ثانياً
ي( قد عاد من )جامعة أم القرى(، وُذلَِّلْت له وسائُل اإلعالِم؛ لُيحارَب اإلحلاَد والشيوعيَة، وكان َمدَُّها ما يزاُل طاغيًا ..، قبَل َنيٍِّف وثالثني عامًا كان )الشعراو

عَض ما ُيَردُِّدُه الناس، وأقرُأ ، وإنََّما أمسُع عنه بوتابعُتُه أول األمر، ثم انصرفُت ا َأْلِوييف مصر من ُمَخلََّفاِت عهٍد سابٍق، فأبلى الرجُل يف ذلك الشأن بالَءُه، 
 عنه بعَض ما يكتبوَنُه، وهو يف ُجْمَلِتِه َحَسٌن. 

حفظ اهلل األحياء -ن وكان قبل عودته قد ُمكَِّن لإلمامة يف موسم احلج؛ فكان خطيَب عرفة وإماَمها، ومعلوٌم أن علماء اململكة يف ذلك الوقت كانوا متوافري
 إا من كان مريضًا أو على سفر.  -يف األغلب األعم-، ومعلوٌم أنه ا يتخلف منهم عن شهود املوسم -منهم، ورحم األموات والسالفني
 ، خيالُطُهم، وُيخالطونه، ويستمعون له، وُيَصلُّوَن خلَفه؟!أمر الرجل ا يروج على مثلي وقد راج على العلماء الكبارأم حيسُب )احلدادية( احلمقى أن 

 نه كان خيطب الناَس، ويصلي بهم من وراء حجاب، أو من داخل ِسْرَداٍب!!أم ترى احلمقى حيسبون أ
، وكان ذلك يف جريدة كانت ؛ فأثنى على الشيخ )الشعراوي( ثناء  حسنًا-حفظه اهلل-قرأُت مقاًا للشيخ عبد العزيز آل الشيخ املفيت احلالي فلما توفاه اهلل؛ 

أن السنوات اليت قضاها يف )جامعة أم  -مع ما كان من سابق ثناء الناس على الرجل-واعتقدت ألجل هذا ، املسلمونَتْصُدُر يف ذلك الوقت امُسَها: 
، اعتقدتُّ أن ذلك َصحََّح َمَساَرًا، وَضَبَط اعتقادًا؛ -وبعُضها على َمْسَمٍع من العالمة ابن باز -القرى(، واحملاضرات اليت ألقاها يف اجلامعة اإلسالمية 

فكان ما قلُت بعد وفاته، وقد اختذُتُه يف الكالم )ُمَعاِدًا ك ما كان من ُخْطَبِتِه وَصالِتِه باحلجيج يف يوم عرفة على َمْسَمٍع من الدنيا ُكلَِّها وَمْرَئى؛ وُيَعزُِّز ذل
إىل ُمَجاَنَبِة اجلماعاِت، وكان َحْرَبًا على )اإلخوان(، ، كان الرجل يدعو َمْوُضوِعيًَّا(؛ لتقرير حقائق يف الدعوة والعمل مل يكن ُيْجَهُر بها يف ذلك الوقت عندنا

كان هذا التقرير )ُمَعاِدًا اء، وغريهم من أهل الغلو، وكان تقريري أن الداعية ينبغي أن يكون كاملاء الطَُّهور؛ ا ُيْوَصُف ِبَوْصٍف، وا ُيَقيَُّد بقيٍد سوى امل
 . يست على شيءَمْوُضوِعيًَّا(؛ لبيان أن الدعوات احلزبية ل

https://www.youtube.com/watch?v=Nqv55zIEW4Y
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، ثم أهملُت ذلك، وطواُه يف َجوِفِه النِّْسَياُن، وجاء األمحق اجلهول بفرقته الضالة ثم َتَبيََّن لي احلقُّ سريعًا؛ فأعلنُت َبْعُد أنه ا َيِحلُّ ألحٍد أن ينقل عين ما كان
أن الرجل صويفٌّ َجْلٌد، وأشعريٌّ ُمحرتٌق، وأنه َفَتَق يف العلم َفْتَقًا مل ُيْفَتْق َقْبَلُه ِمْثُلُه؛ َلمَّا  ِلَيْهِذي ويقول: َكْيَت وَكْيَت، وَزْيَت وَزْيَت!!، وكان بيان األمر ِمنِّي:

 . اهـ.على التفسري وغرِيِه ُكلُّ َمن َمَلَك ِلَساَنًا،.. -َتَبَعًا-بالعامِّيَِّة، َفَتَجرََّأ  -تفسريًا-تناوَل القرآَن 
 رابط املقال على الشبكة:

sunna.net/articles/file.php?id=413-http://www.al    

***** 
 :نيب، يتضح ذلك بطرح هذه األسئلة عليهرتاجع تائب ُمراوغ، ال ُمتالعب ُمأن )رسالن( ُمويتلخص من هذه األطوار كلها؛ 

  ( ثم نسيت أنك مدحته، أم أنك مدحته بضغٍط من الدولة!!؛ وليس األمُر أمَر نسياٍن أو ذهوٍل؟!صاحب اخلواطريت على )هل أنت أثنالسؤال األول: 
 ا ندري أيُّ النقلني نصدق.

-احنرافاته وخزعبالته ( يف حياته، وَبيََّن طرفًا من صاحب اخلواطر، ومل تضغط على من رد على )-لتثنوا عليه-ملاذا ضغطت الدولة عليك أنت وأمثالك  ثم:
 ؟!-كما هو مسطور مزبور يف أعداٍد من )جملة التوحيد(

-؛ فمن ذاك الرجل اآلخر من أهل العلم يا ُترى -كما ذكرَت يف الطور الثالث-( وعنيته يف اخلطبة صاحب اخلواطرمسيت )إن كنَت حقًا قد نسيت أنك  ثم:
 ؟!-كما ذكرَت يف الطور الثاني-وعربًا  الذي استخرجَت من وفاته دروسًا -(صاحب اخلواطرغري )

 وحلمه؟!  ( بشحمهصاحب اخلواطرأنه )قد كان مات، ثم تنسى  -من أهل العلم عندك-كيف تذكر أنك استخرجت دروسًا وعربًا من حياة ووفاة رجل  ثم:
 ، بل هو ُنخاعها وعمودها الفقري؟!، َأَيْعِقُل هذا أحد؟! أتذكر خطبة كاملة وما فيها من الدروس والعرب، وتنسى )َبَطُلَها( الذي كان عليه َمَداُرَها

بثناءات بعض العلماء عليه، أم أنك كنَت  -بزعمك-( ألنك ما كنت تعلم حاله بالفعل، وإمنا اغرترت صاحب اخلواطرهل أنت مدحت )السؤال الثاني:  
  عاملًا حباله وضالله ولكنك أثنيت عليه مضطرًا؛ لتنجو الدعوة؟!

 أيُّ النقلني نصدق. ا ندري
مضطرًا، أو  -واحلال هذه-؛ أيكون من أثنى عليه -إن ُوِجَدت-هل َمن كان )ضالُل شخٍص( خاٍف عليه، ومل يتضح له إا الوجه احلسن؛ اغرتارًا بثناءات  ثم:

 مضغوطًا عليه؟!
إن جاز له -ئٍذ؛ لكي يصلح أن ُيسمى الثناء عليه حينها )اضطرارًا( إن ذكر ااضطرار والضغط ها هنا؛ يلزم منه ااطالُع التام على حال الشخص وضالله وقت

 .  -أن ُيثين أصاًل
يربر فساد الوسيلة )=الثناء على أهل البدعة، واستخراج الدروس والعرب من حياتهم  -إن كانت حقًا وواقعًا-هل شرف الغاية )=احلفاظ على الدعوة(  ثم:

 ووفاتهم تفصيليًا(؟!
 تربر الوسيلة؟!، أأنت قائل بتلك القاعدة اليهودية؟! -عندك-هل الغاية 

خنرطوا يف أليس الوقوع يف احملرم الواضح بزعم )مصلحة الدعوة(؛ إمنا هي قاعدة )اإلخوان املفسدين(، ومن شابههم من )احلزبيني احلركيني( الذين ا ثم:

http://www.al-sunna.net/articles/file.php?id=413
http://www.al-sunna.net/articles/file.php?id=413


 

54 

 وبينهم؟! -اآلن-رق بينك السياسة مؤخرًا، وركبوا احملرمات حتت ستار )مصلحة الدعوة(؟!، وما الف
 ؟!-إن سلمنا جدًا جوازه هنا-يفتح لك الباَب على ِمصراعيه تقول ما شئت، أم أن الضرورة تقدر بقدرها  -تنزًا معك-هل األخذ بالضرورة  ثم:

املة؛ ليستخرج من حياة )املخرفني( العديد ، أم أنه يعقد خطبة ك-وهو كاره بقلبه-يكتفي بكلمة ُيَمرُِّر بها األمر  -تنزًا معك-هل من يأخذ بالضرورة 
 والعديد من الدروس والعرب؟!

يفهم العصر حق (، و)كاملاء الطهور(، و)حجة على الدعاة(، و)داعية متميزفيه[، و) حسان( ]نفس عبارة عامل جليل) (:صاحب اخلواطرلقد قررت أن )
 (، و... اخل.الفهم

 ل العاشق الوْلَهان؟! فهل هذا حال املضطر املضغوط عليه، أم حا
 ، وإمنا َفَتْحَت )مطعمًا( لبيع امليتات!!!-تنزًا معك-إنك مل تكتِف بأكل امليتة وفقط 

 [.  كل هذا الكالم من باب التََّنزُِّل، وإا فاألصل من أساسه باطل]
كنت عاشقًا حللقاته؛ ولذلك استخرجَت لألمة تلك الدروس ( يف حركة حياته، أم أنك صاحب اخلواطرهل أنت بالفعل مل تكن متابعًا لـ) السؤال الثالث: 

  ؟!-على حد زعمك-والعرب من حياته ووفاته معًا؟!، وإن مل تكن متابعًا له يف حركة حياته؛ فكيف استخرجَت دروسًا عديدة من حياته اليت أنت جاهل بها 
 ا ندري أيُّ النقلني نصدق.

 ؟!-إن سلمنا باجلهل تنزًا-( من اجلهل بأحوال الرجال قواعدعلى ) ( من الدروس والعربناطحاتهل ُتبنى ) ثم:
اختذَته وسيلًة لتقرير أمور أخرى، أم أنك قصدَته وعنيَته  -فقط-( يف اخلطبة، وإمنا صاحب اخلواطرهل أنت بالفعل ما كنت تقصد ذات )السؤال الرابع:  

 ؛ فقلت ما قلت من قصائد املديح، وأخرجت ما أخرجت من عبارات الثناء؟!بثناء َمن أثنى -كما زعمت-اغرترَت  -فقط-بالثناء، وإمنا 
 .ا ندري أيُّ النقلني نصدق

 ( حقًا بارعًا يف اللغة العربية، ومتخصصًا فيها، أم أنه أول من فتق يف األمة فتق التفسري بالعامية؟!صاحب اخلواطرهل كان ) السؤال اخلامس: 
يف القرآن العظيم من باب اللغة، واللغة وحدها، أم أنه َفَتَق يف العلم َفْتَقًا مل ُيْفَتْق َقْبَلُه ِمْثُلُه؛ َلمَّا  -بل خزعبالته-خواطره  يتحرك يف( اخلواطر صاحبهل كان )

 بالعامِّيَِّة؟!  -تفسريًا-تناوَل القرآَن 
 .ا ندري أيُّ النقلني نصدق

إا يف أول -، ثم تزعم بعد ذلك أنك ما كنت متابعًا له يف حلقاته، وحركة حياته -كما َقعَّْدَت-يها كيف ُتثين عليه من قبل يف باب )اللغة(؛ لتخصصه ف ثم:
 ؟!-األمر، ثم انصرفَت ا تلوي

 ؟!-ِمن بعد كما ادعيَت- يف )َحْلَقاِت تفسريه(؛ مع انصرافك عن مساعه ومتابعته -كما قررت ِمن قبل-كيف علمت ِدقََّتُه يف اللغة يف )خواطره حول القرآن( 
(، مع تقريرك أن له أخطاء ولكنها ا تسقطه، وا تقدح يف اخلواطر صاحبلـ) -بزعمك-هل ما ذكرَته يف خطبتك من مدائح وحماسن  السؤال السادس: 

زنات بني احلسنات والسيئات( البدعي، ؛ ُأَفُيَعدُّ هذا منك تقريٌر فعليٌّ لـ)منهج املوا-ولو مثقال ذرة، وا أقل منها-وا تغض من قيمته وا من قدره  شخصه،
 ه؟!أم أن هذا الثناء شيء، ومنهج املوازنات شيء آخر يف )املريخ( ا عالقة له مبا قلَت
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 حتارب اآلن هذا املنهج املشني الذي مرر البدع لرؤوس املبتدعني؟!  أفلسَت
 املوازنات(؟!!منهج ن حيارب )َم املوازنات(، أممنهج ن يقرر )ق؛ َمدَِّص( ُنالرسالِنَيْيِنا ندري أيُّ )

الذي مل يلد ومل يولد إىل -(، وعقدَت له هذه اخلطبة العصماء إا بعدما اطلعت على املقال اخلواطر صاحبهل أنت بالفعل ما أثنيَت على ) السؤال السابع: 
قائليًا، وتعبريًا َوْقِتيًَّا منك عما َيِجيُش يف داخلك وأحشاءك من حمبٍة للعالمة آل الشيخ يف )جريدة املسلمون(، أم أن خطبتك هذه ما كانت إا انفعاًا تل -اآلن

؛ دون أن تطلع على شيء مما ذكرَته جتعله بعد ذلك )مشاعة( ُتَعلُِّق عليها احنراَفك وَتَلبَُّسَك بعشرات البدع منذ أعواٍم عديدة -حينها-هلذا الرجل، وتعلٍق به 
 وإىل اليوم؟!

(، املوافق: 9591صفر  28) م، وكانت خطبتك يف يوم اجلمعة9115/ 5/ 97(، املوافق: 9591صفر  25( يف يوم األربعاء )خلواطرصاحب القد مات ) ثم:
 . يومني فقط ا غري( هذا صاحب اخلواطروبني موت ) -اجملهزة واملعدة مسبقًا-م، أي: بني خطبتك العصماء 9115/ 5/ 91

 ؟! -إن وجد أصاًل-العالمة آل الشيخ على ثناء  -إن كنت صادقًا-فمتى اطلعت 
 وهل تأذن لشباب املسلمني يف ااطالع على هذا الثناء يف ذلكم العدد من اجلريدة املذكورة؟!

 حيارب اجلماعات احلزبية حربًا -بالفعل-يدعو لالبتعاد عن العمل السري؟، وهل كان  -قبل خطبتك فيه-( اخلواطر صاحبهل حقًا كان ) السؤال الثامن: 
 ضروسًا، وعلى رأسها )مجاعة اإلخوان املفسدين(؟!

 ( كان يف شبابه حزبيًا وفديًا، متعصبًا لـ)حزب الوفد(، ومل يرتاجع عن حزبيته تلك بعد كربه؟!اخلواطر صاحبوكيف َيتَِّسُق كالمك هذا ويستقيم مع كون )
كنتم شجرة ما َأْرَوَع ِظالَلها وَأْوَرَع ِنضاَلها!، رضي اهلل عن شهيٍد ن( بقوله فيهم: وكيف َيتَِّسُق كالمك هذا ويستقيم مع ثناءه املشهور على )مجاعة اإلخوا

 ؟!اْسَتْنَبَتَها، وغفر اهلل ملن َتَعجََّل مثرَتها
 . -إن مل يثبت-اِلك ، أو أن يكون التناقض من نصيبك أنت وحتوزه خالصًا إىل ِرَح-إن ثبت عنه الطعن والتحذير-( متناقضًا صاحب اخلواطرإما أن يكون )

 تتخذه وسيلة لتقرير تلك الدروس والعرب؟! هذا؛ (اخلواطر صاحبَأَما وجدَت أحدًا غري ) السؤال التاسع: 
( املصري ]من دولتك[، املنويف ]من حمافظتك[، األمشوني ]من ملاذا ما عقدت خطبة عصماء عقب موت العالمة اإلمام )عبد الرزاق عفيفي  ثم:

 ؟!-(صاحب اخلواطركما صنعَت متامًا مع اخلرايف القبوري )-تستخرج منها الدروس والعرب مركزك[!!!؛ ل
   )الطيور على أشكاهلا تقع(؟  أم أن:

اإلسهاب بعبارات حتمل يف َرِحِمَها املخالفات العقدية املشينة؛ هل يكفيه أن يرجع رجوعًا جمماًل عن هل من مدح شخصًا على التفصيل و السؤال العاشر: 
 دون اإلشارة من قريب أو بعيد إىل تلك املخالفات؟!، أهذه طريقة السلف يف الرتاجع؟! -على ما فيه من روغان-هذا الثناء 

 وإليك مثاًا على ذلك:
 .َفْيُض ُجوٍد، ا َبْذُل جمهود، ...فأتاه اهلل رب العاملني بفيض اجلود مع بذل اجملهود، ا ببذل اجملهودلة واحدة، ِعْلُمه الشيُخ ِعْلُمه يف مج: قولك

 هذه عبارة )أشعرية( منكرة، حتمل بني َطيَّاِتَها )اجلرَب اخلفي(، وُتخالف صراحًة ما عليه سلف األمة يف باب )القدر(.
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فهذه أسئلٌة عدة، و* 
 .وإحلاح إىل بياٍن وإيضاح، وجتريِد القصِد إىل اهلل  هحتتاج من ؛( ىت يت جث )

  

 :واحلاصل من كل ما سبق

 ، وإمنا هي املراوغات.(صاحب اخلواطرعن مدح هذا اخلرايف ) أن )رسالن( إىل اآلن مل يرتاجع الرتاجع الشرعي على قاعدة العلماء

ُمَفصَّاًل عن كل لفظة قاهلا يف حق ذلكم املخرف القبوري؛ كما كان مدحه له من قبل مدحًا مفصاًل صادرًا من  أن يرتاجع هذا الرجل تراجعًاُإن الرتاجع احلق:
 . -(اخلواطر صاحبكما يؤكده: تفاعله الشديد يف خطبة رثاء )-أعماق الوجدان، وأحشاء القلب 

، -قد َحَمَل التلبيَس والكذَب يف َرِحِمِه العقيم-اَيا وَطيَّاِت َمْدِحه، ثم يقول بعدها كالمًا ُمْجَماًل أما أن ُيَقرَِّر تلك الطوام، وُيَقعَِّد هذه املخالفات العقدية يف َثَن
ُ.ُويزعمه تراجعًا؛ فهذا من املرواغة، والغش ألمة حممد

 ( ط. ابن كثري، بريوت:09، 02)صـ عدة الصابرين يف قال العالمة ابن القيم

الذين -يف توبة أهل الكتاب  -تعاىل-، كما َشَرَط داعي إىل البدعة؛ َأن ُيَبيَِّن أن ما كان يدعو إليه بدعة وضاللة، وَأن اهُلدى يف ضدهوهلذا كان من توبة ال، ..
 . اهـ.،..يكتمونهم إياهأن ُيصِلحوا العمَل يف نفوسهم، وُيَبيُِّنوا للناس ما كانوا ؛ -كان ذنبهم: كتمان ما أنزل اهلل من البينات واهلدى؛ ليضلوا الناس بذلك

(، وكل ما ُقْلُتُه فيه من كذا وكذا.. اخلرايفكنُت على الباطل حني مدحُت هذا ): -بال روغان، أو لٍف ودوران-فليخرج )رسالن( قائاًل يف سطر واحد  وعليه:
 .(؛ فأنا عنه راجع، وإىل اهلل تائب)وُيَفصُِّل تفصياًل

 !.-إن كان طالب هدى-وما أيسرها 
، -كما يقول-فقط ُيطوى ملف هذه )القضية الشعراوية(، وُينتقل معه إىل باقعة أخرى؛ ليتوب منها، ا على أيدي الصبيان، وا بني الركن واملقام  نئٍذحي

 .[51]املائدة:(   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ) ولكن على َأْعَواِد ِمْنَبِرِه الذي َلطََّخُه بالكذب والبذاءة،
 :وهو(، اإليضاح والتبيين لعقائد المنحرفينهذه السلسلة ) منخمالفات )صاحب اخلواطر(؛ راجع امللف الرابع  على -بتوسع-للوقوف : ةفائد *
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ثناؤه على 

اإلخواني 

 المحترق 

 ( أحمد ياسين)

قائد حركة 

حماس 

اإلخوانية 

الفلسطينية، 

ه المثل وضربِّ

به في علو 

 جعلِّهالهمة، و

قصة مقتله 

لمحق  ياًلسب

الهزيمة 

 النفسية!

 

 م:3664مارس شهر قال )رسالن( يف خطبة له يف 

ودعك مما هنالك من خالف ى اهلل رب العاملني يف أثناء سياق هذا احلديث للتعليق على ذلك اخلطاب اْلُمَكرَِّم إا أن يسوق لنا يف العصر شاهدًا ودلياًل، َب..، َأ
ا يقال حول ما حيدث يف األرض احملتلة مما ُيسمى حينًا بـ)العمليات ااستشهادية(، وحينًا بـ)العمليات اانتحارية(، دعك ، ودعك ممحول ااجتاه، وحول املنهج

، وإمنا يف سياق احلديث عن -بفضل اهلل رب العاملني-من هذا اخلالف الدائر؛ فما إليه قصدنا، وا عليه عولنا، وا من أجله نسوق هذا القدر من احلديث 
الذي كان، وليس ألحد عذر زمية النفسية؛ أبى اهلل رب العاملني إا أن جيعل حدثًا متفردًا يف هذا العصر قاطعًا ألعذار املعتذرين مجيعًا، فليس ألحد عذر بعد اهل

كالقرية الواحدة، وترى صوتًا وصورًة،  -املكل الع-بعد الذي وقع، اهلل رب العاملني أراد أن يقطع يف ثورة ااتصاات املرئية وغري املرئية عندما صار العامل 
ومبرأى  ترى وتسمع، ترى وتسمع وتشاهد وحتس ما حيدث كأنك مواقعه، كأنك فيه ويف ميدانه وتسرح يف جماله، كأنه يقع أمام ناظريك، وحتت ِمسمعيك،

يكون قاطعًا ألعذار املعتذرين، وليدل على قاعدة اإلسالم الكبرية؛  منك ومسمع، وعلى مبعدة مد اليد منك بأناملها، أبى اهلل رب العاملني إا أن يسوق أمرًا
مًة على صدق أنه مهما حدث؛ فهناك سبيل للعطاء، مهما جرى؛ فهناك سبيل لعمل شيء ميكن أن خيدم به املرء دينه، وميكن أن يقدمه اإلنسان لإلسالم عال

والكافرين، أبى اهلل رب العاملني إا أن يقطع األعذار، ولو مت هذا يف عصر وقد مت مثله يف عصور واءه لدين اهلل رب العاملني، وبراءًة من أذيال املشركني 
رًا مرئيًا، وأن متقدمات، ويتم وسيتم أمثال أمثاله يف عصور آتيات، ولكن قضى اهلل رب العاملني أن يكون احلدث مشاَهَدًا مسموعًا، أن يكون احلدث ُمبَص

وهو ُيعرض عليه عرضًا بطيئًا يراه من زواياه، مقباًل ومدبرًا، من أمام ومن خلف، من أعلى ومن أسفل، عن ميني وعن مشال، أبى اهلل يتأمل فيه املرء تأماًل 
 رب العاملني إا أن يقطع مجيع األعذار.

ولكن خذ احلدث جمردًا، خذ احلدث جمردًا بعيدًا  ،-مع مجيع التحفظ وكله على ااختالف يف املنهج، وعلى اخلالف يف األحكام الفقهية، وما أشبه-فهذا رجل 
 عما يشوبه، وبعيدًا عما ُيخالطه، وبعيدًا عما وراءه مما ا يعلمه بالنية إا اهلل رب العاملني، خذ احلدث جمردًا.

 9182فلما بلغ أشده وكان يف عام  ،-عليه وعلى نبينا صلوات اهلل وسالمه-من ميالد عبد اهلل وكلمته ورسوله عيسى بن مريم  9155رجل ولد يف سنة 
، -رمحة اهلل عليه-مات  ُدقَّْت عنقه، وكسرت فقاراته، كسر عنقه يف املنطقة العنقية، ومت كسر العمود الفقري كسرًا كاماًل، فلم يربأ الرجل من تلك العلة حتى

اء اهلل رب العاملني يف فرتة من فرتات التوقيف أن ُيضرب ضربًة عنيفة على ولكن كانت احملصلة شلاًل رباعيًا، إذًا ا حيرك الرجل يف جسده كله ساكنًا، ثم ش
فأذهَب اهلل إحدى عينيه؛ فذهب بصرها، ثم قضى اهلل رب العاملني أن تكون األخرى على النصف من قوتها، ثم شاء اهلل رب العاملني أن يعيش بنصف مسع؛ 

اهلل رب العاملني أن ُيبتلى حبساسية الصدر فأثرت على أحبال الصوت وعلى احلنجرة؛ فكان الكالم  ، ثم شاء-رمحة اهلل عليه-رب العاملني نصف قوة مسعه 
ثم سأل اهلَل ا قلياًل، همسًا ا يكاد يبني إذا ما تكلم بكالم ملفوظ، وأما نظره؛ فال يكاد يبصر أمامه إا قريبًا، وأما مسعه؛ فال يكاد يسمع على التحقيق إ

، ثم أكرم اهلل رب العاملني عبده إذ جعله مغتساًل يف ضوء الفجر، ُمستحمًا يف ضياء الصباح بنوره ق اهلل رب العاملني له الشهادة حيث كانالشهادة بصدق؛ فسا
العاملني أن  ربوهو ينسلخ من ظلمة الليل وفحمته، هنالك عندما ينسلخ ضياء النهار من سواد الليل بفحمته، عندما خيرج النور من جوف الظالم؛ شاء اهلل 

الصدق، وإن حكمه خترج الروح من جسدها بقدر اهلل رب العاملني، ويا للوحشية املطلقة، إن اهلل رب العاملني هو احلق، وإن فعله هو العدل، وإن كالمه هو 
تعللني، وأن يدل اهلل رب العاملني املسلمني يف مشارق أبى اهلل رب العاملني إا أن ميحق اهلزمية النفسية يف قلوب املهو احلكم، ا إله إا اهلل وحده ا شريك له، 

، وإا ا كانت الظروفاألرض ومغاربها على أنه مهما حدث، ومهما بلغت احلال؛ فهنالك دائمًا عطاٌء ميكن أن ُيَقدَّم، وهنالك دائمًا بذٌل ميكن أن ُيعطى مهم
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ما هو أدنى من هذه األقدار حتى ميكن أن حييط بإنسان ثم ُيعِطي بعد ذلك مثل هذا بك: فهذه الظروف احملكية وهي من أقدار اهلل رب العاملني، قل لي بر
 . اهـ.،..العطاء؟!، إن اهلل رب العاملني أراد بهذا احلدث الفذ يف هذه األيام أن يقطع مجيع أعذار املعتذرين

 رابط املقطع على الشبكة

https://www.youtube.com/watch?v=qVXnMLPEtok  

*** 
 
 

 

 :قال اإلخواني )أمحد يس( يف مقطع مرئي له منشور على الشبكة

ب كل أهل ه اليهود وبنقاتل اليهود ألنهم يهود، اليهود أهل دين، وإحنا أهل دين، إحنا بنحَرْكِنإحنا ما ِبفإحنا بنطلب حقنا، ما بنطلوبش أكثر من حقنا، 
ل ابن عمي إذا أخذ أرضي وبييت وطردني، اِتَقل أخويا، َباِتَق، فأنا َبهُلاْتَق، أخويا هذا إللي من أمي وأبويا إللي دينه مسلم إذا أخذ بييت وطردني منه؛ أنا َباألديان

  . اهـ.فلما اليهودي يأخذ أرضي وبييت ويطردني منها؛ كمان أن مستعد أقاتله
 الشبكة:رابط املقطع على 

https://www.youtube.com/watch?v=tcKmE0NzdVo 

*** 
 

 
 

 

 

 :رَّالذي َم تأصيله الفاسدبعينه، وعن  (رسالن)سأل عن وكأنه ُي -حفظه اهلل-الشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان  َلِئُس

، مع علمه عن بدعهم، ويف بعض األحيان عندما يذكرهم يف الدروس البدع، وحيرتمهم، وُيثين عليهم؛ ألنهم ُيطبقون حكم اإلسالم وقر أهلما حكم من ُي
، وحنو ذلك من التهوين بغض النظر عما عند هؤاء من أخطاء، يقصد بذلك ]..[ املبتدعة، أو يقول: مع التحفظ على بعض املواقف عند هؤاءالعامة يقول: 

فه فيه طعن يف شأن بدعهم، مع العلم أيضًا أن بعض هؤاء املبتدعة الذين حيرتمهم هذا القائل، وُيثين عليهم، وُيدافع عنهم هلم كالم مكتوب ومسجل يعر من
 ، فما حكم هذا القائل، وهل ُيَحذَّ ر من أقواله هذه؟السنة، وجتهيل للصحابة، وَغْمٌز للنيب 

 قائاًل: -حفظه اهلل-فأجاب  
صفوف امُلقتَدى بهم من  ا جيوز تعظيم املبتدعة، والثناء عليهم، ولو كان عندهم شيء من احلق؛ ألن مدحهم والثناء عليهم ُيَروُِّج بدعتهم، وجيعل املبتدعة يف

من جلس إىل مبتدع؛ فقد أعان على رجاات هذه األمة، والسلف حذرونا من الثقة للمبتدعة، ومن الثناء عليهم، ومن جمالستهم، ويف بعض أقواهلم يقولون: 
حلق، ولكن ما دام هدم السنة، فاملبتدعة جيب التحذير منهم، وجيب اابتعاد عنهم، ولو كان عندهم شيٌء من احلق؛ فإن غالب الضُّالل ا خيلون من شيء من ا

حهم، وا جيوز التغاضي عن بدعتهم؛ ألن يف هذا تروجيًا للبدعة، عندهم ابتداع، وعندهم خمالفات، وعندهم أفكار سيئة؛ فال جيوز الثناء عليهم، وا جيوز مد

 العالمة صاحل الفوزان يهدم تقعيدات وتأصيالت )رسالن( يف ثناءه على اإلخواني احلماسي

 )أمحد يس( الذي زكاه )رسالن( وجزم له بالشهادة اإلخواني احلماسي طرف من ضالالت

https://www.youtube.com/watch?v=qVXnMLPEtok
https://www.youtube.com/watch?v=qVXnMLPEtok
https://www.youtube.com/watch?v=tcKmE0NzdVo
https://www.youtube.com/watch?v=tcKmE0NzdVo
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 -الذين ليس عندهم ابتداع-، فالواجب التحذير منهم، ويف أئمة السنة -ا قدر اهلل-وتهوينًا من أمر السنة، وبهذه الطريقة يظهر املبتدعة، ويكونون قادة لألمة 
لقدوة، فالواجب اتباع املستقيم على السنة الذي ليس عنده بدع، وأما املبتدع؛ فالواجب التحذير منه، فيهم الكفاية لألمة، وهم ا -وهلل احلمد-يف كل عصر 

حتصل بالثناء عليه أكثر  والتشنيع عليه؛ حتى حيذره الناس، وحتى ينقمع هو وأتباعه، وأما كونه عنده شيء من احلق؛ فهذا ا ُيربر الثناء عليه؛ ألن املضرة اليت
ما عنده  ا عنده من احلق، ومعلوم أن قاعدة الدين أن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، ويف معاداة املبتدع درء مفسدة عن األمة َتْرُجُح علىمن النصيحة مل

احلق، وعنده شيء من  ، ولو أخذنا بهذا املبدأ؛ لن ُيَضلَّل أحد، ولن ُيَبدَّع أحد؛ ألنه ما من مبتدع إا وعنده شيء من-إن كانت-من املصلحة املزعومة 
خصوصًا إذا كان اابتداع يف العقيدة، ويف ]اانتفاع[، املبتدع ليس كافرًا حمضًا، وا خمالفًا للشريعة كلها، وإمنا هو مبتدع يف بعض األمور، أو يف غالب األمور، 

، وهذا الذي ميدح املبتدعة، وُيَشبِّه على الناس املبتدعة؛ برتويج بدعهماملنهج؛ فإن األمر خطري؛ ألن هذا ُيصبح قدوة، ومن حينئٍذ تنتشر البدع يف األمة، وينشط 
 مبا عندهم من احلق؛ هذا أحد أمرين: 

 ، جاهل بأمر البدعة، وجاهل مبنهج السلف وموقفهم من املبتدعة، وهذا اجلاهل ا جيوز أن يتكلم، وا جيوز للمسلمني أن يستمعوا له. جاهلإما أنه  -9
 ؛ ألنه يعرف خطر البدعة، ويعرف خطر املبتدعة، ولكنه ُمغرض يريد أن ُيَروَِّج للبدعة. غرضُموإما أنه  -2

 . اهـ.فعلى كل حال هذا أمر خطري، وهذا أمر ا جيوز، وا جيوز التساهل يف البدعة وأهلها مهما كان، نعم
  .[فتوى صوتية على حاسوبي، قمُت بتفريغها بنصها هاهنا]

 

ثناؤه 

ومنافحته 

ودفاعه 

المستميت عن 

الصوفي 

 األشعري الجلد 

)محمد سيد 

 طنطاوي(.

 

الدقيقة  بداية منم، 3669/ 16/ 9، املوافق 1426شوال  36، بتاريخ/ اجلمعة  شيخ األزهر بني النقاب واألقصىقال )رسالن( يف خطبة له بعنوان 

 (:66:64:62)رقم 

وهو ، وهذا أمر حيتاج إىل متحيص؛ هل قاله، أم مل يقله، ..ليس من اإلسالم يف شيء، وهو عادة ا عبادة إن النقابأنه قال:  فضيلة شيخ األزهرُنِقَل عن 
كان كاتبًا، حتى ُيقال إنه َناَقَض ما قد َخطَُّه بيمينه، وما َسَطَرُه ِبَبَناِنِه، وا شك أن املرَء إذا  ومل نعهد عليه تناقضًا، وله تفسري ذائٌع مشهور، عامل من علماء التفسري

؛ فإنه َمحََّص املسألة، َوَوفَّى القضيَة َحقََّها من البحث، ووصل إىل هذا -حفظه اهلل-فإنه يكون ُمدققًا، ويكون ُمحققًا، وكان كذلك وكان مؤلفًا، وكان مفسرًا؛ 
الشيخ َعْهَدَنا لك مما نسب إىل فضيلته، ..هذا ا ُيعقل؛ ألن ، ..إىل غري ذوهو من املفسرين من مفسري األمة، ...-حفظه اهلل-الرأي فارتضاه، وقرره يف تفسريه 

شيخ املسلمني ، ثم هل ُيعقل أن يكون -وحاشاه-وإا كان التناقض قائمًا ...؛ -إن شاء اهلل-، فلعل النقَل عنه َشاَبُه شيء، وهذا هو الظن به به أنه ا يتناقض
لو صح ذلك عنه؛ لكان وسيلة من وسائل اإليذاء  -وحاشاه أن يصح-لديار الكفرية؛ ألنه لو صح ذلك عنه ُمَطرَِّقًا ألذية املسلمات يف ا يف الديار املصرية

مات يف بقاع للمسلمات يف كل بقاع األرض، ُيقال هلن: إن شيخكن يقول بعكس ما تفعلن، ثم ُيؤذين، وا ميكن أن جيعل الشيخ نفسه وسيلًة إليذاء املسل
 على ما هو مقرر من جهة فضيلته ، وأن ُيعيد األمر إىل ِنَصاِبِهكالَم َمْن َنَقَل َححَِّصر واملظنون أن ُيبه أعلى من ذلك وأجل، واملنتَظحاشا وكال، ظنَُّنا األرض، 

و الظن به، نسأل اهلل تصحيَح فضيلته ملا ُنِقَل عنه؛ فهذا ه، فلينتظر املسلمون واملسلمات -حاشاه-مل يقل الشيخ شيئًا من ذلك على الطالبات األزهريات، ...
، أنه ُيصحح ما ُنسب إليه؛ ألن اإلعالم كثريًا ما ينقل أقواًا ا صحة هلا، َفْلُيَكذِّب ما ما الظن أبدًا بفضيلة الشيخ إا هذا الذي َمرَّ ذكره، ...أن يوفقه لكل خري

، نسأل اهلل أن يوفقه إىل ذلك؛ حتى َيْرَأَب هذا الصدع، -إن شاء اهلل- ألن الظن بالشيخ أنه ُيصحح ذلكنقله اإلعالم، وإن نقله من هو صادٌق من حيث هو؛ 
، نسأل اهلل أن يوفقه -إن شاء اهلل-وهو هلا َأْهٌل وحتى َيُلمَّ َشْعَث هذه الفتنة، وحتى ُيَوجَِّه األمَة إىل ما هي حقيقة بالتوجه إليه؛ إذ هذا َدْوُرُه، وتلك مسئوليته، 
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 يف مسألة النقاب (طنطاوياحنرافات ) طرف من

 [.اقتصارًا على مواضع الثناء فقط، ]. اهـا على النحو اْلَمْرِضيِّ عند اهلل، وأن ُيحسن لنا وله اخلتام،..حلمل املسئولية، وألدائه
 على موقعه على الشبكة:كاملة رابط اخلطبة 

396http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2 
 

***** 
 

 
 

 
 

 
 

 

 :البيت بيتك ، برنامجالقناة األوىل املصرية قال )سيد طنطاوي( يف لقاء معه على

 . اهـ.النقاب عادة، وا عالقة له بالعبادةمسألة النقاب: دائمًا أنا أقول: 
  رابط املقطع على الشبكة

http://www.islameyat.com/post_details.php?cat=28&id=2386&scat=29 
*** 

 

 

 :اإلخوانية قناة اجلزيرةقال )سيد طنطاوي( يف حوار صحفي معه نقلته 

 . اهـ. فهذا حقهم، هذا حقهم، هذا حقهمأة املسلمة؛ بالنسبة للمر قوانني تتعارض مع مسألة احلجابأراد املسئولون فيها يف دولة )فرنسا( مثاًل أن يقرروا و
 رابط املقطع على الشبكة

https://www.youtube.com/watch?v=_HdGi4rG6PI 
 

ثناؤه على 

الفويسق 

 الماجن 

)قيس بن 

 الملوح(.

 

م، يف الدقيقة رقم 3611/ 2/ 4، املوافق 1422مجادى اآلخرة  0، بتاريخ/ األحد جمنون ليلى واحلداديةقال )رسالن( يف حماضرته املاجنة 

(66:61:21:) 

إمام الُعذريني  قيس بن امللوحجمنون ليلى  حبٌث أدبيٌّ نقديٌّ عن يف ِفريتهم هذه اليت افرتوها جاهلون متناقضون، فأما جهلهم؛ فألن البحَث احلدادية..، و
 . اهـ.، فكيف تكون الكتابة عنه، والبحث يف عصره وحياته وشعره جمونًا وفسقًا،..بال ُمدافعة

 رابط احملاضرة على موقعه على الشبكة:

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=5904  
 

 

 

 (:66:64:42، يف الدقيقة رقم )جمنون ليلى واحلداديةالن( يف حماضرته املاجنة قال )رس

ما أثاره الدكتور )طه حسني( يف مقااته بـجريدة السياسة حول القرن الثاني اهلجري؛ زاعمًا أنه كان قرَن شك، وفسق، وجمون،  ومن تلك الشبهات أيضًا:..، 
-يف عصر انغمس إىل مفرق الرأس  وأخذ يتعجب من وجود مثل قيس يف طهره وعفتهنون ليلى يف ذلك القرن، وجود مثل جم -للتدليل على ما زعمه-ونفى 

 . اهـ.،..يف َمَباِذِلِه -كما ادََّعى
 رابط احملاضرة على موقعه على الشبكة:

ad/items_details.php?id=5904http://www.rslan.com/v 
 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2396
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2396
http://www.islameyat.com/post_details.php?cat=28&id=2386&scat=29
http://www.islameyat.com/post_details.php?cat=28&id=2386&scat=29
https://www.youtube.com/watch?v=_HdGi4rG6PI
https://www.youtube.com/watch?v=_HdGi4rG6PI
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=5904
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=5904
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=5904
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=5904
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 :قيس بن امللوح يف وجود الفويسق أبي الفرج األصفهاني (؛ رادًا على تشكيك24)صـ جمنون ليلى قال )رسالن( يف كتابه املاجن

. ن من أبي الفرج إا أن شكك يف وجوده،..، فما كاقيسأن تسمو ُسُموَّ  ُهوقد عجزت أخالُق..، وهذا هو شأن أبي الفرج؛ فقد أجهد نفسه يف التشكيك، 
 .اهـ

 

 (:42)صـ جمنون ليلىقال )رسالن( يف كتابه املاجن 

يا -يا شيخ احلب الكبري!، ما أراك فهل تأذن لي يا قيس! أن أحتدث عن طرف من سرية هواك بني يديك؟، ومعذرة أن تسمع مين لغو األطفال بني يديك 
 .. اهـة قلبك إا آذنًا لي؛ فمعذرة أيها الشيخ اجلليل، معذرًةيف مساحة طبعك، ورق -قيس!

 

ثناؤه على 

الماجن قليل 

الديانة وإمام 

االعتزال 

 بن )عمرو

 محبوب بن بحر

الكناني 

 الجاحظ(.

 

 (، حتت عنوان )أوهام وأباطيل(:33)صـ جمنون ليلىقال )رسالن( يف كتابه املاجن 

نون طرائق قددًا؛ فمنهم من أثبت، ومنهم من أنكر، وحنب قبل أن نتناول دعاوى املنكرين بالتمحيص أن نقرر بعض اختلف الناس يف وجود قيس أو اجمل
 ...األصول:.

 الذين أثبتوا شخصية )قيس( املخبول: ُددَِّع(، حتت بند )خامسًا(؛ وهو ُي32ثم قال يف )صـ

وأما (؛ فيقول: 22/ 5) البيان والتبينيد أبي الفرج مبا يقرب من نصف قرن، يذكره يف ، وهو أيضًا قد مات قبل ميالشيخ البلغاء اجلاحظكذلك يذكره 
يذكره هكذا وهو احلريص ، يذكره اجلاحظ من غري إشارة شك إىل وجوده، جمنون بين عامر وبين عقيل؛ فهو قيس بن معاذ، وهو الذي ُيقال له: جمنون بين عامر

بعد ذلك حبوالي قرن من الزمان فتنفي أنه كان يف بين  األغانيذكره على أنه جمنون بين عامر، ثم تأتي بعض روايات ، يب، والفريدعلى الطريف، واملعِج
 .. اهـعامر جمانني

***** 
 

 

 

 
 

 البحث ة( ط. عماد246)صـ والصوت احلرف أنكر من على الرد يف زبيد رسالته إىل أهلالسجزي يف  حامت بن سعيد بن اهلل قال اإلمام عبيد

 اإلسالمية: باجلامعة العلمي

 علي وأبو، واجلاحظ ،والنظام، مبشر بن وجعفر، العالف اهلذيل أبو :وكرباؤهم، وأهله األثر أعداء وهم، املعتزلة: بهم العلم أهل من كثرٌي ُبِلَي والذين
، الواسطي القاسم وأبو ،البصري اهلل عبد أبو: وبعدهم، عطاء بن وواصل، بن عبيد عمرو: هؤاء وقبل ،البلخي الكعيب القاسم وأبو، هاشم أبو وابنه، اجلبائي

 اهـ. .الضاللة إىل عاةُد هؤاء كل، األسدي اجلبار وعبد، عباد بن إمساعيل الصاحب: وبعدهما
*** 

 

 ( ط. املعرفة:341/ 2) الرجال نقد يف االعتدال ميزانالذهيب يف  الدين قال اإلمام احلافظ مشس

 اهـ. .البدع أئمة من وكان: مأمون، قلت وا بثقة ليس: ثعلب قال، قيل فيما داود أبي بن بكر أبو عنه روى، التصانيف صاحب اجلاحظ: حبر بن عمرو

   )اجلاحظ( الذي زكاه )رسالن( طعونات أهل العلم يف
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*** 
 

 

 ( ط. الرسالة:431/ 11) سري أعالم النبالءالذهيب يف  الدين قال اإلمام احلافظ مشس

 .اهـ .، له نوادر، قليل الدينكان ماجنًاقلت: 

  !!!شيُخ اْلُبَلَغاِء  ِ   ِ) س ق(ِهه: ح َِ ً ِ    َ   َِرً ِ      ،ِ   ِ  ث ِ  ه ه،ِ،ِ     ِ  ض   ،ًر  قِ   ًج ،ِ    ِ   ي فحصيلة ما سبق:

توقري علماء 

السنة، وحفظ 

 قدرهم ومنزلتهم.

سكوته المرير 

عن طعن ولده 

)عبد اهلل( 

وسبه لجميع 

علماء المملكة 

خ عدا الشي

العالمة )ربيع 

المدخلي(؛ 

بقوله عنهم: 

 كلهم بقر

!!  

 

 م؛ ما نصه:3612/ 11/ 36، املوافق 1424حمرم  11كتب لي األخ )أبو جعفر القوقازي الروسي( يف يوم األربعاء 

ثم  ،به علماء اململكة حول سوريا تىا أفبسبب م غاضبًا عبد اهللوكان  ،الشيخ سعد احلصنيبعدما فرغ من الكالم مع  هـ9555يف رمضان سنة  عبد اهللقال 
 .علماء احلجاز كلهم بقرقال: 

 ذا تقول؟ام قلت له:
 .إا الشيخ ربيع ،علماء احلجاز كلهم بقر قال:

 كيف تقول هذا الكالم وأنت سلفي وهم علماؤنا وفيهم كبار العلماء كالشيخ الفوزان...  قلت له:
 .إا الشيخ ربيع ،حتى الفوزان كلهم بقر وقطع كالمي قائال:
ا ينبغي لك أن تتكلم يف علمائنا بهذا األسلوب السيء  ىوا يف فتوأأنهم علماء األمة وإن أخط :-معنى القول- وقلت -ومل أذكر باللفظ-ثم دار الكالم بيننا 

 وأنت تقول لنفسك أنك سلفي ولست يف مرتبتهم حتى حتكم عليهم بالصواب أو اخلطأ.. 
  .حتى يتكلم يف العلماء أن يكون عاملًا أنه ليس شرطًا :وقال

 .بقروأنا يف املقابل طلبت منه الدليل على كالمه أنهم ، حتى يتكلم يف العلماء على أنه ابد أن يكون عاملًا وطلب مين دلياًل
 .ولكن أقصد يف الفهم ،أنا ا أقصد بقر يعين بقر فقال:

 وأبوك يقول نفس الكالم؟ قلت له:
 .!!طالب علم (الفوزان)ول واهلل هو يق قال:

 كالم طويل حينما رجعُت  ار بيين و بني عبد اهللديوم اجلمعة  هـ9555سنة  ةاآلخر ىثم يف مجاد هـ،9555حدث ذلك يف العشر األواخر من رمضان سنة 
وقال:  ،علماء احلجازغري أنه أنكر  ،هذا القول ومل يرجع فيهوقال أنه على  ،به وأقرَّ ،علماء احلجاز كلهم بقرأن  :بقوله ُهُتْركَّويف أثناء الكالم َذ ،من بيال

  !!.علماء اململكة قلُت
وكل من سواه طالب  (،الشيخ ربيع)وليس يف اململكة عامل إا  ،ومن عدا أبيه كلهم طالب علم (!!،أبوه)ويف نفس اجمللس قال أنه ا يوجد يف مصر عامل إا 

 . اهـ.علم
 

*** 

 هذا احلوار وقام بتوثيقه باللغتني العربية والروسية، وها هو  احلوار باللغة الروسية:روسي الوقد نشر األخ 
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(В месяц Рамадан 1433 г.х. после разговора с шейхом Са’дом аль-Хусайном, да смилуется над ним Аллах, Абдуллах будучи в гневе относительно того, что 

за фатуа дали ученые КСА касательно Сирии, сказал эти слова точь в точь: «Ученые Хиджаза являются коровами»! 

Я возмущенно возразил ему: «Ты что говоришь»!? 

Он вновь ответил: «Ученые Хиджаза, все они коровы, кроме шейха Раби’а» 

Я ему сказал: «Как ты, будучи салфитом можешь говорить такие слова?! Они ведь наши ученые, и среди них есть большие ученые, как шейх Фаузан»… , 

Он обрывает мои слова и говорит: «И даже шейх Фаузан, все они коровы, кроме шейха Раби’а» 

Затем между нами завязался спор, я говорил ему, что эти наши ученые, и что даже если допустить, что они ошиблись в одном фатуа, такие слова 

непозволительны в отношении них таким скверным образом. Я сказал ему: «Ты считаешь себя саляфитом, но не являешься по уровню и положению 

подобным им, чтобы решать, правы они или ошиблись». 

На это он мне ответил: «Не является условием, чтобы человек был ученым, чтобы он мог обсуждать ученых!» И стал требовать от меня довода на то, что 

только ученый может говорить про ученых. На что я стал требовать от него довода на то, что эти ученые являются коровами . 

Он отвечает: «Я не имею в виду коровы в буквальном смысле, а имею в виду их понимание» 

Я его спросил: «А твой отец (шейх Раслян) говорит то же самое»? 

Он отвечает: «Клянусь Аллахом, мой отец говорит, что аль-Фаузан лишь талибуль-‘ильм.» 

Этот диалог состоялся в конце Рамадана. Затем, в месяце Джумада ас-сани 1434 в пятницу, в день моего возращения из Бияли между нами состоялся 

длинный разговор, в котором я в числе прочего упомянул, о его словах, про то что ученые Хиджаза - коровы и даже шейх Фаузан, на что он сказал (не будучи 

в гневе), что не отказывается от своих слов, разве что он возразил и сказал: «Однако я сказал не ученые Хиджаза, а сказал ученые КСА». И в том же собрании 

он (Абдулла) сказал мне, что в Египте нет ни одного ученого, кроме его отца, а все остальные только лишь туллябы. Также он сказал и про ученых КСА, что 

все они туллябы, кроме шейха Раби’а). 
 

 رابط احلوار على الشبكة:

p83355#p=83355forum.ws/viewtopic.php?-http://islam 
 

سكوته المرير 

عن رمي ولده 

)عبد اهلل( 

للعالمة 

العثيمين 

بالسرقة 

 العلمية!

 

 يف اتصال هاتفي مسجل مع )عبد اهلل بن رسالن( دار هذا احلوار:

 ُيقال عنك أنك عندك سرقات علمية، هل...؟ -يا شيخ عبد اهلل!-طب  املتصل:
 يك، جيد، هذا واقع، هذا واقع، هل من يقول بهذا.. هل من فعل هذا يكون متهمًا باملعصية أم بالبدعة؟بارك اهلل ف :-مقاطعًا-عبد اهلل رسالن 

 يا شيخ عبد اهلل! امسعين بس، أنا بقول: ُيقال عنك أنك عندك سرقات علمية؟ املتصل:
 عندي، أنا أقول: عندي، أنا أنا أقول لك: عندي، حتى تنزًا عندي. عبد اهلل رسالن:

 طيب، ُيقال أيضًا أن الشيخ رسالن عنده سرقات علمية يف بعض الكتب..؟ :املتصل
 عنده، أنا أقول: عنده، تنزًا عنده سرقات علمية؛ ما املطلوب؟  :-مقاطعًا-عبد اهلل رسالن 

 هل من كالم واضح يف ذلك، هل من بيان.. أصدرمت بيان يف ذلك؟  -يعين-هل  -يعين-أل  :-متعجبًا-املتصل 
 .عنده سرقات علمية (العثيمني)طيب الشيخ   رسالن:عبد اهلل
 أنا أنا...  -يا أخي!-ما مسعنا بذلك يا أخي!، أنا  املتصل:

 . اهـ.ولكن عندهحلظة بس، فرق بني قولك: أنك مل تسمع، ليس قولك حبكم؛ ألنك رمبا مل تعلم،  :-مقاطعًا-عبد اهلل رسالن 
 رابط املكاملة املسجلة على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=h_E3YfRgik4 
 

http://islam-forum.ws/viewtopic.php?p=83355#p83355
http://islam-forum.ws/viewtopic.php?p=83355#p83355
https://www.youtube.com/watch?v=h_E3YfRgik4
https://www.youtube.com/watch?v=h_E3YfRgik4
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طعنه في 

 الشيخ السلفي 

، هشام البيلي

ورميه له 

بالتهم 

الباطلة؛ لكونه 

ردًا  رد عليه

علميًا، وَفنَ َد 

 انحرافاته

العقدية 

 .والمسلكية

 

 :-وفقه اهلل- احلاقد )رسالن( يف فضيلة الشيخ هشام البيلي هذه بعض النماذج من طعونات

 

 

 املصدر الطعن م

وهو مأوى املنحرفني، وكهف الزائغني، ومغارة احلدادية الضالني... منحرفًا ضاًا يريد تفريق  9
مجعهم، ومتزيق صفهم، وإثارة الفرقة بني مجوعهم... جاهل متعامل... يف العلم عائل مستكرب... 

 .مبا مل ُيعط... احنطت خالله، وتدنت خصاله... زائغ... خمادع... مناور... خماتل مداور متشبع

 ،حرمة تكفري املسلمني وحرمة دمائهم

 (.66:49:34)الدقيقة رقم 

 مسجد يف الرياض يف كان لقد، فنه؟ هو ما ولكن، فنه غري يف دائم ا يتكلم اجلهول واألحيمق 2
 له فسولت، نفسه هذا الصبيان َعلَِّمِم فغر، القرآن يقرئهم انصبي حلقة صاحب مساجدها من
 ينفث وراح، م اَعلِِّم هلم صار صبية فجمع،  صبية له( َعلَِّمِم) وكل(   امَلَعلِّمني)  من صار قد أنه

 .اخلصال وسافل األخالق مبنحط زالوا ما وُيعدونه، ُيعديهم وكان، جهله فيهم

 ،خوان؟اإلمن الذي خان.. اجليش أم 

 (.66:60:21)الدقيقة رقم 

وهذا هو السر يف قولي عن )هشام البيلي( ومن معه: إنه خارجي؛ ألنه حدادي جلد، فهو إذًا  5
 .مبتدع ضال، وما دام كذلك فهو خارجي

 ،مجاعة اإلخوان اإلرهابية

 .(66:64:14) رقم الدقيقة
 

 

لزوم طريقة 

السلف يف اجلرح 

 والتعديل.

ديع إلزامه بتب

، هو ُهَعدَ َب ْنَم

ومن لم يلتزم 

بكالمه؛ فهو 

 عنده مبتدع.

 

قال )رسالن( يف لقاء بعض الشباب من )كرداسة( معه يف املسجد الشرقي بسبك األحد عندما ناقشوه عن سبب طعنه يف الشيخ )هشام 

 :-حفظه اهلل من كيده وإفكه-البيلي( 

إللي ما ، عايز أكرت من كده؟، وإن مل تصدق ]..[؛ فأنت مبتدع ضالل لك: هو مبتدع ضال، وأنت وما تشاء، ..، أنا أقول لك أنا، دعك ممن مل يقل، أنا أقو
  . اهـ.،..يلتزمش مبا أقول؛ مبتدع ضال
 رابط اللقاء على الشبكة:

JxTMhttps://www.youtube.com/watch?v=McDRfcd 
 

تعييره بالمهن 

والصناعات 

على طريقة 

أهل 

، الجاهلية

وأعداء 

 .الرسل

 

يعمد رسالن يف ردوده على تعيري من يرد عليه بصنعته، وحرفته، ومهنته؛ مما يدل على ضحالته العلمية، وُخوائه الرتبوي، وهذه فقط 

 ة يف اجلرح والتعديل:بعض النماذج هلذا األسلوب الرسالني الرخيص اجملانب لطريقة سلف األم
 

 املصدر التعيري املهنة

 الطب البيطري
وهو  ،لتوليد كلبة، أو تطبيب معزة، أو رعاية محارةمنهم من ُخِلَق وُأهَِّل 

 . اهـ.حمسن هلذا كله، بارع فيه، فرتكه واحرتف الصد عن سبيل اهلل
، الدقيقة رقم سوء الظن وكهف املطاريد

مجادى اآلخرة  4معة ، بتاريخ/  اجل(66:46:11)

 م.3611/ 2/ 2، املوافق 1422
؟، إنه يغضب عندما أصفه مبا يا ُمَداِوي الكالب واحلمريأليس كذلك 

أقامه فيه اهلل، مع أن املرء حيث أقامه مواه، وهذا حيب احليوانات من 
 . اهـ.الكالب واحلمري، وحينو عليها، فليبشر؛ فإن املرء مع ما أحب

، الدقيقة رقم احلداديةجمنون ليلى و

، 1422مجادى اآلخرة  0، بتاريخ/ األحد (66:62:26)

 م.3611/ 2/ 4 املوافق:

https://www.youtube.com/watch?v=McDRfcdJxTM
https://www.youtube.com/watch?v=McDRfcdJxTM
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 !!بإنكاره على من ُيَعيُِّر باملهن والصناعات (رسالن)تناقض 

 

، الذي أوى إليك، ميدك خبياناته معاجل البهائمأم ألجل جرو احلدادية، 
 . اهـ.وَفَجَراِته

، (66:36:34)، الدقيقة رقم الرد على هشام البيلي

/ 13/ 0املوافق ، 1424صفر  2بتاريخ/  اجلمعة 

 م.3612

 بيع املنظفات
، شيطان بائع املدنساتأن  -وأمر احلدادية كله عجيب غريب-والعجيب 

. احلدادية الذي يدخل بيته، ويغشى جمالسه، وُيعد له رجيعه الذي يتقيئه
 اهـ.

، (66:31:11)، الدقيقة رقم الرد على هشام البيلي

/ 13/ 0، املوافق 1424صفر  2بتاريخ/  اجلمعة 

 م.3612

، (66:19:41)، الدقيقة رقم الرد على هشام البيلي. اهـ.؟بائع املنظفات، أو املدنساتأم ألجل 

/ 13/ 0، املوافق 1424صفر  2بتاريخ/  اجلمعة 

 م.3612
، شيطان بائع املنظفات سابقًا، بائع املدنسات حاليًاوراح ُيكرر ما أعده له 

 . اهـ.دخله بيتهاحلدادية اخلارجي الذي ُي
، (66:11:33)، الدقيقة رقم الرد على هشام البيلي

/ 13/ 0، املوافق 1424صفر  2بتاريخ/  اجلمعة 

 م.3612
 

*** 

 
 

 

 

 
 

 :( ط. طيبة131/ 0) معامل التنزيليف  البغوي قال اإلمام 

، األساكفةو ،احلاكة :عكرمة وقال ،الصاغة: قال اسعب ابن وعن ،السفلة {األرذلون َكاُعَبْتوَأ}: يعقوب قرأ، (حس مخ جسمح جخ حخ ) 

 أدعوهم أن ُتْفلُِّك إمنا ،شيء وأحواهلم مكاسبهم دناءِة نِم يََّلَع وليس، هموصنائَع همأعماَل أعلُم ما: أي ( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) نوح  (ٱ)

: الزجاج قال ،بصنائعهم موُهُمُتْبِع ما ؛ذلك تعلمون لو ،(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) حسابهم ما (پ پ) ،مِهأمِر ظاهُر منهم يوِل، اهلل إىل
 .. اهـالديانات يف رُُّضَت ا الصناعات

 

*** 
 
 

 
 

 

 

   إعالُم اللبيِب الَفِطن بسلوك )رسالن( مسلك أعداء الرسل يف التعيري بالصناعات وامِلَهن
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، يف الدقيقة رقم م3614/ 1/ 33 املوافق، 1424 األول ربيع 31 األربعاء، بتاريخ/ طليعة الرد على احلليب قال )رسالن( يف حماضرة له بعنوان

(66:21:32): 

، الدكتور الطبيببقوله:  يف معرض اللمز والذمسلك لشيين وعييب إا املسالك اليت تشينه وتعيبه، من ذلك: أنه ذكرني أكثر من مرة أنه ا ي :ومن محاقاته
  . اهـ.هذا عجيب غريب ُمريب ُهُكَلْسوَم، ...هاالشريعة وُيعارُض علوَم ادٌُّر ُيَضْم، أو َأٌةرََّعٌب وَمْيكأن دراسة الطب َع

 

***  
 

)رسالن(: لمتناقض كذلك ل ويقال

بقوله:  يف معرض اللمز والذمأكثر من مرة  بعض اإلخوة إا املسالك اليت تشينه وتعيبه، من ذلك: أنه ذكر ِهِفاِلَخأنه ا يسلك لشني وعيب ُم :ومن محاقاته
،ُمَداِوي الكالب واحلمري -9
،البهائم ُجاِلَعُم -2
   .بائع املنظفات -5

وَمْسَلُكُه هذا عجيب غريب ، ...َعْيٌب وَمَعرٌَّة، أو َأْمٌر ُيَضادُّ علوَم الشريعة وُيعارُضها (بيع املنظفات)، و(معاجلة البهائم)، و(لبيطريا الطب)كأن دراسة 
 .ُمريب

 

*** 

 

 

، بتاريخ/ لى احلليبطليعة الرد عمن أكرب عالمات أهل البدع؛ كما قرر )رسالن( نفسه يف  -الذي سيأتي ِمرارًا-وهذا التناقض الواضح 

 :..(، حيث قال:42:43م، يف الدقيقة رقم )3614/ 1/ 33، املوافق 1424ربيع األول  31األربعاء 

 .. اهـ، وأهُل البدع أشدُّ الناس تلونًا-يا حليب!-كل من خالف السنة تناقض 
 رابط احملاضرة على موقعه على الشبكة:

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267 
 

تقبيحه للخلقة 

البشرية، 

وذكره 

لمخالفه 

بمعايبه 

 الجسدية.

 

 

 يعمد )رسالن( يف ردوده على تقبيح ِخلقة َمن يرد عليه؛ بذكر بطنه، ورأسه، وفمه، ..اخل؛ مما يدل على ضحالته العلمية، وُخوائه

 الرتبوي، وهذه فقط بعض النماذج هلذا األسلوب الرسالني الرخيص اجملاِنب لطريقة سلف األمة يف اجلرح والتعديل:
  

 

 املصدر نص التعيري والتقبيح املوضع اجلسدي

 البطن
، هشام البيليالرد على  . ، روح اترمي يف مزبلة، واكفي اجملور على اخلرببطنك املتدلدلةيا أخي اتلهي، جاك البلى يف 

 :..(.64:32الدقيقة رقم )
، الرد على هشام البيلي.، وصفاقة بادية، ومحاقة عاتيةوَكِرٍش ناتئةومل يبق إا التمثيل على الناس بطرحة مرسلة، 

 :..(.64:34الدقيقة رقم )

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
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 الفم
، وصورة شفتيهاتساع فمه مع عدم قدرته على ضم ومما كاد يزيد بالهته بالهة، ومنظره ختلفًا؛ 

 .الذبابة اليت حطت على زاوية فمه كأنها عالمة القذارة املوسومة عليه
ن

ا
م

ط
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ق
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1

2
:
2

2
:

)
...

 
 الرأس

، كأمنا عانت أمه يف الوضع دهرًا، وقاست منه مشقة، ولقيت منه ُعسرًا؛ مججمة ضيقة مستطيلة
 .ة ا تنقطعفأورثته ختلفًا دائمًا، وباله

رأٌس ضخمة، يكاد شعرها يغيب من تقهقره لرجل ُمَغضًَّا اجلبهة، كبري  صورة أخرى ناطقة:
، قد أغمض عينيه مبتسمًا، صورة بديعة، لو أراد اإلنسان أن يتخذ للبالهة األذنني، جهم املالمح

.سانجمسمًا؛ ما كان شيء يعرب عنها كمثلها، إنها صورة للبالهة الناطقة بال ل

 الوجه
، والبالهة البادية تكون الدعاية والتعريف املخلوقات الشائهة، والسحن املنفرةأمبثل هذه 
 .بالبضاعة؟

 السِّْمَنة
ٌل؛ بإجياد ْهحسن إليك، ولسَت لإلحسان َأ؛ فسوف ُأا كانت احلسنة القليلة متنع بالوي كثريةمَّوَل

 .كالفيل يا َحَلِبسَّة! -ما شاء اهلل-أنت و ياط،اخِل مَِّسلك، ولو كان َك ٍجَرْخَم
دليل كذب احلليب 

 ، ووقفات معه
 :..(.41:21الدقيقة رقم )

 

 

 هِّفِّالَِّخُمتعييره لِّ

مخالفة ب

ظاهرة في 

بل ، بلده

ونسبته له إلى 

هذه 

 المخالفة!

يف بلده؛ مما يدل على ضحالته العلمية، وُخوائه  اهرٍةظ إىل خمالفٍة ِهِفاِلَخعلى نسبة ُم -إشباعًا حلقده الدفني-يف ردوده  (رسالن)يعمد 

 ب لطريقة سلف األمة يف اجلرح والتعديل:الرخيص اجملاِن !(الرسالني)هلذا األسلوب  العيناتالرتبوي، وهذه فقط بعض 

 

 املصدر نص التعيري اْلُمَعيَّر

 الشيخفضيلة 

 هشام البيلي

 .-حفظه اهلل ووفقه-

 املنسوب لضريح البيلي أبو غنامملصرية أين كان شيخ احلدادية ا
 جتده يف هذا الرابط: ،مقطع على الشبكة .بكفر الشيخ

https://www.youtube.com/watch?v=jRrty0H1lhk1 

ب اجملاور لضريح البيلي أبو غنام، واملنسوشيخ احلدادية املصرية  
 .إليه

 .(66:32:31)، الدقيقة رقم الرد على هشام البيلي .للمقريزي؟ جتريد التوحيد املفيديف  البيلي أبو غنامما يقول 
 

 

اعتماده على 

ألفاظ السوقة 

والرعاع في 

 

جمانبًا بهذا املسلك املشني  ؛من الشتائم، واأللفاظ النابية اليت يرتفع عنها العامي البليد ٍلاِبَوِبيرد عليه ن َميف ردوده على إمطار  (رسالن)يعمد 

ها يف كل وقت ونقِض ِهَبباحلجج والرباهني، وتفنيد الشُّ الباطليف الردود؛ القائمة على الرد العلمي الرصني، ودحض الصاحل طريقَة السلف 

 وحني.  

 :العلمي يف الرد اإلفالس، واليت تدل على تعملها يف ردوده، بل وُجلِّ خطبهَنة( من تلكم األلفاظ اليت يسوهذه فقط )َعيِّ

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=jRrty0H1lhk1
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الردود، 

ومجانبته 

لطريقة السلف 

الصالح التي 

يزعم 

 لزومها.

 

 املصدر اللفظ السوقي م

 .الرد على هشام البيلي .، فال امرأته غاظ، وا على نفسه أبقىفخصى نفسهأراد رجل أن يغيظ امرأته؛  9
 .الرد على عمرو خالد .فمه دائمًا املفشوخدائمًا، أو الداعية وذلك الداعية الفاشخ فمه  2
 .التكفريي احلليب منتدى .بُأصبعيَك فحذفَتها؛ فما َأْخَطَأْت وجَه الولد وبصقَت، ومتخضَتفاعتدلَت أنت، وتنحنحَت،  5
 .رسالة عاجلة إىل احلليب .حاجَته ٍقمزنوالعمومي الذي َسبَّْلَتُه لكل السلفيني؛ ليقضي فيه كل  املرحاضمنشور يف  5
 .نادلر يف الربطمان .القذارة ا خترج إا من فيهمع أنه كان واضحًا أن  8
 .أبو الفنت .وعاَشه َتَقمََّص الرجُل الدوَروقد  5
 .الرد على هشام البيلي .كاهلبلة إللي َمسُِّكوها طبلةوراح يهذي خملصًا يف أداء دوره؛  7
 .الكذب على ويقسم يكذب احلليب .؛ فهذا شرف ا تستحقهمصاب باملانيخولياوا أقول إنك  5
 .للحليب احلصني سعد رسائل .اطلع وبان، وعليك األمان؛ فال عربة برجيعهم وقيئهم، ...يا ِمَعلِّم!صبيانك وأما  1

، وانتفق ُلعابه على حليته فصار يغسل به وجهه، وقد سال ُمخاطه من ِمنخريه على فمه فصار يلعقه بلسانه 94
، رأسه عند األرض على ثيابه وجتمعت، يديه على وقام، الشجرة فنصب ناحية فانتحى؛ حماوره غافل ثم

 .منكرة أصواتًا حيدث وراح

 .أبو الفنت

كذلك؛ قفزت إىل  ومن رآه عند طلبه وقد خال له وجه الشاشة، فراح يطلب النزال وحده والقتال، من رآه 99
، ورفع يديه ُمَقلَِّصًا نفخ صدره، وانتثر الزبد من فيه على ما حولهوقد  شجيع السيماذهنه صورة 

 .شراميطعضالتهما، وعضالته مفتولة حقًا، ولكنها مفتولة من 

 .أبو الفنت وبراقش

 .حرامي الضالل .روح العب بعيد بال قرفيا جدع!  92
إي -من الشركاء افتتحت حماًل لبيع الباذجنان، والطماطم، والكراث، والثوم، فأتت بآدمي لو أن مجاعة  95

ليكون املرغب يف البضاعة، والداعي إىل طماطم اجلماعة، وكانت حال املرغب الداعي الذي  -واهلل! بآدمي
وُِّع بأصوات سائل املخاط واللعاب، يصطاد بكفه الذباب، وُيَريرغب، وجيلب الزبائن؛ كانت حاله أنه 

 .َمن دعت عليه أمه قبل خروجه فعرج على حمل اجلماعة منكرة من قذائف األرض جو

 .أبو الفنت وبراقش

 .للحليب احلصني سعد رسائل .تاهت ولقناها يا أبو ِعْلَوة! 95
 .التكفريي احلليب منتدى .ني!أيا زما القاموس احمليط، علي احلليب عرف لطاني!يا ألف ليلة بيضة!، يا ألف نهار ُس 98
 .حرامي الضالل .عري يف فالة ضرطةسوق، أنت  فسوةيا هذا! أنت  95
 .أبو الفنت وبراقش .ما حتت الربذعةولنخلص اآلن إىل  97
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 .للحليب احلصني سعد رسائل .كنَّك على قد ِسنَّة ِمَوْلِحعلى كل حال؛  95
 .حرامي الضالل .! ُخسارة فيكوهي واهلليا ابن آدم!،  91
 .الكذب على ويقسم يكذب احلليب .ا طبلةوَهُكسِّهبلة، وَمحتى َكَذْبَت أنت، وِصْرَت:  24
 .حزب الكذابني .منذ شهور؛ فما أخرجك منها؟، يبدو أني مل ُأْحِكم إغالقها عليك املزبلةلقد كنُت رميتك يف  29
 .أبو الفنت وبراقش .ليحدث، ويتحدث بامسه ، أقصدِلُيَهجَِّصرجاًل َنصُِّب احلزب السياسي الذي ُي 22
 .أبو الفنت وبراقش .، إن ما فهمتش قولما تتكسفش 25
 .أبو الفنت .يا ألف ليلة بيضة!إن قلَت ذلك، وذكرَت البالغَة وأساليَب العرب؛ قلُت لك: َمْرَحا َمْرَحا،  25
 .أبو الفنت .عداك العيب وقزح لنا له:لئن قال ذلك؛ ق 28
 .حرامي الضالل .َعيِّل ِوِغِلطَمْعِلشِّي،  25
؛ فتعالوا (رسالن)شيخكم يا واد! يرد على يتقمم من ها هنا وهنالك؛ من أجل أن يقول أتباعه:  25

 .كموا شيَخفُُّزَتوا ِلُقلََّحوَت
 .الكذب على ويقسم يكذب احلليب

ثم كشف عن سوءته ! ما أرى له مثاًل إا رجاًل قام إزاء عني الشمس فأعطاها ظهره، ثم َتَمطَّى، واهلل 21
 .لُيطفيء الشمس فرتع فضرط

 ]مقطع مرئي[

؛ ا بأس أن ُيطيل لسانه بصيب العاملةا بأس أن يطيل كل صيب عامل من حامل حقيبة فيه املشابه األوىل  54
 .د قطعهكالنساء عن أن ا جيزعشريطة 

 .العمل اجلماعي التنظيمي

الراقصة فالنة عند ُجموع  مؤخرُةفالنة من الراقصات عندها، أمٌة  مؤخرةا ميكن أن يدعم القضية أمٌة  59
 .؛ ا يكونابن خلدون مقدمة، أو من ابن الصالح مقدمةأبنائها أهم من 

 ]مقطع مرئي[

إن شاء اهلل -ال: مل يقدر على ما حتتها فحمل عليها؛ أقول: سوف ُأَثنِّي ، وحتى ا ُيقبالربذعةفلنبدأ اليوم  52
 .مبا حتتها، فال تعجلن -تعاىل

 .أبو الفنت وبراقش

عمك يا  ِروتعاَل على ِحْج، -يا حج علي يا زلباني!-عن: أيا زماني!  القاموس احمليطكيف تبحث يف  55
 .حتى ُيَعلَِّمَك مما َعلََّمُه اهلل حليب!

 .التكفريي احلليب منتدى

 .أبو الفنت وبراقش .؟-يا أبو الليف!- كان بيدلعهوهل كان الذهيب على ما ذهب إليه وهمك عندما قال ذلك للراوي؛  55
واجلزارون املعنيون بكالمه ا شك أنهم مسلمون؛ ألن اجلزار الكافر ا يتورع عن ذبح اخلنازير، وا  58

احلمار ااهلي، اجلزار املسلم يداه مبسوطتان فقط يف بهيمة األنعام، وهي أنواع، ذوات الظفر، وا 
، فإن مل يكن من أنواعها مجلة؛ فلم وليتفضل فليخربنا من ا يدري ما خيرج من رأسه من أي نوع هو؟

 .أبو الفنت وبراقش
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 .يكون إذًا؟ يصبه اجلازر املسلم بسوء، وإن َكفََّر جازره، وليس هو من بهيمة األنعام، ووصله السوء؛ فِممَّ
خرقة من قد قطعته إىل نصفه، وضع فيه قطعة قطن، أو صوف، أو حتى خذ  كوز سلمونخذ معك  57

، فضعه يف ذلك الكوز، فإذا دخلت ااستديو؛ ضعه أمامك على املنضدة، واطلب من الذي سروال قديم
يأتيك ببعض ماء، ضعه على الصوف أو القطن أو  ُيَلحُِّن لك بني الوصلتني الغنائيتني من وصالتك أن

اخلرقة يف الكوز، فإذا أردت أن تقلب الصفحة؛ ا تضع إصبعك يف فيك؛ ألنها عادة قبيحة، ولكن ضع 
إصبعك يف الكوز، ثم اقلب الصفحة، أما أن ُتدخل إصبعك يف فيك مرات؛ هذا عيب يا رجل!، الناس 

 .الطفولية يتقززون ويشمئزون، دعك من هذه العادات

 .الرد على املأربي

 .الرد على هشام البيلي .توليد النملةزعيم حزب  55
يزكم  غائطًاا زال يهذي مبا تتنابح به جراء احلدادية من حوله، يلتهم رجيعهم القديم؛ ليقيئه من فمه  51

حالة طبية معروفة تتحرك  من فمه؛ فهي متغوطًا، وا تعجنب من كونه عهرهاألنوف نتنه، ويؤذي الشرفاء 
، فكذلك هذا، ُمخرجًا من فمه، ا من دبرهفيها األمعاء ضد حركتها اليت تؤدي بها وظيفتها، وإذا املريض 

 .أسأل اهلل أن خيفف عن أهله؛ بزوال عينه وأثره، وامسه ورمسه

 .الرد على هشام البيلي

 .الرد على هشام البيلي .متدنسًا بإفكهلقد ادعى  54
 .الرد على هشام البيلي .ُلَئَماء ُحقراءوهو حريٌص على أن يكون الناس مجيعًا مثله؛  59
 .الرد على هشام البيلي .بزاوية بقرية ورق مرحاضوشيخ احلدادية اخلارجي َنِمٌر من ورق، من  52
ا أو ُتسمى له: شروحًا؛ من باب غاية ما حيسنه، ونهاية ما ينتهي إليه مجلٌة من الوأوآت يف جمالس يسميه 55

 .تسمية اهلر أسدًا، والفأر مجاًل
 .الرد على هشام البيلي

 .الرد على هشام البيلي .َلَجى بك لؤمك ملجى الذباب * محته مقاذيره أن ُيناا 55
ى مبحاذاة احلوائط، إن ( ]أي: أكوام الغائط![ اليت ُيحدثها األطفال يف القراْلُكُلبَّاتوإمنا مثل هذا كمثل ) 58

 .ُتِرَكْت؛ استحالت، وُكِفَي الناُس شر نتنها، ومن عاجلها بعصى أو غريها؛ آذاه رحيها
 .الرد على هشام البيلي

 .الرد على هشام البيلي .وإذا أشار ُمحدثًا فكأنه * قرٌد يقهقه أو عجوٌز تلطُم 55
 .الرد على هشام البيلي .لكينعق به وينهق كل من نعق ونهق هاهنا وهنا 57
 .الرد على هشام البيلي .البيليَهَبِل ، ومل يتوقف عند جتريد التوحيد للمقريزيشرح  -رمحه اهلل تعاىل-العالمة األلباني  55
 .الرد على هشام البيلي .العامية النجسةوا ُأطيق مساَعه؛ ألني ا أطيق مساع  51
 .كلب النار الداعشي .وخالص َبطِبْيَخْرَأُهو  84
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ليقضي فيها اليت أتاحت له صفحاتها؛  اجلريدة املرحاضامسع إليه يقول يف العدد الثامن والتسعني من  89
 .حاجته

 .حرامي الضالل

على راس  بائع البليلةولعل املشبوه يريد بـ)ابن بروبة البخاري(: عم سيد ابن احلجة زوبة البخاري؛  82
 .ارة اليت يسكنها املشبوهاحل

 .حرامي الضالل

 .حرامي الضالل .على ناصية احلارة اليت يسكنها املشبوه بائع الزابيةفلعله يريد الواد حافظ ابن عم كثري  85
الذي ُيحيي ليالي  شاعر الربابةأو هو يريد )ابن سعد( آخر، فلعله يريد احلاج جعران بن سعد الزناتي  85

 .والطهور يف حارة املشبوه األفراح
 .حرامي الضالل

 .دليل كذب احلليب ووقفات معه .، بارك اهلل لك، وبارك عليك، ومجع بينكما يف خريي!اِنَبَلهنيئًا لك يا علي! يا َز 88
فأنا مستعٌد أن أعطيك توكياًل لتستغل هذه املاركة املسجلة، وُتنشئ  -مع كذبك يا حليب!-وأقول لك  85

َحَلْبُكو للخرق ]..[ مصنعًا يف ضمن جتاراتك املتعددة ِلْلِخَرِق اليت ذكرَتها، وا بأس من أن تسميه: )
.واملستوردة(، وربنا ِيَباِرك يا حج علي!

.للحليب احلصني سعد رسائل

لنسوان يا مع ا، قل لنا، ثم أنت ظهرت يف الفضائيات ؟!َزَلَمات يا علي! ياما هي حكاية النسوان هذه  87
 .َحَلِبسَّة!

 .دليل كذب احلليب ووقفات معه

هل هكذا فقط وبكل استسهال كرره، وهو يف قولك: وشيء آخر قريب من لفظ )النسوان( الذي ُت 85
دي يا علي!،  تشييشة َوْل، ِحالعلم وتصويره عندكم؛ تهريش، وتشويش، وتنبيش، وتشييش ُروَُّصَت

 .؟د(ْناِلوت َتُجي!؟، وأين؟ أيف البيت، أم يف املقهى، أم يف )َأَرب ُزيا عل ْشيِّهل ُتَشولكن 

 .دليل كذب احلليب ووقفات معه

 .طليعة الرد على احلليب .ِإْنَته َهْتَغنِّي َعِليَنا يا ِسي علي! 81
 .للحليب احلصني سعد رسائل .يا َمْعَلَمة!دا أنت طلعت أستاذ يف السب والشتم  54

 

*** 
 

 

 
 

 
 

 

، يف الدقيقة رقم م3614/ 3/ 3 ، املوافق1424 الثاني ربيع 3 األحد، بتاريخ/ للحليب احلصني سعد رسائل قال )رسالن( يف حماضرة له بعنوان

(66:46:11): 

 يناظر أنه لو واإلنسان، أحد عنه يعجز ا تهويلوال الشتم مبجرد الرد إن: ؛ قال ى عنه دائمًاَمْعالذي تذكره كثريًا، وَت بقول شيخ اإلسالم َكُركَِّذوُأ

ہ ہ ہ ہ ):  لنبيه  اهلل قال فقد؛ معهم الذي والباطَل معه الذي احلقَّ به ُنيَِّبُي ما احلجة من يذكر أن عليه لكان؛ الكتاب وأهَل املشركني

   باستنكاره هذا املسلك الفاسد يف الردود!! )رسالن( تناقض
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(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ): تعاىل وقال، [928]النحل: (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

    .. اهـ[55]العنكبوت:

 رابط احملاضرة على موقعه على الشبكة:

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4272 

***  
ربيع األول  31، بتاريخ/ األربعاء على احلليب طليعة الردوهذا التناقض الواضح  من أكرب عالمات أهل البدع؛ كما قرر )رسالن( نفسه يف 

 :..(، حيث قال:42:43م، يف الدقيقة رقم )3614/ 1/ 33، املوافق 1424

 .. اهـ، وأهُل البدع أشدُّ الناس تلونًا-يا حليب!-كل من خالف السنة تناقض 
 رابط احملاضرة على موقعه على الشبكة:

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267 
 

 

قضايا اإلميان 

 والكفر.

تكفيره بما 

ُيسمى 

بـ)التشريع 

العام( في 

مسألة الحكم 

بغير ما أنزل 

 اهلل.

 

م، يف 3613/ 1/ 3، املوافق 1422صفر  2بتاريخ/ االثنني  ،(22، الشريط رقم )للعالمة العثيمني ؛القول املفيد قال )رسالن( يف تعليقه على كتاب

 :؛ ناقاًل كالم العالمة العثيمني يف الشرح(66:26:20)الدقيقة رقم 

أنزل اهلل؛ عينة بغري ما حكم يف قضية ُم، وُيستبدل به القرآن، وبني أن َيالتشريع الذي ُيجعل نظامًا ُيسار عليهوجيب على طالب العلم أن يعرف الفرق بني ..، 
وى يف نفس احلاكم، ويكون َهفهذا قد يكون كفرًا، أو فسقًا، أو ظلمًا، فيكون كفرًا إذا اعتقد أنه أحسن من حكم الشرع، أو ُمماثل له، ويكون فسقًا إذا كان ِل

   .،..الثانية َأْبَيُن من ظهوره يف الثالثةظلمًا إذا أراد مضرة احملكوم عليه، وظهور الظلم يف هذه َأْبَيُن من ظهوره يف الثانية، وظهور الفسق يف 
 :فقال بالنص ؛(66:21:34)يف الدقيقة رقم  هذا، ثم علق )رسالن( بعدها مباشرًة على كالم العالمة العثيمني

أما الذي جيعل يف قضية معينة،  إىل حكم سواه -تبارك وتعاىل-يتكلم عن قضية معينة ُيحكم فيها بغري ما أنزل اهلل، فيعدل احلاكم عن حكم اهلل  فالشيخ 
، والتفصيل يف هذا الذي حيكم يف قضية معينة بغري ما أنزل اهلل؛ فهذا قد يكون فعله كفرًا، أو تشريعًا نظامًا ُيسار عليه، وُيستبدل به القرآن؛ فهذا حكمه أنه يكفر

له، ويكون فسقًا إذا كان ِلَهوى يف نفس احلاكم، ويكون ظلمًا إذا أراد مضرة فسقًا، أو ظلمًا، فيكون كفرًا إذا اعتقد أنه أحسن من حكم الشرع، أو ُمماثل 
 .. اهـاحملكوم عليه

 على موقعه على الشبكة:كاماًل  الشريطرابط 
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3584 

*** 

 

 

 
 

 

 فتواه هذه بعتُط ، وقدهـ1436 األول ربيع 33 الثالثاء، بتاريخ/ التكفري مسألة يف التحرير يف شريط  العثيمني صاحل بن حممد الفقيه العالمة قال

 :الفرقان دار. ط ( 13صـ)، العتييب لبندر اهلل أنزل ما بغري احلكم كتاب آخر يف

  ني عن التكفري بالتشريع العام، وإبطاله لقوله الذي اعتمد عليه )رسالن( تراجع العالمة العثيم

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4272
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4272
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3584
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3584
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 هذا عليها ُبِنَي اليت األسباب حسب على؛ وفسق، وظلم، كفر: أقسام ثالثة إىل ينقسم العزيز الكتاب يف كما فهو :اهلل نزلأ ما بغري باحلكم يتعلق فيما أما، ..
 .احلكم

 .وظامٍل فاسٍق بني لكنه، يكفر ا فهذا: به اهلل قضى فيما احلق بأن علمه مع هلواه تبعًا اهلل أنزل ما بغري حيكم الرجل كان فإذا
 علم يف جهل عندهم احلكام من كثريًا ألن؛ أيضًا يكفر فال: فيه عليه ُلبَِّس وقد، املصلحة من ذلك أن يرى، األمة عليه متشي عامًا ُحْكَمًا ْشَرُعَي كان إذا وأما

 . املخالفة بذلك فيحصل كبريًا عاملًا َيَرْوَنُه وهم، الشرعي احلكم يعرف ا من بهم ويتصل، الشريعة
 ا فإنا، والسنة الكتاب به جاء فيما احلق وأن، ذلك يف ظامل أنه يعتقد؛ عليه الناس ميشي دستورًا وجعله، هذا َشَرَع أو، بهذا َحَكَم كنهول الشرع يعلم كان وإذا

 . هذا ُنَكفَِّر أن نستطيع

ڃ ڃ ): -وتعاىل تبارك- اهلل لقول ُمَكذٌِّب ألنه؛ كافر هذا فإن؛  اهلل حكم مثل أو، عليه الناس يكون أن َأْوَلى اهلل غري حكم أن يرى من ُنَكفُِّر وإمنا

 .  اهـ .[،..84املائدة] (ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب): وقوله[، 5:التني] (ڃ ڃ چ

 يوم فقط 32بسنة ونصف و، فتكون فتواه املتأخرة هذه ُقبيل وفاة الشيخ 1431شوال  14يف يوم األربعاء تويف العالمة العثيمني  فائدة:

 .بالضبط

 قدميًا وحديثًا:بني كالم الشيخ  خمتصرة وهذه مقارنة

 

 الكالم املتأخر الكالم القديم

الذي ُيجعل نظامًا  التشريعوجيب على طالب العلم أن يعرف الفرق بني 
ُيسار عليه، وُيستبدل به القرآن، وبني أن َيحكم يف قضية ُمعينة بغري ما أنزل 

 .اهلل

، املصلحة من ذلك أن يرى، األمة عليه متشي عامًا َمًاُحْك َيْشَرُع كان إذا وأما
 .أيضًا يكفر فال: فيه عليه ُلبَِّس وقد

 ميشي دستورًا وجعله، هذا َشَرَع أو، بهذا َحَكَم ولكنه الشرع يعلم كان وإذا
، والسنة الكتاب به جاء فيما احلق وأن، ذلك يف ظامل أنه يعتقد؛ عليه الناس

 .هذا َكفَِّرُن أن نستطيع ا فإنا
 

 

 يف بعض ردوده: )هو(  ، وصدق فيه ما قالهليل، يقرأ، وال يعي ما يقرأ ولكن )رسالن( حاطُب

 [.حرامي الضالل. ]واُهو ِبينقل والسالم -9

 [.كلب النار الداعشي. ]َأُهو ِبْيَخْرَبط وخالص -2
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نفيه لصحة 

عن اإليمان 

بعض المرتكبين 

؛ على للكبائر

طريقة 

خوارج ال

المكفرين 

 .بالذنوب

 

 

 :(66:36:41م، يف الدقيقة رقم )31/13/3612، املوافق 1424صفر  34، بتاريخ/ اجلمعة مجاعة اإلخوان اإلرهابيةقال )رسالن( يف خطبة له بعنوان 

فكيف يصح إسالم من ذود عنها وحيميها، بل َي املسلم احلق ا يعتدي على املال العام من املؤسسات، واملنشآت، والطرقات، واحلدائق، واجلسور، وغريها،
  .. اهـراته؟!يستعني على هدم وطنه باملشركني الكاذبني، وأعداء اإلسالم احلاقدين، واحملتكرين اانتهازيني؛ وهو يرتع يف خري وطنه، وَيُعبُّ من مث

 على الشبكة:على موقعه رابط اخلطبة 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4214 
*** 

 :اإلميان عند أهل السنة على ثالثة أقسام ونفُي

 وهذا صاحبه كافر كفرًا أكرب.نفٌي لصحته اإلميان=  -9

 عاٍص. وهذا صاحبه فاسٌقنفٌي لكمال اإلميان الواجب=  -2

 وهذا صاحبه تارك لفاضل.ستحب= نفٌي لكمال اإلميان امل -5
، وهذه طريقة اخلوارج املكفرين ؛ وهي التخريب يف بالد املسلمنيهنا صحة اإلميان عن مرتكٍب لكبرية من الكبائرها ى )رسالن( َفوقد َن

 عن قصود قائليها.بالذنوب، ولو مل يقصد )رسالن( تكفريه؛ فال عربة بالقصود، إمنا احلكم يكون على األلفاظ والعبارات بغض النظر 

 

مسائل األمساء 

 واألحكام.

 

جزمه وقطعه 

بالنار لمعين 

من أهل البدع 

والضالل وهو 

الزال على قيد 

 الحياة.

  

 م:3614/ 13/ 19، املوافق 1420صفر  31، بتاريخ اجلمعة كلب النار الداعشي قال )رسالن( يف مقطع له بعنوان

، وصفته اجلريدة من كالب النار ُيقال له: )هاني َدْهب(أن خارجيًا  داعشن أحد مواقع التنظيم اإلجرامي املعروف بـيف بعض اجلرائد نقاًل ع َر..، فقد ُنِش
كلب النار ، ...صيب املدرسة كان أكثر شجاعًة من لكلب النار الداعشي ونشرت اجلريدة صورًةفيه إىل اغتيالي وآخرين،  كتب مقاًا دعا ،بأنه قيادي داعشي

يا كلب النار! يا على أنصار التنظيم، ...وأقول:  صعٌب ميني أمٌرالي أن استهداف اإلعِعاخلارجي يف مقاله أنه َي كلب النار، ...وذكر ي )هاني صفيح(الداعش
والفتك، ...وقد ذكرت ا تستطيعون ااغتيال  -معشر اخلوارج كالب النار-ا أقول إنكم  يا كلب النار! يا )ابن صفيح!(لسُت قياديًا، ... )ابن صفيح!(

 [.اقتصارًا على موضع الشاهد فقط، ]. اهـأنه طالب باستهداف من وصفهم باحلثالة،.. كلب النار )ابن صفيح(اجلريدة نقاًل عن 
 على موقعه على الشبكة:كاماًل رابط املقطع 

lan.com/vad/items_details.php?id=4880http://www.rs 
 

*** 
 

 
 
 

 

 

، م3669/ 9/ 12، املوافق 1426 مضانر 32 ألحدبتاريخ ا (،34احملاضرة رقم ) ،للرببهاري السنة شرح يف الباري فتح له بعنوان سلسلةقال )رسالن( يف 

 :(66:66:62م )يف الدقيقة رق

  بتقريره أن اجلزم ملعني بالنار؛ خمالٌف ألصول أهل السنة واجلماعة  (رسالن)تناقض 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4214
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4214
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4880
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4880


 

75 

 ؛ن كان من أهل اإلسالموَم: -رمحه اهلل تعاىل-ألصل الكبري شرع يف بيان احلكم على أهل القبلة باجلنة أو النار؛ فقال [ هذا اأي: الرببهاريبعد أن َبيََّن ] ..،
من اهلل، وختاف عليه ذنوبه، وا تدري ما يسبق له عند املوت إىل اهلل  ، ترجو له رمحَةفإنك ا تدري ِبَم ُيختم له عند املوتفال نشهد له بعمل خري وا شر؛ 

أصاًل من  ، فَبيََّن يف ذلك الوقت إذا مات على اإلسالم، ترجو له رمحة اهلل، وختاف عليه ذنوبه، وما من ذنٍب إا وللعبد منه توبة الندم، وما أحدث اهلُل
ا يعلمون أصول أهل املبتدعة؛ أنهم أصول أهل السنة، املشكلة اليت يعاني منها الناس، وطالب العلم، واحلماسيون الذين يتحمسون وُيحمسون، واخلوارج، و

 .السنة، هذه من أكرب املشكالت اآلن يف الدعوة
 

 :(66:61:12م )يف الدقيقة رقإىل أن قال 

، إا من وردت بشأنه النصوص؛ العشرة من أصول أهل السنة واجلماعة أنهم ا يشهدون ألحٍد من أهل القبلة بأنه من أهل اجلنة، وا من أهل النار ..،
وا ، ؛ شهدنا له، وَمن شهد له رسول اهلل -تبارك وتعاىل-، َمن شهد له اهلل -رضي اهلل عنهم مجيعًا-ملبشرين باجلنة، وأهل بدر، وأهل بيعة الرضوان ا

 .اهـ. -صلى اهلل وسلم وبارك عليه- جبنة وا نار إا من شهد له النيب املختار نشهد ألحٍد
 

للصابوني،  عقيدة السلف أصحاب احلديثالبن قدامة، و ملعة االعتقادبنصوٍص من كتب االعتقاد؛ كـ ثم َشَرَع )رسالن( يف تدعيم ذلك

 ، فهل مثل هذا َيَتَوقَُّف يف تبديعه أحٌد ُيَعظُِّم السُّنَّة؟!، فها هو ينجح يف التأصيل والتقعيد، ويفشل عند اإلنزال والتطبيق!!وغريهما!

 لشبكة:على موقعه على ااحملاضرة رابط 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2423 

***  
 

، بتاريخ/ طليعة الرد على احلليبمن أكرب عالمات أهل البدع؛ كما قرر )رسالن( نفسه يف  -ِمرارًا سبقالذي -وهذا التناقض الواضح 

 :..(، حيث قال:42:43م، يف الدقيقة رقم )3614/ 1/ 33، املوافق 1424ربيع األول  31ربعاء األ

 .. اهـ، وأهُل البدع أشدُّ الناس تلونًا-يا حليب!-كل من خالف السنة تناقض 
 رابط احملاضرة على موقعه على الشبكة:

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267 

***  
 

بعيدًا عن هذا -الوقوف على ضالالت هؤالء )الدواعش( املارقني، وحتذيرات كبار علماء السنة من تنظيمهم اخلارجي من إخواننا من أراد 

 ألمحد بن مصطفى السِّجاعي. /داعش أحفاِد ذي اخلويصرةالسيوف الباترة على رقاب احلرورية املعاصرة ؛ فلُيراجع: -التهور الرسالني
 

جزمه وقطعه 

 شهادةبال

لمعين من 

أهل البدع 

 

معرض مدحه لإلخواني املنحرف )أمحد يس( قائد حركة محاس اإلخوانية!، بعد مقتله على  م؛ يف3664قال )رسالن( يف خطبة يف مارس 

 يد اليهود:

نالك من خالف حول ااجتاه، وحول املنهج، ودعك مما يقال حول ما حيدث يف األرض احملتلة مما ُيسمى حينًا بـ)العمليات ااستشهادية(، ودعك مما ه..، 
اهلل رب  بفضل-ث وحينًا بـ)العمليات اانتحارية(، دعك من هذا اخلالف الدائر؛ فما إليه قصدنا، وا عليه عولنا، وا من أجله نسوق هذا القدر من احلدي

، ولكن خذ احلدث جمردًا، خذ -، وعلى اخلالف يف األحكام الفقهية، وما أشبهمع مجيع التحفظ وُكلِّه على ااختالف يف املنهج-، ...فهذا رجل -العاملني

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2423
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2423
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
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بعد والضالل 

 .مقتله

ثم سأل اهلَل الشهادة ني، خذ احلدث جمردًا، ...احلدث جمردًا بعيدًا عما يشوبه، وبعيدًا عما ُيخالطه، وبعيدًا عما وراءه مما ا يعلمه بالنية إا اهلل رب العامل
ثم أكرم اهلل رب العاملني عبده إذ جعله مغتساًل يف ضوء الفجر، ُمستحمًا يف ضياء الصباح بنوره وهو  ،حيث كان رب العاملني له الشهادَة اهلُل اَقَسبصدق؛ َف

 . اهـ.ينسلخ من ظلمة الليل وفحمته،..
 وُكلِّه التحفظ مجيع معبدع بـ)الشهادة( على الرغم من اطالعه على احنرافاته املنهجية وقتئٍذ، بدليل قوله: فها هو جيزم ملعني من أهل ال

 !! املنهج يف االختالف على

 يف باب معاملة أهل البدع والضالل؛ فلرتاجع. عند عرض احنرافاتهوقد سبق ذكر ثناءاته بكاملها على هذا )اإلخواني احلماسي( 
 

خالق التخلق بأ

أهل السنة 

واجلماعة، وعدم 

الوقوع يف 

 السقطات األدبية.

عدم تراجعه 

حتى اآلن عن 

كتابه الفاضح 

الماجن 

 ..مجنون ليلى)

حقيقة أم 

؛ المليء (خيال

 ،بكلمات العشق

، والغزل

 ،واإلباحية

 ،والمجون

 والخالعة.

 م(:1923/ 4449، برقم إيداع )؟.. حقيقة أم خيالجمنون ليلىقال )رسالن( يف كتابه 

 

 النقل رقم الصفحة م

9 
 9صـ 

ما أحوج املدنية احلديثة إىل روح احلب!، ذلك احلب الطاهر العفيف الذي يستوي فيه العطاء واحلرمان، والذي تقع دوائره 
َمثٍُّل يف روح ، وهذا احلب تتمثل روحه أروع َتوإذا احملبوب يف عني احملب عاَلٌم زاخر، وكوٌز ميوجومتتد آفاقه يومًا فيومًا، 

 .. اهـقيس، ويف شخصية قيس، ويف نفسية قيس
2 

..، وهو يف عطائه وبذله مدفوع بطاقته اجلياشة، ا سلطان له على وقف عطائه، وا على الكنود ببذله ونعماه، رجل حضارة  12صـ 
 .. اهـ،..َتَطلََّع قلُبه للوصل؛ فِلَم ا ُيِحب؟؟، وِلَم ا َيِصلفإذا َتَشوََّقت روُحه للحب، وإذا ُتَسيُِّرُه غرائزه الزاخرة غري الواعية، 

5 
وأيُّ وفاٍء َيْكُبُر وفاَء َمْن يستفرُغ عمَره، ويستنفُد ..، وما أخرجه أبوه إىل اجلبل إا ليستقبل الريَح اليت تهب من ناحية جند،  14صـ 

 .. اهـ،..جهَده يف حمبوٍب ا ُتفارقه ِذكراه طرفة عني؟

5 

  12صـ 

ولكن اهلل لطف إن العصر األموي كاد يضيع َضْيَعًة أبدية بعد أن قضت مكايد السياسة بتبديد ما ظهر فيه من آثار العقول، 
، فقد شرَّقت تلك الشخصية وغرَّبت؛ حتى عطَّرت أنفاس الشعراء يف اجملنونبذلك العصر؛ حني أبقى لنا منه شخصية 

، قيسعلى منط الرجل احلضاري؛ وهو  جمنون واحدب أن عصر احلضارة هذا ا ُيْخِرُج سوى املشرقني واملغربني، والعج
ُيَحدُِّث الناَس عن مآسي األرواح، وأشجان األفئدة، وأوطار  والعيب كل العيب أا يكون يف األمة العربية غري جمنون واحد

وهو روح الدنيا، وسر ، ليالهمع  قيسثَُّل يف حديث أسطورة من األساطري ُتَم (احلب)النفوس، العيب كل العيب أن يصبح 
 .. اهـالوجود

8 
 39صـ 

 كاجلندي اجملهول؛ لكلِّ ُمِحبٍّ فيه نصيب، وكلُّ مقتوٍل بالعشق إليه َيْنَتِسُب، وَمن كان هذا شأنه، وكانت قيسفقد أصبح ..، 
؛ فإن احلديث عنه يتعدَّى احلقيقة إىل اخليال يف كثري من -لقوهو األمر احملبَّب لعامة اخل- حياته وقفًا على احلب والغرام

 .. اهـ،..ابن املعتزعلى حد تعبري - العامُة احلمقىاألحايني، وخاصًة إذا تناولت سريته 

قيس بن ؛ هو -مريةليلى العاالعشق لـ ُهَهلَّاحلب، وَد ُهَميَّالذي َت- جمنون بين عامر، أو جمنون ليلى..، على هذا فـ 41صـ  5
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 .. اهـ،..جمنون بين جعدة، وهو هو امُلَلوَّح
7 

 02صـ 
طريٌق ذو مراحل ُتقطع،  احلببداية ميكن أن يقف املرء عندها فيقول: من هاهنا بدأ اهلوى؟، وهل  للهوىوهل : بداية اهلوى

بداية اهلوى ، ومن هناك إىل هنالك مرحلة ثالثة؟؟، فيوصف على أنه من هنا إىل هاهنا مرحلة، ومن هاهنا إىل هناك مرحلة ثانية
 .. اهـ،..تبدأ منذ أن َوَعْت عيناُه النور، ومنذ أن أدرك احلياة قيسعند 

5 

   04 صـ

، وقد َنِعَم بُقربها ومل َيْبُد لألتراب من ثديها حجم، ونعمت عند ذاك فهو ُحٌب طاهٌر عفيٌف ا شهوة فيه من بداية أمره..، 
-ه، فما الذي استفاداه من َتَقدُِّم العمر وِكَبِر السن؟؟، أمل ُيصبهما الُبعد، وَشَطْت بها الدار، وَنَأى عنه املزار؟؟، فما عجب بُقرب
، غري أن األيام جاءت وكذلك احلبأن لو وقف الزمان؛ فلم يكرب، ومل يكرب البهم، ولكن اجلميع كرب،  قيسأن يتمنى  -إذن

 .. اهـيق، واهلجرانمعها بالبني، والتفر

1 
، حمبة )الغزل(، وإلف النساء؛ ملا جعل اهلل يف تركيب العباد من )التشبيب بالنساء( قريب من النفوس، ائط بالقلوب..، ألن  22 صـ

 .. اهـ،..-حالل أو حرام-فليس يكاد أحد خيلو من أن يكون متعلقًا منه بسبب، وضاربًا فيه بسهم 
94 

، وهو يعرب عن وجده مبن ُيحب، وحنينه قلبه ه، وهياُمبُّهو ُحهو شعر الوجدان، وهو يدور حول حمور واحد؛  قيسشعر  24 صـ
 .. اهـإليه، ويصف ما يدور خبلده من فكٍر فيه، وشوٍق إليه، وُيعرب عما َيِجيُش يف صدره من نوازع احلب، وطغيان احلرمان،..

99 

 12، 11 صـ

ولكن كان معه وبعده جمانني كثر، ولكنه طغى عليهم مجيعًا، ا جبنونه،  اجملنونما من شك أن تلك أطراف من سرية اهلوى، و
 وهواها إا حكيمًا عاقاًل، فقط َيَتَوحَّد وَيَتَفرَّد؛ فُيرمى باجلنون.  ليلىإذ ُيذكر بـ قيس، وما كان بصدق هواه

 وماذا يف أن يتوحد ويتفرد عن الناس؟؟ 
 يتوحد ويتفرد اإلنسان مع الصدق بعيدًا عن الزيف والبهتان؟؟.  أهناك َعاٌب يف أن

 أهناك منقصٌة يلحق النفس عاُرها، ويلتصق بالروح شنارها؛ إن َتَوحََّد اإلنساُن بعيدًا عن اخلداع والنفاق؟؟. 
 ما أظنُّ يف ذلك عابًا وا منقصة.

 وما أمجل قول رهني احملبني:
ِ راااااااااااًذ ِي َغاااااااااااايِ  ج  اااااااااااًْ ِ  اااااااااااا  

 ِ
ِ ااااااااااااااااااااا َي    َْ ِ   ِر  قااااااااااااااااااااايِ    

  ِ
 .. اهـيف احملبني، وسالٌم عليه يف الصادقني، وسالٌم عليه يف ركب احلب األمني قيسوسالٌم على ، وعفا عنه قيسًارحم اهلل 

 

 

 (:3، )صـجمنون ليلىومن عجب أن )رسالن( نفسه قال يف مطلع هذا الكتاب اإلباحي الغزلي املاجن 

 .. اهـ، وباقة من روضات حبك،..م مثرة من مثرات غرسكدَِّقُأإليك يا أبي!.. 
      فَبيََّن أن هذا الكتاب املاجن إمنا هو مثرة من مثرات غرس أبيه.. فيا حسرتاه! على هذا )الغرس( الذي أنبت تلك )الثمار( املرة.

******* 
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 :جمنون ليلى لكتاب)علي عشري زايد( يف تقدمته هلذا اوقال املدعو 

 

 النقل رقم الصفحة م

9 
تسرتعي نظر قارئها واهتمامه؛ فقد ُوفَِّق كاتُبها أن خيتار موضوعًا على  جمنون ليلى.. حقيقة أم خيالهذه الدراسة اجليدة عن  4 صـ

 .. اهـقدر واضح من الثراء،..
 .. اهـ،..(الشعر اْلُعْذِري)تاريخ  واحدة من أبرز الشخصيات يف..، وا تنحصر أهمية هذه الشخصية يف جمرد كونها  4 صـ 2
 .. اهـصاحب هذا البحث،.. حممد سعيد رسالنحمط اهتمام الصديق ؛ هو قيس..، وكان هذا اخلالف حول شخصية  0 صـ 5
 .. اهـ،..وشفافية الفنان( أن جيمع يف حبثه هذا بني دقة العامل، الباحث..، وهكذا استطاع ) 1 صـ 5
8 

، ومسا بها إىل هحواسَّ (احلبُّ) َفَهْرَأ حيث مل يكن سوى رجل بدوي؛تتجلى يف تلك الفطرة اإلنسانية الناصعة،  قيسة عبقري 2 صـ
 .. اهـآفاق روحية عالية

*** 
 الدقيقة رقم يفم، 3611/ 2/ 4، املوافق: 1422مجادى اآلخرة  0األحد بتاريخ/  ،!ةجمنون ليلى واحلداديقال )رسالن( يف حماضرته املاجنة و

(66:32:34:) 

وَسلَّْمُتُه )اجملنون ولياله( بعدما ..، ذهبُت باملقدمة والبحث إىل )مطبعة عيسى البابي احلليب(، واتفقُت مع صاحبها على الطباعة، وهيئتها، وتكلفتها، 
 ِهِسْبعندي َأَخفُّ من َح ُهُسْبَحفقررُت اسرتداد اجملنون؛ َفصدري،  ، وَضَرَب لي موعدًا، وكلما ذهبُت إليه يف املوعد؛ َسوََّف وأخلف حتى ضاقاستودعتهما اهلل

: -متعجبًا-الصدر ُمغضبًا فوجدُت الرجل َباِسَم الثغر هانئًا، فما هو إا أن رآني حتى قال: أبشر يا فالن!؛ لقد جاءت املوافقة، فقلُت  َقيِّ، ذهبُت َضعند غريي
: وما لألزهر ومركز الدراسات -مستنكرًا-هر، ومركز الدراسات السياسية على طبع البحث، ازداد عجيب؛ فقلُت موافقة من؟ وعلى ماذا؟، قال: وافق األز

    . اهـ.،..أظننَت أني سأزوجه ليلى، أو ُأَسفَِّرُه خارج القطر؟!وللمجنون؟!، 
*** 

 
 

 
 

 

م، يف الدقيقة رقم 3611/ 2/ 4، املوافق: 1422مجادى اآلخرة  0األحد ، بتاريخ/ جمنون ليلى واحلداديةقال )رسالن( يف حماضرته املاجنة 

(66:66:41:) 

 

 هل تراجع رسالن عن هذا الكتاب الفاضح
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لقد ، كلما ضاقت عليهم السبل، ومل ُيسعفهم الشيطان باحليل؛ قالوا: جمنون ليلى.. حقيقة أم خيالاحلني بعد احلني؛ حبث  احلدادية..، فمما َيْشَغُب به 
، وما قرأوه، ولو قرأوه؛ ما فهموه، ولو فهموه؛ جلحدوه على عادتهم يف جحد املتيقَّن املعلوم، عن الفسق واجملونكتَب حبثًا عن جمنون ليلى، وهي كتابٌة 

 وُيَصدِّق هؤاء احلمقى فيما يزعمونه َمن هم أمحق منهم من القطيع احلدادي البغيض الذي يضرب يف احلياة بال ُهدى وا منهج قويم.
فألن البحَث حبٌث أدبيٌّ نقديٌّ عن جمنون ليلى قيس بن امللوح إمام الُعذريني بال ليت افرتوها جاهلون متناقضون، فأما جهلهم؛ يف ِفريتهم هذه ا احلداديةو

 . اهـ.،..ُمدافعة، فكيف تكون الكتابة عنه، والبحث يف عصره وحياته وشعره جمونًا وفسقًا
 

 رابط احملاضرة على موقعه على الشبكة:

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=5904  

*** 
 

 (:66:41:39، يف الدقيقة رقم )جمنون ليلى واحلدادية وقال )رسالن( يف نفس احملاضرة

 امى إليَّ احلني بعد احلني بعض أخباره: ( طوياًل طوياًل مع أنه كانت ترتاجملنون ولياله..، وهكذا ُشِغْلُت عن )
، دل على ذلك فهرست املكتبة، وهكذا اصطحب قيٌس لياله يف نسخة إىل مكتبة الكوجنرسبأن اجملنون ألقى عصى التسيار، واستقرت به النوى يف  فخرٌب: -9

 بالد )العمِّ سام(. 
سية بكلية اللغات والرتمجة برتمجة البحث إىل )الفارسية( و)الرتكية(، وَدْرِسِه، وأخربهم األستاذ حيث ُكلِّف دارس اللغة الفار وآخر دون هذا، أو هذا دونه: -2

 حينئذ أن املؤلف قديم، مات منذ زمن بعيد. 
 باحتفاء بعض املنتديات األدبية بالعراق وبالكويت باجملنون وحبثه. وخرٌب آخر سوى هذين: -5

 . اهـ.،..، ولكن انشغالي عنها ِلَتَبرُِّئي منهدتُّ طبعه، وا أرشدتُّ إليه، وا حثثُت عليه، ومل ألتفت إىل شيء من ذلك كله، فال أع
 ؛ حيث قال:1419(، يف مجادى األوىل 491، العدد )جملة الرايةوما أشبه قولة )رسالن( هذه بقولة )القرضاوي( قدميًا يف حوار له مع 

 . اهـ.ليس ألنها حرام، وإمنا ألنين مشغول ؛لكن ا أتابعها يف األغنيات العاطفيةس( وأغنية )مكة(، أحب مساعها يف أغنية )القد فريوزأيضا 
 

 )القرضاوي( )رسالن(

 ليس ألنها حرام، وإمنا ألنين مشغول ا ِلَتَبرُِّئي منه، ولكن انشغالي عنه
*** 

 

جمنون ليلى  !!؛ حيث قال  يف نفس احملاضرةِهِباِقَنَممجلة ن ِم -ر للرذيلةالناش-بل وصل األمر إىل أن َعدَّ )رسالن( هذا البحث املاجن 

 (:66:42:11، يف الدقيقة رقم )واحلدادية

كاس ؛ انعكاس أفهامهم، وارتَيُعدُّوَن املناقَب مثالَب، والعطايا بالياومثلما صنع أولئك األسالف يصنع َخَلُفُهم اليوم من احلدادية املصرية اجلديدة، ..، 
 . اهـ.،..فطرهم، وضيق أفقهم، وشدة جهلهم، وعرامة محاقتهم، واهلل املستعان

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=5904
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=5904
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وقوعه في 

السرقات 

العلمية، 

بأخذه لجهود 

غيره ونسبتها 

لنفسه، وعدم 

عزوه تلك 

الجهود 

ألصحابها على 

الرغم من 

تشديده في 

ضرورة عزو 

األقوال إلى 

 !قائليها

  .لمية؛ سواء يف كتب مطبوعة، أو يف دروس مسجلة، أو يف خطب مرئيةوقع )رسالن( يف العديد من السرقات الع

 لسرقات اليت وقع فيها:النماذج ل ه بعضوهذ

 

 : الكتب املطبوعة:أواًل
 

 مسروق من: الكتاب املسروق م

 كن سلفيًا على اجلادة/ لعبد السالم بن سامل السحيمي. .دعائم منهاج النبوة 9
 قواعد يف التعامل مع العلماء/ لعبد الرمحن بن معال اللوحيق. .علماء من املفكرين واخلطباءمتييز المواضع من كتاب  2
 -شروطها  -معناها  ا إله إا اهللمواضع من كتاب  5

 .فضلها -نواقضها 
 شرح نواقض اإلسالم/ للعالمة صاحل الفوزان.

 التفجريات وااغتياات/ للضال أبي احلسن املأربي.فتنة  -9 .حقيقة ما حيدث يف مصرمواضع متفرقة من كتاب  5
 مدارك النظر يف السياسة/ لعبد املالك رمضاني اجلزائري. -2
 تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات اانتخابات/ حملمد بن عبد اهلل اإلمام. -5
 متام املنة يف فقه قتال الفتنة/ حملمد بن عبد اهلل اإلمام.  -5

 ااعتصام/ للعالمة الشاطيب. -9 .شرح أصول السنة لإلمام أمحدكتاب  مواضع متفرقة من 8
 التعليقات املختصرة على العقيدة الطحاوية/ للعالمة صاحل الفوزان. -2
 شرح العقيدة الواسطية/ للعالمة العثيمني. -5
 الفوائد املنهجية املستنبطة من أصول السنة/ حلسن العراقي. -5

 شرح نواقض اإلسالم/ للعالمة صاحل الفوزان. -9 .شرح نواقض اإلسالم 5
 شرح نواقض اإلسالم/ لناصر بن أمحد العدني. -2

 شرح اجلامع لعبادة اهلل وحده/ للعالمة صاحل الفوزان. -9 .شرح اجلامع لعبادة اهلل وحده 7
 شرح األصول الثالثة/ للعالمة العثيمني. -2

لعالمة عبد الرزاق شرح مذكرة التوحيد لمواضع من كتاب  5
 .عفيفي

 شرح األصول الثالثة/ للعالمة العثيمني.

 شرح كشف الشبهات/ للعالمة العثيمني. .شرح تطهري ااعتقاد لإلمام الصنعانيمواضع من كتاب  1
 شرح القواعد األربع/ للعالمة صاحل الفوزان. .شرح القواعد األربع 94
 شبهات حول اخلروج والثورات/ حملمود اخلولي. .لكذابفضيحة املطموس امواضع من كتاب  99
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األدلة القطعية على تعدي حممد بن سعيد رسالن وولده على حقوق يراجع كتاب  :لتوثيق هذا السرقات باألسطر وأرقام الصفحات

 .امللكية الفكرية

 على على الشبكة:الكتاب رابط  

3.pdf-https://archive.org/download/TheBookOfSareqatRslan/2 
 

*** 
 

 

 :الدروس والشروحات املسجلة: ثانيًا

 

 من: ةمسروق ةاملسروق الدروس م

 وصاحل آل الشيخ. ،نوالفوزا ،/ للعثيمنيجامع شروح ملعة ااعتقادكتاب  ( حماضرة.95، يف )شرح ملعة ااعتقادسلسلة  9
  لتوثيق هذه السرقة:

https://www.youtube.com/watch?v=xOZUzeaeVgg 
 

 / لعبد اهلادي حسن وهيب.األمساء احلسنى والصفات العلىكتاب  ( حماضرة.97، يف )من أمساء اهللسلسلة  2
 / لعبد اهلادي حسن وهيب.القواعد احلسان يف بيان علو الرمحنكتاب  ( حماضرة.98، يف )فة العلوصسلسلة  5
/ حلسني بن عودة املوسوعة الفقهية امليسرة يف فقه الكتاب والسنة املطهرةكتاب  .الفقه امليسرشرح كتاب الطهارة من كتاب  5

 (!!.215( إىل )صـ255، من )صـالعوايشة
 

*** 
 

 

 :اخلطب املسروقة: ثالثًا

 

 من: ةمسروق ةاملسروق اخلطب م

 مجادى 5 بتاريخ/ اجلمعة، إذابة القلوب القاسيةخطبة  9
 م.2492/ 5/ 27 املوافق ،9555 اآلخرة

كلها / إغاثة اللهفان، والوابل الصيب، واجلواب الكايف، والفوائدكتب: 
 . للعالمة ابن القيم

  :لتوثيق هذه السرقة
https://archive.org/details/raslan555 

 

/ ، بتاريخرمضان.. كيف حنياه؟من خطبة كبري جزء  2
 م.2492/ 5/ 5، املوافق 9555ضان رم 98اجلمعة 

/ لعبد امللك القاسم، من .. أربعون درسًا ملن أدرك رمضاندروس رمضان
 .(25صـ)إىل  (97صـ)

  لتوثيق هذه السرقة:
https://www.youtube.com/watch?v=iMKYVehm7pU 

 

https://archive.org/download/TheBookOfSareqatRslan/2-3.pdf
https://archive.org/download/TheBookOfSareqatRslan/2-3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xOZUzeaeVgg
https://www.youtube.com/watch?v=xOZUzeaeVgg
https://archive.org/details/raslan555
https://archive.org/details/raslan555
https://www.youtube.com/watch?v=iMKYVehm7pU
https://www.youtube.com/watch?v=iMKYVehm7pU
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 اجلمعة /، بتاريخاجملرمني سبيل ولتستبنيخطبة جزء من  5
 .م2499/ 7/ 9 املوافق ،9552 رجب 21

، نشره املوقع !!!للخارجي التكفريي أبو حممد املقدسي /الدميقراطية دينمقال 
 .!!منرب التوحيد واجلهاداخلارجي املسمى 

  لتوثيق هذه السرقة:
cmJo-https://www.youtube.com/watch?v=cA0izI 

 

، ة يف رمضاندعوة اإلخوان للتوبمن خطبة كبري جزء  5
/ 5/ 92 املوافق ،9555 شعبان 28 اجلمعة /بتاريخ

 م.2498

 عدة مصادر:
 موسوعة )هل يستوي الذين يعملون(/ ألبي سند حممد. -9
 رمضان أحكام وآداب/ لعادل مبارك املطريات. -2
 .دروس رمضان.. أربعون درسًا ملن أدرك رمضان/ لعبد امللك القاسم -5

  لتوثيق هذه السرقة:
https://www.youtube.com/watch?v=XKlJBICePQU 

 

شريك اإلرهابيني يف سيناء قوات حفظ مقطع بعنوان:  8
، أمن سيناء.. أمن القناة.. أمن مصر، من خطبة السالم

 م.2498/ 5/ 7، املوافق 9555شوال  22بتاريخ: اجلمعة 

 .-بهذه اجلريدة َرِشُن- جريدة املوجزرئيس حترير  ياسر بركاتمقال للصحفي 
  توثيق هذه السرقة:ل

https://www.youtube.com/watch?v=fDsyQt_C0n8 

 25، بتاريخ: اجلمعة الشيعة يف مصرخطبة من كبري جزء  5
 .م2498/ 8/ 98، املوافق 9555ب رج

 عدة مصادر:
كيف نصدق الرافضة وهم يتخذون ؛ بعنوان علي بن حييى احلداديـمقال ل -9

 .الكذب دينًا؟
من ضالل الرافضة يف أصحاب النيب ؛ بعنوان علي بن حييى احلداديـمقال ل -2
 وأزواجه. 

قارب مع الرافضة وهذه كيف نت؛ بعنوان علي بن حييى احلداديـمقال ل -5
 .عقيدتهم فينا؟!

    لتوثيق هذه السرقة:
https://www.youtube.com/watch?v=GhbONy0dlvQ1 

 

 اجلمعة /، بتاريخاإلسالم والتعددية احلزبيةخطبة جزء من  7
 .م2499/ 5/ 9 املوافق ،9552 الثاني ربيع 27

 / لعبد املالك رمضاني اجلزائري.مدارك النظر يف السياسة
  لتوثيق هذه السرقة:

x2CGX1A-https://www.youtube.com/watch?v=rqv 
 

/ لعبد امللك القاسم، الدرس دروس رمضان.. أربعون درسًا ملن أدرك رمضان /، بتاريخخطر اللسان واإلخوانمن خطبة كبري جزء  5

https://www.youtube.com/watch?v=cA0izI-cmJo
https://www.youtube.com/watch?v=cA0izI-cmJo
https://www.youtube.com/watch?v=XKlJBICePQU
https://www.youtube.com/watch?v=XKlJBICePQU
https://www.youtube.com/watch?v=fDsyQt_C0n8
https://www.youtube.com/watch?v=fDsyQt_C0n8
https://www.youtube.com/watch?v=GhbONy0dlvQ1
https://www.youtube.com/watch?v=rqv-x2CGX1A
https://www.youtube.com/watch?v=rqv-x2CGX1A
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 (.51( إىل )صـ55الثاني عشر: آفات اللسان، من )صـ م.2498/ 5/ 25، املوافق 9555ن رمضا 1اجلمعة 
  لتوثيق هذه السرقة:

=NLhLzsRsNwshttps://www.youtube.com/watch?v 
 

بتاريخ/ ، متظاهرون ومتظاهراتمن خطبة كبري جزء  1
 .م2499/ 7/ 22 املوافق ،9552 شعبان 29 اجلمعة

 عدة كتب:
 .بن عبد اهلل اإلمام/ حملمد تنوير الظلمات كتاب -9
 / لعبد املالك رمضاني اجلزائري.مدارك النظر يف السياسةكتاب  -2

  لتوثيق هذه السرقة:
https://www.youtube.com/watch?v=IE541wDJREg 

 و:
https://www.youtube.com/watch?v=RqAHJq865Vs 

 

د مصر بني مطامع األعداء وجحومن خطبة كبري جزء  94
/ 5، املوافق 9555رمضان  95، بتاريخ/ اجلمعة األبناء

 م.2498/ 7

 :مصادرعدة 
املوقع على  َرِشُن ،فتوى اللجنة الدائمة يف حتية العلمحول  مقال على الشبكة -9

 / للعالمة صاحل الفوزان.9521رمضان  25بتاريخ  ؛الرمسي ملدينة الرياض
 لكندي املصري./ ابن افضائل مصر احملروسةكتاب  -2
، / لعبد امللك القاسمدروس رمضان.. أربعون درسًا ملن أدرك رمضانكتاب  -5

  (.927( إىل )صـ928الدرس التاسع عشر: العشر األواخر وليلة القدر، من )صـ
  لتوثيق هذه السرقة:

m/watch?v=v2yX5_CiRsIhttps://www.youtube.co 
 

، بتاريخ/ اجلمعة املد الشيعي يف مصرجزء كبري من خطبة  
 م.2495/ 5/ 8، املوافق 9555مجادى األوىل  25

 عدة مصادر:
 رد شبهة قضية فدك/ لعثمان اخلميس. -9
 ااعتصام/ للشاطيب. -2

 لتوثيق هذه السرقة:
https://www.youtube.com/watch?v=YWUpvGfqACQ 

 و:
https://www.youtube.com/watch?v=6yU6_7uvtEc 

 

، احلوثيون ذراع اجملوس يف اليمنجزء كبري من خطبة  
/ 2/ 27ملوافق ، ا9555مجادى اآلخرة  7بتاريخ/ اجلمعة 

 عدة مصادر:
 ويل للعرب.. مغزى التقارب اإليراني مع الغرب والعرب/ لعبد املنعم شفيق. -9

https://www.youtube.com/watch?v=NLhLzsRsNws
https://www.youtube.com/watch?v=NLhLzsRsNws
https://www.youtube.com/watch?v=IE541wDJREg
https://www.youtube.com/watch?v=IE541wDJREg
https://www.youtube.com/watch?v=RqAHJq865Vs
https://www.youtube.com/watch?v=RqAHJq865Vs
https://www.youtube.com/watch?v=v2yX5_CiRsI
https://www.youtube.com/watch?v=v2yX5_CiRsI
https://www.youtube.com/watch?v=YWUpvGfqACQ
https://www.youtube.com/watch?v=YWUpvGfqACQ
https://www.youtube.com/watch?v=6yU6_7uvtEc
https://www.youtube.com/watch?v=6yU6_7uvtEc
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 حتى ا ننخدع.. حقيقة الشيعة/ لعبد اهلل املوصلي. -2 م.2498
 مقاات يف التشيع. -5

 لتوثيق هذه السرقة:
ttps://www.youtube.com/watch?v=k5KOpctHrR41h 

 

، بتاريخ/ بررة أتقياء أم فجرة أقوياء؟جزء كبري من خطبة  
 م.2499/ 5/ 94 املوافق ،9552 رجب 5اجلمعة 

 متام املنة يف فقه قتال الفتنة/ حملمد اإلمام.
 لتوثيق هذه السرقة:

 

https://www.youtube.com/watch?v=boAt22M1vds 
 

، بتاريخ/ اإلدمان واإلفساد يف األرضجزء كبري من خطبة  
 م.2498/ 8/ 22، املوافق 9555شعبان  5اجلمعة 

 عدة مصادر:
 تيسري الكريم الرمحن/ للعالمة السعدي. -9
 يد.موسوعة نضرة النعيم/ إشراف العالمة صاحل بن مح -2

 لتوثيق هذه السرقة:
quxRlIE-https://www.youtube.com/watch?v=77m 

 

 

 ، ومت وضع روابطها هاهنا؛ لتسهيل الوقوف عليها.مجيع هذه السرقات موثقة مبقاطع مرئية مبثوثة على الشبكة

 

*** 
 

 

 

 

 
 

 

، 1439شوال  10، بتاريخ/ اخلميس عالمات الرتقيم( بعنوان 1، احملاضرة رقم )قواعد اإلمالء وعالمات الرتقيم( يف سلسلة قال )رسالن  -1

 (:66:41:69م، يف الدقيقة رقم )3662/ 16/ 10املوافق 

ميكن ااكتفاء ببعض هذا الكالم املنقول، وميكن ااستغناء  عالمة احلذف؛ فإن الكاتب قد جيد عند نقل كالم غريه لالستشهاد به أنه من عالمات الرتقيم أيضًا:
ة العلمية، عن بعضه، فيحذف ما يستغين عنه، ويكتب بدل احملذوف عالمة احلذف؛ وهي: نقط أفقية )...(، فيدل على أنه حذف شيئًا، وهذا كله من األمان

، ويف السلخ واملسخ، السرقةأن يبعثها مرة أخرى، وأن حيييها، وهنالك وسائل كثرية جدًا يف  -اىلتبارك وتع-واألمانة العلمية اآلن ُكبِّر عليها أربعًا، فنسأل اهلل 
مع أنه يف قانون السلف  وما أشبه، ويف إعادة تدوير الكالم، واهلل املستعان، وعليه التكالن، وا حول وا قوة إا باهلل العلي العظيم، فاختلطت األمور جدًا،

سنا، وإمنا أن ُينسب إىل صاحبه، من بركة هذا العلم؛ أن ُينسب إىل صاحبه، فإذا نقلنا شيئًا، أو قلنا شيئًا؛ ننسبه إىل صاحبه، ا ننسبه إىل أنف أنه من بركة العلم؛
الم ليس لك، وأن اخلطأ ليس ننسبه إىل قائله، وهذا أيضًا خيرجك من العهدة؛ ألنك رمبا نقلَت كالمًا خطئًا على أنه لك، وأمسكوا بتالبيبك، ويف احلق أن الك

إن َأَمرَّ الشيَء من إمنا  منك، وإمنا أنت نقلت عمن مل تتدبر كالمه واستملحته، واهلل املستعان، فعند العزو تكون العهدة على من قال، وأما الناقل؛ فهذا الناقل

 تناقض رسالن بتقريره أن نقل كالم الغري بال عزو؛ سرقة علمية
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k5KOpctHrR41
https://www.youtube.com/watch?v=k5KOpctHrR41
https://www.youtube.com/watch?v=boAt22M1vds
https://www.youtube.com/watch?v=boAt22M1vds
https://www.youtube.com/watch?v=77m-quxRlIE
https://www.youtube.com/watch?v=77m-quxRlIE
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 . اهـ.غري أن يدل على فساده؛ ا يعد إقرارًا إا إذا ُألزم بذلك فالتزمه

 :الشبكة موقعه علىاضرة رابط احمل

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1945 

*** 

 

 :(22:22:20)يف الدقيقة رقم  ،م3661/ 4/  31 املوافق، 1432 ربيع الثاني 16 / اجلمعةبتاريخ، حرامي الضاللقال )رسالن( يف خطبة له بعنوان   -3

ضالل غريهم من  يسرقونفنحن أمام ظاهرة جديدة عجيبة يف عامل الضالل، كان الضُّالل الُقدامى يضلون على علم، ويعرفون كيف َيضلون وُيضلون، وكانوا 
الناس أنه من ضالل هؤاء من كدهم وتعبهم، وإمنا يروج على ا الضُّلَّال وُيحسنون إخفاء سرقاتهم، وُيموهون على الناس ما يعرضون من الضالل حتى 

ي كيف يضل، وهو َضلُّوُه بعرق جبينهم، أما الظاهرة اليت معنا؛ فهي ظاهرة متفردة يف عامل الضالل، نعم، هي ظاهرة عجيبة متفردة، حنن أمام رجل ا يدر
 .ذي ا يدري كيف ُيواري سرقة ضالله، وا يدري كيف يعرض ضاللهالضالل، ال حراميالضالل، أو  سارقحريٌص غاية احلرص على أن يضل، حنن أمام 

 :(22:20:31)يف الدقيقة رقم إىل أن قال 

كما -د دقة واحليايا ابن آدم!، يا حرامي الضالل! أنت سرقَت ضالل )أبي رية(، وضالل )ابن ُأوزون(، وعرضَته بغري حياد وا التزاٍم مبنهج علمي يقتضي ال
 .-تزعم

 :(22:25:22)يف الدقيقة رقم قال إىل أن 

وهي نظريٌة يف اللصوصية معروفٌة مشهورٌة، وهلا مدارس -؛ قال: -وكان ِلصًَّا فاتكًا كثري اجلنايات-وأما َسْطُوه األمحق؛ فُيَذكُِّر بقول )اأُلحيمر السعدي( 
 ؛ قال:-ومؤسسات

ِ َينِ سااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  يِراااااااااااااااااااااااااااااااااا ِ للِ قِْ  ى

 ِ

ِ ااااااااااااااا  ِف اااااااااااااااهِب  ااااااااااااااا ِْ ِ طاااااااااااااااهيِب  ااااااااااااااا  

  ِ

ِ  قِ سااااااااااااااااااأَ ِ   اااااااااااااااااا َ ِ    اااااااااااااااااا َ ِب  ااااااااااااااااااَ ه

 ِ

ِ ْب ااااااااااااااااااا  قِ بااااااااااااااااااايِيفِ  ااااااااااااااااااا   َِث ااااااااااااااااااا ِْ

  ِ

 . اهـ.-قبح اهلل وجهه- لسرقةا، فكل شيٍء طالته يدك؛ هو لك، فهذا مذهبه يف شيوعيٌة قبل أن يعرف الشيوعيون الشيوعية!، ومذهٌب يف اللصوصية
 :الشبكة موقعه علىرابط اخلطبة 

https://www.youtube.com/watch?v=m12WMRqwXbE 

*** 

 

: 33) رقم الدقيقة يف، م3660/ 2/  34 املوافق، 1431 شعبان 1 / اجلمعةبتاريخ، احلق من فيه اختلف ملا اهدناقال )رسالن( يف خطبة له بعنوان   -2

64 :66): 

 جملة التوحيد، وَسوَّْدَت ُقرابة صفحٍة يف لصاحبه بدون إذٍن وا عزٍو أقول )استعرته( متلطفًا، استعرتهإليه؛ استعرَته أنت،  أن كالمي الذي ُتشري وثالثًا:
 . اهـ...من سرت مسلمًابامسك يف رثاء شيخ من شيوخ )أنصار السنة( قد كان مات، ولو شئُت َلَعيَّْنُت للناس ما أنت به عليم، ولكن  هانشرَت

 الشبكة: موقعه ابط اخلطبة علىر

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1945
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1945
https://www.youtube.com/watch?v=m12WMRqwXbE
https://www.youtube.com/watch?v=m12WMRqwXbE
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http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=949 

*** 

 

 :(21:24:14)الدقيقة رقم م، يف 3613/ 16/ 4، املوافق 1422ذو القعدة  19، بتاريخ/ اجلمعة  َتَيقَّْظ وانتبهقال )رسالن( يف خطبة له بعنوان   -4

رة طالب العلم الربانيني وأما طالب العلم الذين جتاوزوا، جتاوزوا دائرة اهلمج الرعاع، فكانوا يف دائرة طالب العلم؛ وقفوا يف َحْيَصة فلم يتجاوزوها إىل دائ
وأما وأما التحريش بني الشيوخ، وأما بث الفتنة يف الربوع، وأما التعبد باألكاذيب، بني العلم والعمل، وأما األلسنة املنفلتة،  -ولو قيد أمنلة-الذين ا يفاوتون 

 . اهـ.، ساء ما يعملون، وساء ما حيكمون، إىل غري ذلك مما يتورط فيه من َيُعدُّ نفسه من خالصة اخلالصة من األمة؛ فهيهات، هيهات هيهاتالسرقة الصلعاء
 :الشبكة موقعه علىرابط اخلطبة 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3859  

*** 

 

 

 ، يفم3614/ 3/ 32 املوافق، 1424 الثاني ربيع 32 األحد، بتاريخ/ الكذاب احلليب من وبراءٌة.. للناس بياٌنله بعنوان  كلمةقال )رسالن( يف   -4

 :(22:24:20)الدقيقة رقم 

ابن األثري؛ أن َيُردََّها ألصحابها احملققني الذين َذَهَب َبَصُرُهم يف حتقيقها، وَذَهَبْت ُجْمَلٌة  النهاية يف غريب احلديث واألثر )احلليب( النَّهَّابأن َيُردَّ  وَآُمُل
و ُطْسا أن َيإىل أصحابها،  النهاية دَُّره، أن َيِت، أن َيُردَّ هذا الكذاُب الفاجُر يف خصوَمسَّاِطي النَّهَّابالصاحلٌة من أعماِرهم يف القيام عليها، َأُمُل أن َيُردَّ هذا 

 . اهـ.ها َكِرَشهأل بثمِنْمَي؛ ِلصُّاللِّ عليها هذا الكذاُب
 :الشبكة موقعه على الكلمةرابط 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4280 

*** 

؛ دار هذا (م3613/ 9/ 14 املوافق، 1422 شوال 31، بتاريخ/ اخلميس لقائي )أمحد مصطفى( مع )رسالن( باملسجد الشرقي بسبك األحديف  -0

 :احلوار

 .. عبارة أول يعين مثاًل أنا إن، الكتاب أول يف جممل عزو كتبت أنا (:أمحد)
 .له هيلتفت حمدش، أل أل (:رسالن)
 .. جممل عزو كتبت (:أمحد)
 بكالم كالمك خلطت أنت ألن؛ ُيَميِّز قادر مش هو ما؛ وينساه يقرأه أو..، إنته ابتاعك د بيقرأه إللي الكالم كل هيفكر يعين، لده هيلتفت حمدش (:رسالن)

 مهم ده فالكالم، أهله إىل نسبته العلم بركة من: كده قبل قالوا همَّا ما، جدًا خطري ده، إنته ليك هُيْعَزى اآلخر يف ده فالكالم، اتفتحت كلها  والدنيا غريك
 : قال، عزوه العلم بركة فمن، عبيد أبو قال كما

ِ ف ااااااااااااااااا ِ  َِ  اااااااااااااااااًِ فاااااااااااااااااً هَِر اااااااااااااااااًق 

 ِ

َِااااااااااااااااااذ  ِفقاااااااااااااااااا ِ فااااااااااااااااااً ينِفاااااااااااااااااا ق 

  ِ

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=949
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=949
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3859
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3859
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4280
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4280
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 كده عملوا السلف أن لو.. بعض يف الكالم بعض وإدخال النقل مسألة يف كده عملوا كانوا لو سلفال ألن؛ السلف هؤاء بقي كده عشان، السلف طريقة دي
 فهي،.. واحدة كلمة تكون وممكن، واحد سطر وتالقيها، كذا قال فالن: نقول النهاردة عشان، حاجة منهم لنا هيبقى كانش ما، حاجة منهم عرفنا ُكنَّاش ما

 ما زي، َبِرْءت أنا باإلسناد أنقل أنا ملا: لك بيقول يعين، منه املنقول على -فقط الناقل مش- على فيها الُعهدة وبتبقى، قاهلا إللي فالن ألن..؛ النقل تستحق
 .  اإلسناد لك فبيذكر، والتاريخ التفسري يف الطربي زي، بيعملوا العلماء

 ..حييى بن لوط خمنف وأبي، الكليب مسألة (:أمحد)
 زي إللي احلالة يف إنته يبقى، اإلسناد يفحصوا بقى ُهمَّا علم لطالب بيكتب وهو، اإلسناد إدِّيتك أنا بإن ذميت َبِرَأت أنا إن املهم، يرفع ام زي فبريفع (:رسالن)

 املسائل يف ارتباك فيه يعين ،فيك ِشِبط ُدْكَها تالقي تنقلها إنته تيجي وبعدين، تاني حد من نقلها هو يكون عنه بينقل إللي يكون ممكن إن زائد، َبِرءت إنت دي
 . اهـ.يوفقك وربنا، املستطاع قدر فرتاعيها، العلمية

 رابط اللقاء على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=3srFP6uQ5JI 
*** 

 

 :؛ دار هذا احلوار(م3613/ 9/ 14 املوافق، 1422 شوال 32، بتاريخ/ اجلمعة سالن(ربن لقائي )أمحد مصطفى( مع )عبد اهلل يف   -0

، املسجد خارج معه للخروج( رسالنبن  اهلل عبد) دعاني تقريبًا بساعةيف )املسجد الشرقي(  اجلمعة خطبة بيلوُق هـ9555 شوال 25 اجلمعة يوم صباح يف
 يف ينصحين أخذ( السارق) هذا أن خالصته كانت، طويل حوار بيننا ودار، املسجد عن الشيء بعض عيدًاب وانطلقنا، يريد ماذا ألعلم معه وخرجُت فقمت
 :أظهرها كان، األمر هذا ضرورَة ُتَبيُِّن أمورًا لي وذكر!!، العزو مسألة

 :أواًل -9
 ؟حبسرته مات( شاكر حممود) الشيخ أن تعلم أا :لي قال

 ؟.ِلَم :له قلت
 من والصياغة التعبري وكان ،الكتاب فكرة سرق بل ،بلفظه سرقه أنه تظن وا، فيه تعب ألنه حبسرته فمات، املتنيب عن كتابه سرق( حسني طه) ألن :قال

 .حبسرته مات حتى، شيء عليه مسكُي أن شاكر الشيخ استطاع فما، هو عنده
 :ثانيًا -2

 وأقوم الفوائد هذه آخذ أن املمكن من فهل؛ الفوائد بعض فيها أجد أحيانًا، دعالب أهل كتب بعض عن -رسالن: أي- أبي سألُت لقد :-أيضًا- لي قال
 ؟امسه ذكر دون، املبتدع هذا بعبارة ا، أنا بعبارتي بصياغتها

 . اهـ.!!فيها تعب الذي وهو، هو فكرته هذه ألن؛ أنت بعبارتك ُصْغَتَها ولو جيوز ا: أبي لي فقال :قال
***  

ربيع األول  31، بتاريخ/ األربعاء طليعة الرد على احلليبن أكرب عالمات أهل البدع؛ كما قرر )رسالن( نفسه يف موهذا التناقض الواضح 

https://www.youtube.com/watch?v=3srFP6uQ5JI
https://www.youtube.com/watch?v=3srFP6uQ5JI
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 :..(، حيث قال:42:43م، يف الدقيقة رقم )3614/ 1/ 33، املوافق 1424

 .. اهـ، وأهُل البدع أشدُّ الناس تلونًا-يا حليب!-كل من خالف السنة تناقض 
 على موقعه على الشبكة: رابط احملاضرة

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267 
***** 

  
 

 

 

 

، اإلصدار تصحيح املعتقدلة ، ضمن سلسى الشريعة اجمليدةَرالعقيدة املمزقون ُع اُقرَُّسقال املدعو )عيد أبو السعود الكيال( يف كتابه 

 :(1م(، حاشية رقم )3613/ 2440، برقم إيداع )1422( ط. مكتبة الكيال، الطبعة األوىل 49(، )صـ1رقم )

من نفسه  على لسانهناك مسألة هامة من اجلدير بالذكر أن ُتَبيَّن وتذكر؛ وهي: ما يفعله بعض طلبة العلم من النقل عن أهل العلم، أو عن كتب غري مشهورة 
الكذب قد وجدُتها يف كثري من التصانيف، وهي تأتي بنقيض القصد، بل قد يدخل هذا األمر حتت باب  خيانة علمية، وهذه غري عزو للقول إىل قائله

 . اهـ.فليحذر من يفعل ذلك، كاٍف يف هدمه أمام اآلخرين، وهذا سارق جملهود غريه، وعاقبته عظيمة؛ أقلها: َفْقُد الثقة يف الرجل، ووصفه بأنه والتدليس

 الشبكة: على الكتابرابط 

07-http://www.alkaial.com/mo3taqad 

*** 

 

 
 

 
 

 

 :يف مكاملة هاتفية مسجلة مع )عبد اهلل بن رسالن( دار هذا احلوار

 رقات علمية يف بعض الكتب..؟طيب، ُيقال أيضًا أن الشيخ رسالن عنده س :املتصل
 . اهـ.؛ ما املطلوب؟عنده سرقات علمية ،عنده، أنا أقول: عنده، تنزًا :-مقاطعًا-عبد اهلل رسالن 

 رابط املكاملة املسجلة على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=h_E3YfRgik4 
*** 

 
 

 

 

 :يف مكاملة هاتفية مسجلة مع )حسن البنا( دار هذا احلوار  -1

 !يا شيخ! الشيخ رسالن عنده سرقات يا شيخ حسن :املتصل
 . اهـ.، لكن أكرت منها املنهجالسرقات مصيبة، بس أكرب منها املنهج يا أخي!، فيه سرقات :حسن البنا

 اعرتاف )عبد اهلل رسالن( بسرقات والده العلمية
 
 
 

 اعرتافات )حسن عبد الوهاب مرزوق البنا( بسرقات )رسالن( العلمية
 
 
 

 ات كبار تالمذة )رسالن( أن نقل كالم الغري بال عزو؛ سرقة علميةتقرير
 
 
 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4267
http://www.alkaial.com/mo3taqad-07
http://www.alkaial.com/mo3taqad-07
https://www.youtube.com/watch?v=h_E3YfRgik4
https://www.youtube.com/watch?v=h_E3YfRgik4
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*** 

 

 :لبنا( دار هذا احلواريف مكاملة هاتفية مسجلة مع )حسن ا  -3

 ؟طيب مسألة السرقات العلمية يا شيخ! إللي عند الشيخ رسالن ملاذا مل يتكلم شيخ من املشايخ حتى اآلن فيها :املتصل
 . اهـ.، ونراجعه فيها-إن شاء اهلل-، لكن املنهج أهم، وبعد كده هنتكلم فيها دا وحش، مش كويس، آه .. :حسن البنا

*** 

 

 :هاتفية مسجلة مع )حسن البنا( دار هذا احلوار يف مكاملة  -2

 ؟استجاب لكم ملا كلمتموه يف السرقات -يعين-هل الشيخ رسالن  :املتصل
على  ما ُتْسُكْتِشأنا قلت لعبد اهلل ُقدَّاُمه، بس ما ِقَدْرِتش أقول له هو يف ِوشُّه، قلت له: يا عبد اهلل! شوف طريقة وَسكِّت الناس دول ]..[،  :حسن البنا

 . اهـ.، يعتذر بأي حاجة، يتكلم حاجة، ما ُيْسُكْتِش، أنت عارف الناس ما بيسكتوشاحلاجات دي
*** 

 

 :يف مكاملة هاتفية مسجلة مع )حسن البنا( دار هذا احلوار  -4

 ؟عين رسالن رجل ثبتت سرقاتهي :املتصل
 ه يف..، َبْنُقُدَبْنُقُده، وقلُت له، ونصحُتهأخي! ما يا  :حسن البنا

 أين هذا الكالم يف العلن ]..[؟ :-مقاطعًا-املتصل 
 . اهـ.وأقول له هناك، يف مكانه ،أنا ما عنديش ]..[، أنا بروح له هناك :حسن البنا

 مدموجة يف ملف واحد على الشبكة:األربعة رابط هذه االعرتافات 

N4s://www.youtube.com/watch?v=AEviLBotAhttp 
 

سكوته المرير 

عن السرقات 

العلمية للكتب 

والمصنفات 

لولده السارق 

)عبد اهلل 

رسالن(، بل 

وتزكيته له، 

 

  ثم سكت عنه أبوه )رسالن(، بل وَزكَّاه. من السرقات العلمية، وقام باالعرتاف بهذه السرقات بلسانه، رسالن( يف العديدعبد اهلل بن وقع )

 

 

 

 

 : الكتب املطبوعة:أواًل

 

 مسروق من: الكتاب املسروق م

إحتاف القاري برتتيب وتهذيب شرح السنة مقدمة كتاب  9
 .للرببهاري

 ادي./ خلالد الردَّشرح السنة للرببهاريمقدمة كتاب 
 لتوثيق هذه السرقة:

https://www.youtube.com/watch?v=o24BtDaTTVY 
 

 جممل السرقات العلمية الصلعاء! عند )عبد اهلل رسالن(
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AEviLBotAN4
https://www.youtube.com/watch?v=AEviLBotAN4
https://www.youtube.com/watch?v=o24BtDaTTVY
https://www.youtube.com/watch?v=o24BtDaTTVY
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ودفاعه عنه 

مع علمه 

 بسرقاته!

 / ألم إبراهيم املصرية.منهاج املسلم الصغري من أحاديث البشري النذير .منهاج املسلم الصغري يف حفظ أحاديث البشري 2
 السرقة: هذه توثيقل

www.youtube.com/watch?v=pBGRYKhpXW0//https: 
 

/ فتاوى كبار علماء األزهر الشريف حول األضرحة والقبور واملوالد والنذور .فتاوى علماء األزهر يف املوالد واألضرحة والنذور 5
 تقديم: حممد يسري إبراهيم.

 السرقة: هذه توثيقل
https://www.youtube.com/watch?v=mrz6KzosZtk 

 

 / لعلي بن حممد أبو هنية.البيان احلاوي لضالات يوسف القرضاوي .احلاوي يف بيان خمالفات القرضاوي 5
 السرقة: هذه توثيقل

https://www.youtube.com/watch?v=k88PsbHnck8 
 

 / لعبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف.التوحيد للناشئة واملبتدئني-9 . س، ج يف تعليم العقيدة للناشئة واملبتدئني 8
 / للعالمة الفوزان.كتاب التوحيدأجزاء من  -2
 رباح./ لبندر الضرورة تعليم العقيدة للناشئةمقال  -5
 / ألمحد مسري.أهداف الرتبية اإلسالمية لألطفالمقال  -5
 / لعبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي.خصائص أهل السنةمقال  -8
 السرقة: هذه توثيقل

https://www.youtube.com/watch?v=vTHg2bm6r24 
 

 .األدلة القطعية على تعدي حممد بن سعيد رسالن وولده على حقوق امللكية الفكرية :مستفاد من

 على الشبكة:الكتاب رابط  

3.pdf-https://archive.org/download/TheBookOfSareqatRslan/2 

 

*** 

 

 :ت الصوتيةالكلما: ثانيًا

 

 من: ةمسروق ةاملسروق الكلمة م

مبسجد املرية،  مت إلقاؤها، وآثاره !!الكذب كلمة بعنوان: 9
، 9555شعبان  97يوم السبت  يفمبدينة جدة، بالسعودية، 

 م، وذلك خالل رحلة العمرة!.2497/ 8/ 95املوافق 

/ 92/ 97، منشور على )منتدى غرام!!( بتاريخ ا تكذبمقال بعنوان  -9
 م.2445

، منشور على )شبكة بيت حواء!!( بتاريخ ذم الكذب وأهلهمقال بعنوان  -2

https://www.youtube.com/watch?v=pBGRYKhpXW0
https://www.youtube.com/watch?v=pBGRYKhpXW0
https://www.youtube.com/watch?v=mrz6KzosZtk
https://www.youtube.com/watch?v=mrz6KzosZtk
https://www.youtube.com/watch?v=k88PsbHnck8
https://www.youtube.com/watch?v=k88PsbHnck8
https://www.youtube.com/watch?v=vTHg2bm6r24
https://www.youtube.com/watch?v=vTHg2bm6r24
https://archive.org/download/TheBookOfSareqatRslan/2-3.pdf
https://archive.org/download/TheBookOfSareqatRslan/2-3.pdf
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 م. 2445/ 92/ 97
 مواضع متفرقة على بعض املنتديات والصفحات. -2

 لتوثيق هذه السرقة:
MKzJ72Qhttps://www.youtube.com/watch?v=qbZG 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 :يف مكاملة هاتفية مسجلة مع )عبد اهلل بن رسالن( دار هذا احلوار  -1

 األخ عبد اهلل رسالن؟ املتصل:
 ه نعم.َوْيَأ عبد اهلل رسالن:

 [ حالك؟أي: كيفِإزَّايَّ ] املتصل:
 ربنا يبارك فيك. :عبد اهلل رسالن

 يعين.  التعليقات على الرببهاريفيه تصوير لكتابك إللي هو  (يوباليوت)لو مسحت فيه أخ رفع مقطع على  املتصل:
 نعم. :عبد اهلل رسالن

 ؟(اديالردَّ)ي أنك سرقت من كتاب ِعدََّي -يعين-و املتصل:
 .يِعدَّي ما َيِعدََّيفْل :عبد اهلل رسالن

 ؟ -يعين-صاحب الكتاب  (اديالردَّ)على  ْلِحعلى املخطوط، ومل ُت وأحلَت (لرداديـ)امجيل، لكنك أخذت كالم ل املتصل:
 .املخطوط أصاًل َروأنا مل َأعلى املخطوط،  ْلا مل ُيِح :عبد اهلل رسالن

 ؟ (الردادي)، وهذا أصاًل كالم وكذا ه ما هو أنت قلت: ويف املخطوط كذا، وقد قال كذا، والكتاب املآخذ عليه كذاَوْيَأ املتصل:
 . اهلل خريًا، هذا يف الطبعة القادمة نعزوه لصاحبه نعم، طيب جزاك ْيَأ :عبد اهلل رسالن

 وقد قال نفس كالمك هذا؟ (حممود اخلولي)على األخ  َتْعنََّش -يعين-طيب كيف  املتصل:
 واهلل! جزاك اهلل خريًا، هو أنت بتنصح والَّا بتحاكم.  :عبد اهلل رسالن

 ساءة ليك يعين، أنت..إ يَّأل أنا بأستفسر فقط، أنا كالمي واضح إن مفيش َأ املتصل:
 أنا بأقول حلضرتك: أنت بتنصحين والَّا بتحاكمين؟ :-مقاطعًا- عبد اهلل رسالن

 . َكُحاِصهذا؛ ُأَن َتَبأل، أنا بستفسر منك، فإن َث املتصل:
 [كذا] مة.. هذه مل يكن القصد منها القصد منهاطيب ما آآآآآآ.. جزاك اهلل خريًا، إن شاء اهلل، بإذن اهلل يف الطبعة القاد :-َتَلْجِلَجًاُم- عبد اهلل رسالن

 ن( بسرقاته العلميةاعرتافات )عبد اهلل رسال
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qbZGMKzJ72Q
https://www.youtube.com/watch?v=qbZGMKzJ72Q
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 الطباعة.   

 إذا قام الـ.. -يعين-طيب، هل  املتصل:
 الرتتيب والتهذيب فقط، يعين الرتتيب للكتاب والتهذيب فقط.  :-مقاطعًا- عبد اهلل رسالن

ها يف الطبعة ؟، ثم أنت قلت: سأعزولة من غري عزو األشياء لصاحبهاعى ألحد أن يفعل هذه الِفنََّسَتَي -يعين-هل امسعين، حتى لو تهذيب وترتيب؛  املتصل:
 قد قال نفس كالمك؟      -يعين-به هذا التشنيع، و َتْعنَّبه، وَش َتْرهََّش -يعين- َمِل؛ َف(حممود اخلولي)طيب هذا كان نفس كالم األخ  املقبلة!،

 ؟ م الراجلا سألتين قلت لك إن هو مش كالمَّأنت َلشوف  :عبد اهلل رسالن

 نعم؟ املتصل:
 ؟ا سألتين قلت لك كالمه والَّا مش كالمهمَّأنت َل :عبد اهلل رسالن

 .لكن يف الكتاب مل تقل هذاأنت اآلن قلت: كالمه،  املتصل:
 ش كده.ْلاألخ ما َق :عبد اهلل رسالن

 مني؟ املتصل:
ش ِتْمَه، أنا ما اتَّيف كذب دا كالمي، ودا معرفشي، دا كله كذبوا مش كالم فالن، د هأَّل: َلش كده، قعد يقوْلما َق َلا ُسِئمََّل (حممود)األخ  :عبد اهلل رسالن

  .-على فكرة-إنه سرق الكتاب  (حممود)

 ؛ فأنت رفضت. (حممود اخلولي)، وإا فنحن طلبنا منك أن جيلس معك األخ ، هذا ادعاؤك أنت-يا شيخ!-هذا ادعاؤك أنت ا ا أل،  املتصل:
ومش هنعزو حاجة حلد، وإللي مش عاجبه، مش عاجبه؛ يشرب [ الكتاب، كلمة غري مفهومة، ]ا كدهوَّدعوة، ُه ِشْكَلاص يا أخي! َمُب : رسالنعبد اهلل
 . من البحر

 يعين أنت لن تعزو شيء ألحد، و..  املتصل:
 . ةيَطا ِحَهْعَدْجماغه يف َأب ِدَرْضإللي مش عاجبه؛ ِي :-مقاطعًا- عبد اهلل رسالن

 وهل هذا أسلوب طلبة العلم يعين؟ املتصل:
 . اهـ.[وأغلق اهلاتف يف وجه املتصلك ]اَلَم َتْنَأ :عبد اهلل رسالن

 على الشبكة:املسجلة رابط املكاملة 

_AAx1zwqrE-https://www.youtube.com/watch?v= 
 

*** 

 

 

 : مكاملة هاتفية مسجلة مع )عبد اهلل بن رسالن( دار هذا احلواريف  -3

 ُيقال عنك أنك عندك سرقات علمية، هل...؟ -يا شيخ عبد اهلل!-طب  :املتصل
 بدعة؟هل من فعل هذا يكون متهمًا باملعصية أم بال، هل من يقول بهذا.. هذا واقع، هذا واقعبارك اهلل فيك، جيد،  :-مقاطعًا-عبد اهلل رسالن 

https://www.youtube.com/watch?v=-_AAx1zwqrE
https://www.youtube.com/watch?v=-_AAx1zwqrE
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 يا شيخ عبد اهلل! امسعين بس، أنا بقول: ُيقال عنك أنك عندك سرقات علمية؟ :املتصل
 . اهـ.عندي، أنا أقول: عندي، أنا أنا أقول لك: عندي، حتى تنزًا عندي :عبد اهلل رسالن

 على الشبكة:املسجلة رابط املكاملة 

https://www.youtube.com/watch?v=h_E3YfRgik4 

*** 

 

 

 

 

 
 

 

 :يف مقطع صوتي له على الشبكة قال )رسالن(

 ،السلف ومنهج النبوة منهاج عن نافحًاُم دافعًاُم وكان ،-ونعمته ،وفضله، وقوته ،اهلل حبول- أظفاره نعومة منذ النبوة منهاج على السنة يف نشأ (اهلل عبد)و..، 
 ،قبيح بكل ويصفونهم ،بأهله ويذرون ،املنهج حاربونُي -اآلن اجلادة على هم الذين- املعروفني العلم طالب من كثري فيه كان الذي الوقت يف ذلك إىل عيًاودا

 عبد)و ،حقيقته ومعرفته ،إليه املنهاج عن ضال واهتداء ،حزبيته من حزبي بتوبة فرحته من أعظم هي فرحة (اهلل عبدـ)ل أعرف وا ،يليق ا ما بكل وينعتونهم
 والدالة ،احلق إىل الدعوة يف -تعاىل اهلل ثبته- همه وإمنا ،مال وا جاه إىل ٌعلَُّطَت له وا ،صبوة له ليست ،النبوة منهاج إىل الدعوة يف وجهده عمره باذٌل (اهلل

 احلمد وهلل- له يشهد وكلهم ،-سوء كل من وسلمهم ،اهلل حفظهم- العصر اهذ يف والدعوة العلم شيوخ كبار من مجلة النقية بالسلفية ويعرفه ،املنهج على
- اهلل آتاه وقد ،وأساليبهم ،ومقااتهم ،باحلزبيني الناس ِرَبْخَأ نِم -تعاىل اهلل ثبته- وهو ،السلف منهج على واإلقامة ،النبوة منهاج على بااستقامة -واملنة
 هذلك كل يضر وإمنا ،بغضُم ُلوَُّقَت وا ،حاقد حقد وا ،حاسد قول -اهلل شاء إن- (اهلل عبد) يضر وا ،عرفه من كل هاآثاَر يعرف ،ذلك يف ًةَكَلَم -تعاىل

 دمآ ابن وحسد ،دمآ إبليس حسد فقد ؛العامل يف قديم داٌء واحلسد ،( ۉ ې ې ې ې ى ى) ،وعدوانًا ظلمًا به اآلتي علىُسوُءُه  ويعود ،صاحبه
، يف بيت يعقوب بن إسحق بن نيب ابن نيب ابن نيب بيت يف وْابََّرَت قد وهم ،كان ما منهم كان حتى أخاهم يوسف أخوة وحسد ،قتله على حسده همحل حتى أخاه

 أخالق من املعهود وخالف ،خصومته يف َرَجَف نَم -اهلل شاء إن-( اهلل عبد) يضر وا ،حسد من جسٌد خال ما ولكن، -عليهم الصالة والسالم-إبراهيم 
 دواءمن  له ليس الداء وهذا ،عليهم اإلحسان اَحَنَج َطَسوَب ،إليهم َنَسْحَأ نَم معروَف العلم طالُب جحودهو  العصر هذا يف فاملألوُف ،طريقته يف سلفال

 . اهـ.،..الوهاب الكريم فضل يف والطمع ،وااحتساب الصرب سوى
 على الشبكة: !(الفارغة)  رابط التزكية

https://www.youtube.com/watch?v=vJRS9nc6mE4 
 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

عن  ( ط. مكتبة السنة، يف معرض كالمه 240/ 4) للعراقي احلديث لفيةأ بشرح فتح املغيثيف  قال احلافظ السخاوي   -1

 تزكيات )رسالن( لولده بعد اكتشاف سرقاته العلمية
 
 
 

 خمالفة )رسالن( لطريقة السلف يف التعامل مع احنرافات األبناء واألقارب
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h_E3YfRgik4
https://www.youtube.com/watch?v=h_E3YfRgik4
https://www.youtube.com/watch?v=vJRS9nc6mE4
https://www.youtube.com/watch?v=vJRS9nc6mE4
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  :(الرجال يف نياملتكلم)

 ، أخًا وا ابنًا، وا أبًا، ُيحابوا ومل، واُححَّوَص واُنهَّوَو، واُحرَّوَج واُلدَّفَع..، 
  .ضعيف إنه، الدين هو: فقال هرأَس رفع ثم ،فأطرق؛ فأعادوا ،غريي عنه سلوا: فقال، أبيه عن لِئُس (املديين ابن) إن حتى
  .عنه ىَوَر إذا آخر معه ُنِرْقَي املال بيت على كان والده لكون (اجلراح بن وكيع) وكان
  .الكتاب هذا غري يف اُهَنْلوََّأَت وإن، كذاب اهلل عبد ابين: (السنن صاحب داود أبو) وقال

 . نسيه حتى عنه تشاغل ثم القرآن َظِفَح إنه: هريرة أبي ولده يف (الذهيب) قول وحنوه
 . اهـ.،..-بالكذب ذكورامل حييى يعين- أخي عن تأخذوا ا: -مسلم مقدمة يف كما- (أنيسة أبي بن زيد) وقال

 

*** 
 
 

  :( ط. الرسالة122/ 26) تهذيب الكماليف  قال احلافظ أبو احلجاج املزي   -3

 . اهـ.،..حيفظ يكن ومل، ختين كان، حساَن بَن هشاَم َلَحاَبْيُت أحدًا َحاَبْيُت لو: [(بن احلجاجأي: ا] شعبة) عن، حرب نب شعيب ال..، وق
 

وقوعه في 

 الصريح الكذب

الواضح، 

وتلطخه 

باإلفك 

 والتخرص.

 

 على سبيل التمثيل فقط ال االستقصاء: اليت وقع فيها )رسالن(؛ وهذه بعض النماذج لتلكم الكذبات الصلعاء

 

 

 بيان هذه الكذبة كذبتهنص  الكذبة م

كذبه يف  1

النقل عن 

 الشيخ 

 (هشام البيلي)

ليوهم؛ أنه 

 تكفريي.

الرد على هشام لعاء قال )رسالن( يف خطبته الص

 :(66:22:12)، يف الدقيقة رقم البيلي

وأما أنا فأعود إىل جتاهله، بل إىل إهماله، فلنعتربه مل يوجد، 
مل ُيخلق، وإن كان مل يفهم هذه أيضًا، وراح يهذي ويقول: 

، يا لكفرناه لوا أننا حنسن الظن به، أو نعرف منهجه؛
 . اهـ.رجل! أين ُيْذَهُب بك؟

 :الشيخ هشام البيلي قال
حتى إنك لو مل تعلم ولكن الرجل يبالغ يف ذلك جدًا جدًا جدًا، 

، حيث يقول: مذهب الرجل؛ لقلت بأنه ُيَكفُِّر بالذنب واملعصية
إذا تردى سقط بالسوءة ، إا أن يرتدى، فإذا تردى سقط

إذا تردى سقط، ا نعتربه بعد، ا وجود له يف ، -األخالقية
، اهلل قد مات، ا بل لقد ُعدم، ا بل مل يوجد أصاًلاحلياة، ل

   . اهـ.أكرب
كذبه يف أنه  2

مل يذكر اسم 

 (،الشعراوي)

يف  ِهِنْعومل َي

خطبته 

الشعراوي! 

وصفات 

الداعية 

اهدنا ملا  قال )رسالن( يف مطلع خطبة له بعنوان

: املوافق، 1431 شعبان 1/ ، بتاريخاخُتلف فيه من احلق

 :م3660/ 2/  34
فهذا بياٌن للناس: شغب شاغب، ونطق رويبضة  أما قبل:

من رويبضات السنوات اخلداعات، والرويبضة كما فسرها 
: الرجل التافه يتكلم يف أمر العامة، نطق الرسول 

الشعراوي.. وصفات  قال )رسالن( يف خطبة له بعنوان

/ 0/ 19،املوافق: 1419صفر  34 /، بتاريخالداعية املسلم

 :م1992

فإن من اآلجال املضروبة، واآلثار املوطوءة،  ثم أما بعد:
)حممد  الشيَخ أن َتَوفَّى اهلُل ربُّ العاملنيواألرزاق املقسومة؛ 

 . اهـ.-رمحة اهلل عليه- متولي الشعراوي(
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فادَََّعى أن لي كالمًا كان قدميًا مل ُأَسمِّ رويبضة من الصبيان؛  .املسلم
؛ وإمنا استخلصُت فيه دروسًا شخصًافيه أحدًا، ومل ُأَعيِّن فيه 

وِعَبرًا من حياة ووفاة رجل من أهل العلم ا يعلم هو من 
يكون، فادعى هذا الرويبضة أن ذلك الكالم قيل يف )الشيخ 

 . اهـ.-عفا اهلل عنه-الشعراوي( 
كذبه يف  3

طعن  نفيه أنه

يف )حسن 

عبد الوهاب 

 البنا(.

 

 م:3612/ 11/ 2وتي بتاريخ قال )رسالن( يف مقطع ص

 ؛ عجيب ا سؤاًا إخواننا أحُد سألين فقد..، 
 عبد )حسن الوالد الشيخ فضيلة من َحذَّْرَت ملاذا: قال

 ؟البنا( الوهاب

 ما أكثر ما، (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ): فقلُت
 النبيل اجلليل الوالد الشيخ فضيلة اوأم. .،.!َعَليَّ ُيْكَذُب

 اهلل حفظه- مجيع ا والدنا فهو (البنا ابالوه عبد بن حسن)
 ا السلف منهج على اهلل إىل الدعوة يف وجهوده ،-تعاىل

 . اهـ.،..عاندُم ساقٌط أو، جاحد يٌّاِددََّح إا نكرهاُي

 رابط املقطع على الشبكة:

com/watch?v=pxfzy7yiT5https://www.youtube.

w&feature=youtu.be&a 

 

 

 :م3612 / 11 / 3 يف نشره متقال )رسالن( يف مقطع صوتي 

- مصر لََّح امََّل (البنا زوقرم الوهاب عبد ن)حس الشيخ..، 
 السلفية الدعوة يف اَنَقوََّع مصر لََّح امََّل -باململكة مقيما كان

، وننصحه ،البدع أهل من أقواٍم على ثينُي هو ،شديدًا تعويقًا
: يقول ،مبتدعة هؤاء ؛هؤاء على ثينُت ا :له نقول

 ا ،عليهم الثناء عن فَُّكَت أن عليك ينبغي ...،!نناصحهم
 بأمثال السلفي الصفَّ ُرِثْعَبُي ،عليهم الثناِء عن فُُّكَي ا ،زكيُت

 يف اهلل اتق (:البنا حسن) للشيخ نقول وكنا ،...التزكيات تلك
 ،ناصحهمُن ،الثناء هذا عن ْفُك  ،تدلس ا والطالب، السلفيني

 نتهي،ي فال ؛ُهُرذَِّحوُن ،...رٍُّم ٍرَمَث كل منه أتى نعم ؛منه سيأتي
 ْنمََّع تعرف اأنَت ،... به عبونتالي يلعبون به، صغار أطفال

 . اهـ.،..الرجال يف لك َةَرْبِخ ا ،شيئًا كحوَل
 ة:رابط املقطع على الشبك

https://www.youtube.com/watch?v=fo6XsIcaMdY 
 

 

 

 :1424ذو احلجة  11مقطع صوتي بتاريخ قال )رسالن( يف 

 َمن يدري ا هو، ؟!الرجال يف يتكلم ملا (البنا حسن) مني..، 
 هو، مرة من أكرت يف قتلم يف السلفية أصاب وقد، عنهم يتكلم

 إبراهيم حممد) فتنة يف السبب وهو، (فراج عماد) فتنة يف السبب
 يف السبب وهو، (املدرس ماجد) فتنة يف السبب وهو، (سعدة

 بالرجال خربة له ليست، -البنا حسن- اليوم حلد (هشام) فتنة
 اتق :مجيع ا املشايخ أمام وجهه يف كلمة له قلت وأنا، البنا حسن

https://www.youtube.com/watch?v=pxfzy7yiT5w&feature=youtu.be&a
https://www.youtube.com/watch?v=pxfzy7yiT5w&feature=youtu.be&a
https://www.youtube.com/watch?v=fo6XsIcaMdY
https://www.youtube.com/watch?v=fo6XsIcaMdY
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. ،..تتكلم ا، لسانك عليك أمسك، اهلل اتق: له قلت، فينا اهلل
 اهـ.

 رابط املقطع على الشبكة:
https://www.youtube.com/watch?v=McDRfcdJxTM 

 
 

*** 
 
 

م، يف الدقيقة رقم 3613/ 0/ 39هـ، املوافق 1422شعبان  9بتاريخ/ اجلمعة  ،احلاكم واحملكوم واجلماعة( يف خطبة له بعنوان رسالن)قال 

(66:40:24:)

   . اهـ.من عالمات أهل البدع، يتقربون به إىل اهلل الكذُب، فكالكذب، وااختالق، واإل إن من عالمات أهل البدع:
 الشبكة: موقعه على  رابط اخلطبة على

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3771 
 

ات صوفيات وخراف

 .رسالنية

ادعاؤه أن 

موضع قبر 

هو  النبي 

خير بقاع 

 األرض.
 

 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له على الشبكة:

النيب العفيف  الشريف جسَد قاع األرض ُطرًَّا، وهي املوضع الذي ُيواري اجلسَدِب بقعة هي خرُيالذي فيه  ويليه يف الشرف، والقدر، واخلطر؛ مسجُد النيب 
   . اهـ.

 رابط املقطع على الشبكة:

https://b.top4top.net/m_592qpk0h7.mp3 
 

*** 
 

 

 

 

 ( ط. جممع امللك فهد:301، 306/ 31) جمموع الفتاوى يف ابن تيمية قال شيخ اإلسالم 

 -أمواتًا وا ،أحياء  ا- األنبياء مساكن وليست ،منها أفضل البقاع يف فليس ،ُداِجَسَماْل اهلِل ىَلإِ اِعَقِباْل بَُّحَأ: قال أنه  النيب عن الصحيح يف ثبت وقد
 الدعاء وأن ،املساجد من أفضل والصاحلني األنبياء قبور أن من بعضهم ذكره وما ،أمته علماء اتفاقو ، الرسول بنص الثابت هو هذا ،املساجد من بأفضل
 على األمة علماء إمجاع علموُي ، الرسول دين من بااضطرار بطالنه علمُي فقوٌل ؛النبوي واملسجد احلرام املسجد يف حتى املساجد يف الدعاء من أفضل عندها
 .والدعاء ،والذكر ،والقراءة ،والصالة ،العبادة: واملقصود بااعتكاف ،القبور عند منه أفضل املساجد يف ااعتكاف أن على كإمجاعهم ،ضروريًا إمجاعًا بطالنه

 ضبع ذكره ولكن ،السلف من أحد عن عرفُي مل اإلسالم يف حمدث فقول ؛كلها املساجد على القبور من قرب تفضيل على اإلمجاع من بعضهم ُهَرَكَذ وما

 القول الرسالني املخرتع، وينقل اإلمجاع على خالف قوله اْلُمحَدث هذايهدم   ابن تيميةشيخ اإلسالم 

 !!، وأنه من عالمات أهل البدع والضالل!للعدالة ٌطِقْسيقرر أن الكذب ُم (رسالن)

https://www.youtube.com/watch?v=McDRfcdJxTM
https://www.youtube.com/watch?v=McDRfcdJxTM
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3771
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=3771
https://b.top4top.net/m_592qpk0h7.mp3
https://b.top4top.net/m_592qpk0h7.mp3
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 ،األرض يف تراب كل من أفضل فأبدانهم ،كلهم املؤمنني مُُّعَي فقوهلم ،املساجد من أفضل أنفسها األنبياء أجساد لكون؛ إمجاعًا ُهنَّوَظ آخر عنه فأخذه ،املتأخرين
 . اهـ.مساكنهم من أفضل اجدهممس أن دينهم من بااضطرار َمِلُع قد بل ،أفضل وأمواتا أحياء مساكنهم تكون أن أفضل أبدانهم كون من يلزم وا

 

ادعاؤه أن 

 عبد المطلب

  جد النبي

ما كان يدين 

 .إال هلل وحده

 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له على الشبكة:

إىل َرِحٍم إىل ُصْلٍب حتى  ودخل )عبد املطلب( جدُّ رسول اهلل، َمن كانت نطفة النيب يف ُصلبه يومًا، ا زالت َتَتَحدَُّر من ُصْلٍب إىل ُصْلٍب، من ُصْلٍب ..،
، ما تظن )عبَد املطلب( يكون؟ جسيمًا، عظيمًا، وسيمًا، أمجل الناس، وأحلى الناس استقرت يف ُصْلِب )عبد اهلل( يف رحم )آمنة(، ثم جاء خري الربية 

تدين إا هلل  على هذا الداخل عظمة السؤدد حبريٍة مطلقة، اومنظرًا، و)أبرهة( أشرم، عبد، ُمَفْلَفُل شعر الرأس، أسود كالليل البهيم، عليه ذل العبودية، 
   . اهـ.،..وحده

  رابط املقطع على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=91kDte9bkUA 

*** 
 

 

 
 

: تعاىل اهلل قول ، الدليل الرشيد( ط. االستقامة، يف مسائل )باب296)صـ ب التوحيدكتايف  قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

(ک ک ک گ گ)
): 

 . اهـ.الرد على من زعم إسالم عبد املطلب وأسالفه السادسة:

تجويزه 

االحتفال 

البدعي بميالد 

 . النبي

 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له على الشبكة:

فكانوا  -وكلهم عقالء كما تعلمون-، وأما يف املساء فإن القوم عندنا من الُعقالء على هذا احلال يف ليلة ميالد نبينا بذكراها أما حنن عندنا فكنا  ..،
يسريون وراء احلصان األجرب، ويتمطون، ويتحركون، ويتلوون كاألفاعي اليت خرجت من  -يا صاحيب!-جالسني، يف الوقت الذي كان فيه القوم عندكم 

؛ بتكريم العلماء ممن مات منهم وأدى للدعوة بذكرى مولد النيب الكريم  وزارة األوقافكان القوم عندنا من العقالء يتابعون احتفال بليل؛  جحورها
   . اهـ.،..دورًا وكان فيها قائدًا، وأيضًا لألحياء منهم ممن ا يزال له بذل وعطاء، وأيضًا يف تكريم محلة كتاب اهلل رب العاملني، فاحلمد هلل

 رابط املقطع على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=sRX20ixrWKA 
 
 

*** 
 

 

 
 

   يهدم ما قرره )رسالن( من توحيد عبد املطلب  شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

   تناقض )رسالن( بتقريره أن االحتفال باملولد النبوي من مجلة البدع األصلية احملدثة

https://www.youtube.com/watch?v=91kDte9bkUA
https://www.youtube.com/watch?v=91kDte9bkUA
https://www.youtube.com/watch?v=sRX20ixrWKA
https://www.youtube.com/watch?v=sRX20ixrWKA
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م، يف الدقيقة رقم 3661/ 2/ 31 املوافق ،1432 األول ربيع 2 بتاريخ/ الثالثاء ،االحتفال باملولد النبوي( يف حماضرة له بعنوان رسالن)قال 

(66:32:11:)

 ْدِرَت مل فهذه،  النيب ميالد بعيد ااحتفال يف، امليالد بدعة من الشهر هذا يف الناس أحدثه ما: -الشريعة يف أصل هلا ليس اليت األصلية البدعة- األول مثال
 ميالد عيد فيها وليس مضت املفضلة القرون كل، التابعني تابعي عمل يف وا، لتابعنيا عمل يف وا، الصحابة عمل يف وا، ةالسن يف وا، القرآن يف ا أصاًل
(، الفاطميني)بـ َفَتَسمَّوا ؛الزهراء فاطمَة إىل ًاوبهتان ًاوإفك ًاُزور انتَموا الذين ونالُعبيدي الروافض أحدثها، اهلجرة من الرابع القرن يف حدثت لكن،  للنيب

، األمر ذاهل التقدم وعلى ،العاطفة على َيُدلُّ مبا ْتُكِسَي ألنها ؛عليها الناُس َعاَبَتوَت، نيالعامل ربِّ اهلِل دين على ُأْدِخَل ما أوَل األمَر هذا أدخلوا الذين هم فهؤاء
 . اهـ.؟! اهلل رسوَل حيب ا مسلم هنالك وهل،  اهلل رسول حمبُة: وهو

 رابط احملاضرة على موقعه على الشبكة:
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1146 

 

ادعاؤه أن 

لحظَة ميالد 

هي   النبي

أعدُل ليلٍة في 

الزمان وفي 

 .المكان

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له على الشبكة:

منذ خلق اهلل رب  حلظَة امليالد هي أعدُل ليلٍة يف الزمان ويف املكان، بل ُأقسم عليه غري ُمْضطر وا حانث؛ أن -إن شاء اهللوالعهدُة عليَّ -وأنا أقول لك  ..،
   اهـ.. ،..حلبيب العاملني األرَض إىل أن يرثها، اعتداٌل يف قمة اْلُمْنَحَنى بتدرٍج يف ارتفاعه إىل قمته زمانًا ومكانًا، حلظُة القدوم، َمْقِدِم ا

 رابط املقطع على الشبكة:

o-https://www.youtube.com/watch?v=ll4Cw45b8 

 أن النبيقوله ب

قد ُعرَِّج  

 به إلى 

)ال هناك 

 هناك(!

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له على الشبكة:

 طاَءه مبعراج روحه، كما آتى اهلل رب العاملني حممدًا ما آتاه من التجليات والعطاءات يف ليلة املعراج؛ إذ كلفه اهلل رب العاملني لهآتاه اهلل رب العاملني ع ..،
، يث ا هناك هناكهناك حوألمته بالصالة يف ليلة املعراج ِكفاحًا منه إليه، من غري واسطة ا بنيب وا رؤيا منام، وا بصورة أخرى من صور الوحي، وإمنا أتت 

   . اهـ.،..من اهلل رب العاملني حملمد -جل وعال-يف املوقف األمسى بني يدي اهلل 
  رابط املقطع على الشبكة:

https://b.top4top.net/m_592rnfjn1.mp3 
 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له على الشبكة:

، وُيْعِلُمُه أنه إذا كان هذا الوضُع قد أصبح ُمستحكمًا حولك؛ فإن وجَه السماء ا يضيُق بك، إن اهلل رب العاملني اهلُل ربُّ العاملني ُيَطيُِّب خاطَر النيب  ..،
ت السبع الطِّباق، ثم ما فوق ذلك إىل مكاٍن إىل السماوا -جلت قدرته-من هذا املكان إىل املسجد األقصى، ثم َيعرج بك ربك  سوف ُيْسِري بك يا حممُد 

   . اهـ.،..، فهذا مقام حممد إىل هناك حيث ا هناك هناكتسمُع فيه َصِريَف األقالم، 
 رابط املقطع على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=J8484pOWXn8 
 

http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1146
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1146
https://www.youtube.com/watch?v=ll4Cw45b8-o
https://www.youtube.com/watch?v=ll4Cw45b8-o
https://b.top4top.net/m_592rnfjn1.mp3
https://b.top4top.net/m_592rnfjn1.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=J8484pOWXn8
https://www.youtube.com/watch?v=J8484pOWXn8


 

99 

  سائل متفرقةم
 

ترديده لعبارة 

العوام 

الُجهَ ال: 

أمره بين 

 . الكاف والنون

 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له على الشبكة:

خلوقات، فمن رب العاملني امل ..، ليس عند ربك مادٌة أو َأِليٌَّة خيلق منها املخلوقات، وُيكون منها األكوان، بل كان اهلل رب العاملني وا شيء معه، ثم خلق اهلل
 . اهـ.،..فسبحان من أمره بني الكاف والنونأين جاءت؟ قال هلا: كن؛ فكانت، 

 رابط املقطع على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=NCTE2pEBqH8 

 

*** 

  
 

 

 له على الشبكة: ةصوتي فتوىيف  العالمة حممد بن صاحل العثيمنيقال 

الكاف والنون، يعين ما  بعد، الصواب: يا من أمره ، هذا غلط عظيمالكاف والنون بنييا من أمره كلمة دارجة عند العوام، يقولون: أردُت أن ُأَنبَِّه على 
 . اهـ.)الكاف املضمومة( ليست أمرًا، و)النون( كذلكبني الكاف والنون ليس أمرًا، األمر ا يتم إا إذا ]..[ إا بعد الكاف والنون؛ ألن 

 على الشبكة: الفتوىرابط 

https://www.youtube.com/watch?v=kaJXCCD9s_Q 
 

مخالفته 

لصريح 

القرآن؛ 

 دورانبادعائه 

حول  األرض

 الشمس.

 تي له على الشبكة:قال )رسالن( يف مقطع صو

   . اهـ.،..يف مدارات معلومة كذلك كالذرة تدور حول نواة هي الشمسكالذرة اليت ا ُتْبَصُر وا ُترى؛ أيضًا  -وما معها أيضًا من الكواكب- األرضفإن  ..،
 رابط املقطع على الشبكة:

top.net/m_592u06cr4.mp3https://e.top4 
 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له على الشبكة:

. ،..ى املوتتََّأَتحركة األرض حول الشمس؛ فالبد من أن َي ْتَنَكإذا َسيعين ؛ فالبد من أن يأتي املوت الشامل العام، َنَكوَس ،َدَموَج ،الكون َدَمفإذا َه ..،
   اهـ.

 رابط املقطع على الشبكة:

https://d.top4top.net/m_5928o6l93.mp3 
 

 

 قال )رسالن( يف مقطع صوتي له على الشبكة:

العصر، أو قريبًا من  ليوشع بن نون، دنى من القرية حني صلى -تبارك وتعاىل-كان هناك معجزة من املعجزات الكبرية أجراها اهلل  ا وقعت امللحمةمََّل ..،
، يتحرك، ا زمان، فهو ذلك، فقال للشمس: أنِت مأمورة، أنِت مأمورة وأنا مأمور، اللهم! اْحِبْسَها َعَليَّ شيئًا، فُحِبَسْت الشمس، مل يكن هناك زمان يسري

، فأما أن ُتمَسك الشمس يف َكِبِد السماء ر حول الشمسألن الزمن ما هو؟ أن تتحرك األرض حول حمورها، وأن تدويتحرك يف الالزمان، يتحرك يف الالزمن؛ 

   ول الفاسدُيبطل هذا القالعالمة العثيمني 

https://www.youtube.com/watch?v=NCTE2pEBqH8
https://www.youtube.com/watch?v=NCTE2pEBqH8
https://www.youtube.com/watch?v=kaJXCCD9s_Q
https://www.youtube.com/watch?v=kaJXCCD9s_Q
https://e.top4top.net/m_592u06cr4.mp3
https://e.top4top.net/m_592u06cr4.mp3
https://d.top4top.net/m_5928o6l93.mp3
https://d.top4top.net/m_5928o6l93.mp3
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، ولكن أنت ترى حركة األرض ذاتها فتنظر إىل -هي تتحرك أي نعم يف ذاتها-، ألن الشمس عندما تراها أنت متحركة فمعناه أن األرض أصبحت بغري حركة
   . اهـ.،..ي، فاْنَحَبَسْت، فلم تتحرك حتى فتح اهلل رب العاملني عليهللشمس: أن اْنَحِبِس -تبارك وتعاىل-الشمس على أنها هي املتحركة، فقال اهلل 

 رابط املقطع على الشبكة:

https://d.top4top.net/m_592n0o1i9.mp3 
 

*** 

  
 

 

( ط. اآلثار، سورة 141)صـ املورد الزالل يف التنبيه على أخطاء الظالل فريدكتابه اليف  العالمة عبد اهلل بن حممد الدويش الشيخ قال

 :-سيد قطبردًا على أحد ضالالت اخلارجي املارق -الفرقان، املوضع التسعون 

، من أن الشمس ثابتة واألرض تدور وقال بقوهلم الباطلفإنه َقلََّد أهَل اهليئة،  -أي: )قطب(!-، وأما املؤلف ألنه مستقٌر عند مجيع املسلمني أن األرض ثابتة
 . اهـ.فلما بنى على هذا القول الباطل قال ما قال

على فساد هذا القول يف نفس  ًا( دلياًل واضح34وقد تكلم العالمة )الدويش( بتوسع يف إبطال هذه البدعة القطبية الرسالنية، وساق )

 . يسرُي )رسالن( َمنلألهمية القصوى؛ ِلُيْعَلم على درب  اَجْع(، َفْلُيَر302صـ( إىل )343)صـمن  املورد الزالل الكتاب

 

*** 

  
 

 

 :(332/ 9) جمموع الفتاوىكما يف  العالمة عبد العزيز بن باز الشيخ قال

 بطالنه، على األدلة وَبيَّْنُت نكرُته،أ فقد دورانها؛ أما، األرض كروية إثبات على يدل ما  القيم ابن العالمة عن هنقلُت فيما املقال يف تَُّبْثَأ قد أني كما
 ِنْيالداَل الصحيحة املطهرة والسنة ،الكريم القرآن لصريح صادمُم القول هذا ألن ؛جارية غري ثابتة الشمس إن :قال نَم ُتْرفََّك وإمنا، به قال َمن ُأَكفِّر مل ولكين

 . اهـ.جيريان والقمر الشمس أن على

 

   ُيبطل قول )رسالن( الفاسد بدوران األرض حول الشمس العالمة عبد اهلل الدويش 

   ُيبطل قول )رسالن( الفاسد بدوران األرض حول الشمس العالمة عبد العزيز بن باز 

https://d.top4top.net/m_592n0o1i9.mp3
https://d.top4top.net/m_592n0o1i9.mp3
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U

  ض  ِ الِف  ِ   ِ إلط  ِ ِب ه  .ِ  ي  ِ ِ ِيفِ ر   فًَِ) س ق(ِب  ِ  ي ِ ج ي  ِرًِ  ِي ج ِ  ِهذ ِ ذ هِ جه ًِ    ً،ِ ْي   ِ       ِر هِب       ،ِفً ق ي ًَِ ج ي ِسه   

  ِهذ ِ   ج ،ِِ(  َ ً  )خ ِيفِح ِ  ِ ش  ِ رهِ هِرًِي ً ضهِالِف  ِيفِ ر   فًَِ) س ق(ِب  ِ  ق ي ِ  ذ ِ هِرًِي ً ضهِ آلق،ِ ب  ِ  ق ي ِ  ذ ِ   ِ هِرًِي ً ضه،ِب ِهذ ِ  ذ   

   َ  ج ِ   ِ إلط  ،ِب ِههِر ِ    ِ     ًق.ِ  ِ   ِ    ِهذ ِر ِ َِ

 ِ  يِر ِ    ِرر ِ    ً  ِ  غ ي ِِ َ ِيفِ ر   يِر ِ الر   فًَِ  ق ي  ِ ًذِر  تر  ً  ِهذ ِ  ق ي ِ  ذ َِ  ِ   ِرًِيِْ رهِي   َِ  ِت ج  ِرقًط ِج ي  ِتتِ   َيِي  ك ًِ) س ق(َِذ ِْ  ج 

َذِ   هِ  قِ قِيِْ  .ِ   ًِ   ِ       ِر هت  ِر  قًَِ  ِهذ ِ الر   يِ  ق ي ِ  ذ ِ   ِف ه،ِ   قِ قِيِْْ خ 

 ِ للِ ً َِر ًِيكهقِبً َ   صِ   هِ     ًق،ِ َ  قِ       ِر هِ   ًِ ب ِ   ًق َِ ًِ-  ي ًًَِقِ  ِج ي  ِ -  َ  ج ِ  ِ   ًط   : ۇ ۇ ۆ ۆ ) يفًََِبهِ    ي

 .[954]البقرة:   (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۈ

 ( ط. ابن كثري، بريوت:09، 02)صـ وذخرية الشاكرين عدة الصابرين يف اجلوزية قيم قال العالمة ابن

ِ   ذ ًَِقِر ِتهب ِ     يَِ  ِ       َِ قِْيَ   َ ِ قِرًًَِقِي  هَِ  هِب   ِ ض   ،ِ  َِ الذين كان ذنبهم: كتمان ما أنزل اهلل -يف توبة أهل الكتاب  -تعالى-، كما َشَرَط هِ   ِقِ  ْ  ىِيفِض 

 . اهـ. قِْي    ه ِ    َ ِيفِرفهس  ،ِ ْيَ    ْه ِ   ًسِرًًَِره ِيكَ هر  َِيًه؛ -من البينات والهدى؛ ليضلوا الناس بذلك

  بال تنصيص على -ناقضه يف اجلديد ياؤاخذ باالحنرافات القدمية لكونها قدمية!!، أو لكون أن بعضها له ما ُيأن )رسالن( ال  -وهذا باطل-لو فرضنا تنزاًل
 ؛ فيكفي ما عند )رسالن( من احنرافات جديدة يف إسقاط اجلبال الراسيات، ال يف إسقاطه هو وفقط.-!!!، وبال رجوع واضح عنهالقديم
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 الصفحة العنوان
2ِ . ...................................................................إلسالم هو الدين احلق الوحيد الواجب اتباعه، وما عداه باطل ال جيوز اعتناقهكون ا

  ً2ِ ......................................................................................................................................... ه هِب  ي ِ ال َق

 للِ ي ِر ِ  َف خِت ه َِف ي ِ   ً  ِرق ه ِِ  4ِ ......................................................................................    ًِت ق  ِ  ر ِب

4ِ ...........................................................................................................................................................التوحيد

4ِ ..................................................................................................................................................توحيد األلوهية

   4ِ ....................................................................................................................ت هي هِر ِشأقِ  ك  ِيفِتهح  ِ   هه

 5ِ ....................................................................هِ ه  قِت ق  ِ   هِ  َِركً ِر ِر َت    ِبه   ِ    يِ رق هِ  صِي ه ِ السَجً  ِبق

 ِ 5ِ ..................................................................................................... ِ  خ  ِيفِح ِ  َ ج  ِ)سه ِ   ً  (  َتق ي هِ   ً  ِش 

6ِ .........................................................................................................................................توحيد األمساء والصفات

 ًتهِ ف ِ   هىِلل َث .................................................................................................................................... 6ِ

 ًتهِ  ت  ِلل َث .......................................................................................................................................... 6ِ

 ًتهِ ف ِ    ًقِلل َث ................................................................................................................................... 6ِ

 َخ ً هِ  ِ لل    َ خَ(ِ   ت 8ِ ............................................................................................................... .بأرهِ)ْيَ   

 ت    هِ  َِ  ِ لل  َ      ِ     ِ،  8ِ ................................................................................................ بً ذ  ِ  تف

 ر  َهِ  ف ً ِ    فًََِ  ِ فًَِ لل !................................................................................................................ 8ِ

9ِ .....................................................................................................................................................اإلميان بالرسل

  ر هِ   يِ للِرهس ِِ9ِ ......................................................-حذ ِ  قذ ِبً قذ -    ً جيِ)س  ِ   (ِر ِ  َ   ِ  قهريِب ًِ رًهِبه
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   رَقً هِ   يق ِخ   ِ   ح  َِب  ه   ً   11ِ ........................... ِر ًِي   ِيفِط ًتهِ الرَقًصِ هِيفِ  هته ِب ق هِ  قً ر ِب  ِط يقَهِ ط يق ِر

     ِر هِ   يِ لل      11ِ .................................................................بً  ك ِب  ِ       ِب ِ   ط،ِ الِ   ،ِ الَِر ًي،ِ الِض

 ِ  ِر يِ للِ يه ِ-ز   ًِ  َ ً-ذَ هِ ق  ِبًط    14ِ .........................................................................تتَ  ِ   ِ رَقًصِ ه

14ِ ..................................................................................................................................................اإلميان بالكتب

 ِ14ِ ..................................................   رًق ِف ِي  غيِ  َ هي ِ    ًً ي   ِ  َيِ  ِ ف ِ    ًِر ِ الخَ فًَِ  َِ(ر أ  ِخ  ِ  ق آق)   ً هِ ق

 ِ14ِ .....................................................................................ط يق ِ  قً    ِب   ِ  ق آق ْيضً عِت    هِ  ِ  ق آقِت      ِ    ًِيت ه

15ِ .....................................................................................................................................................اإلميان بالقدر

    ِ 15ِ ......................................................................ً    ِ   ً ..( ه هِبقه ِْرفً ِ   ك  ِ إل    ِر ِ  شً   ِ   ج  ي ِ) هِ قِ للِ  خ

 ) 16ِ .................................................................. ه هِبقه ِ  شً   ِ  قً    ِبً ج  ِ   في،ِر ِت ً ضهِبإث ًَِ  س ً ِ)ر ِبذ ِ   ج ه

 َِ  11ِ ....................................................................................................................................  ِ  ق  ر  َهِ  ض

 ِ11ِ ...................................................................................................................................... إل    َِ  ِ  ق  ر  َه

21ِ .....................................................................................................................................................اإلميان بالغيب

 هِ قِ لل ً     21ِ ............................................................... ِي    ر  ِ  ِ  غ  ِ      ِ  ذ ِالِي   هَِالِ لل  س ِ   س َِ  ِ   ًس

21ِ ..........................................................................................................توقري أصحاب رسول اهلل، وحفظ قدرهم ومكانتهم

 ِ(ِ  ذ ِ   هِ    يڤِ)خ  ِب ِ  ف       ِت ك هِ س  يَهِر ِ    ًبي       ................................................................... 21ِ

    22ِِ...............................................................................................بً     ِ   ًر ِيفِش  هًِ  ًَس ِِڤِتت   هِ   ًبيِج

  ً 22ِ .....................................................................................................بأر ًِرقً  ِ   ج ِ   ج  ڤ   فهِ  قً  ِ  ر

22ِ ................................................................................................عليهم اإلمامة، والسمع والطاعة لوالة األمر، وحتريم اخلروج
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 ً   22ِِ.....................................................ط  هِيفِ إلخه ينِ      يِ)ر   ِر سي(ِيه ِ قًَِقِ    ًِ     ِر َِهرهِ  ِ ث تِ هِ إلرًر ِح

 ِ 24ِِ............................................ إلخه قِ   ج ر  يه ِ قًَِقِ    ًِ    ِ ق ِسقهطِحك ِِ(   يِر  ه )   هِيفِحكهر ِ      ِ   ًب

     ِ25ِ ...........................................................................- فقهِ للِ ك ِخ  - (   ِ  فًَىِ     ي)    هِيفِحكهر ِ      ِ   ً ي

 ًَ26ِِ.......................................ط  هِ س هِ    هِيفِحكً ِ     ِ  خ ى ِ   ِط يق ِ   ه  جِ  ق  ي ِ  ثه ي  ِ     ج  ِ  ت ه ِ   ِ   كهر

   13ِِ.....................................................................................تجهي هِ    ِ     ًقِ      ِ)ب ِركف ( ِ   ِط يق ِ    َ   ِ  ض

 (ِ  ر ً ََهِ  ً،ِ  ر هِ   ِ رك هًِبً   ً  ِ إلخه ق،ِ بً  ؤ ز13ِ/6ِ/2311تأي  هِ ثه ِ،)  11ِِ.................. ِ  َكف  ي  ،ِب ِ ب  ههِ     جِ   ً جي

41ِ .......................................................................................................................الفرقة واحلزبيةاالجتماع واأللفة، ونبذ 

 41ِِ........................................................ح ب َهِ  جًه   ِ   ق َ  ِبإ   رهِ      ِب ًِيقه هِهه،ِ ت  ي هِ   ِ  ِي َ  ِبك رهِ  هًَِقِب ِب هًق

41ِ ................................................................................................................الوالء والرباء، واحلرص على خمالفة املشركني

 41ِِ..............................................................................................  ت ً ضهِيفِ   ك ِ   ِ   سًت  ِ  جًه   ِ    َه   ِر ِ  غ

45ِ ..........................................................التحذير من أهل األهواء والبدع، وجمانبتهم، وعدم جمالستهم، وحتريم الثناء عليهم أو مدحهم

  ِ45ِِ......................................................................................................( ًح ِ   ه ط   ِ   هيفِ  ق ه  ِ     يفِ)ث ً ه

      ِ51ِِ..........................................ث ً هِ   ِ إلخه ينِ    َ  ِ) ح  ِيًس  (ِ ً  ِح َ ِح ًسِ إلخه ر  ِ  ف       ،ِ ض ب هِ   ث ِبهِيفِ  ه

 )  ً  59ِِ........................................................................ث ً هِ ر ًف َهِ  فً هِ    َ  تِ  ِ   هيفِ  ش   ِ  ج  ِ)ر   ِس  ِط

 )63ِِ...............................................................................................................ث ً هِ   ِ  فهي  ِ   ًج ِ)   ِب ِ    هى

 ) 61ِِ......................................................................................ث ً هِ   ِ   ًج ِ    ِ   يًر ِ َرً ِ ال َ   ِ)    ِب ِب  ِ  جًح

62ِ ...................................................................................................................ماء السنة، وحفظ قدرهم ومنزلتهمتوقري عل

 :    ِ62ِِ..........................َََ   ِبق ِسكهتهِ    ي ِ  ِط  ِ   هِ)   ِ لل(ِ س هِ ج   ِ   ً ِ     ك ِ   ِ  ت خِ    ر ِ) ب  ِ    خ ي( ِبقه ه
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 ََ       ِ     ً61ِِ.................................................................................. سكهتهِ    ي ِ  ِ ريِ   هِ)   ِ لل(ِ    ر ِ   ث    ِب

 ِ64ِِ.........................بً َ  ِ   ًط   ِ كهرهِ  ِ   هِ    ِ    ً،ِ َف رَ ِ ر   فًتهِ   ق ي ِ      ك  ط  هِيفِ  ت خِ    فيِ)هتً ِ     ي(،ِ س هِ ه،ِ  ر هِ ه

64ِ .......................................................................................................................لزوم طريقة السلف يف اجلرح والتعديل

 َِ64ِِ.......................................................................................ر َ عِضً    هِ ِف هِك ره  ِي َ  ِبهه،ِ ر ِِهِْ َِ رِبَِ َِ   رهِبَ  ي ِر

 ًَ ً     ِ    ً64ِِ.....................................................................................، وأعداء الرسل..   ِط يق ِ ه ِ  جًه   ِ ت    هِب

  66ِِ....................................................................................................تق   هِ    ق ِ   ت ي ،ِ ذَ هِ   ً فهِب  ًي هِ  ج  ي

 هِ ِت    ه 61ِِ......................................................................................َ    ً ف ِهذهَِ  ِ هِ ر  َهِب ،ِب  هِيفِظًه  ِ ِب  ً ف ِ ِ  ْ َ ً  ف 

 ً 61ِِ............................................................  َ ً هِ   ِ  فًظِ   ه  ِ     ًعِيفِ      ،ِ رجًر َهِ   يق ِ     ِ   ً  ِ  َيِي   ِ   ر

12ِ ...........................................................................................................................................قضايا اإلميان والكفر

 ِ  12ِِ..........................................................................................رًِ ر  ِ للتكف  هِب ًِْي   ِبا)  َت ي ِ   ً (ِيفِر أ  ِ   ك ِبغ

 ِ  ِ14ِِ................................................................... ِ   ِط يق ِ   ه  جِ   كف ي ِبً ذره ب  ِ    تك   ِ  ك ً  رف هِ    ِ إلي ًق

14ِ .......................................................................................................................................مسائل األمساء واألحكام

  ً    ِ   ِ   ِ  14ِِ................................................................................ج رهِ    هِبً  ً ِ     ِر ِ ه ِ    عِ   ض  ِ ههِالز

 15ِِ..............................................................................................ج رهِ    هِبً ت ً  ِ     ِر ِ ه ِ    عِ   ض  ِب  ِرقَ ه

16ِ ..................................................................................لوقوع يف السقطات األدبيةالتخلق بأخالق أهل السنة واجلماعة، وعدم ا

 ِ 16ِِ.......................................... ِ    ي ِبك  ًَِ   ت ،ِ   غ  (رج هقِ    ..ِحق ق ِ  ِخ ً )   ِت  ج هِحَ ِ آلقِ  ًََِبهِ  فًض ِ   ًج

 83ِِ.......................................................... ِ   ًب ً  ه هِيفِ     ًَِ       ،ِبأخذهِ ج ه ِ   هِ ر  َ ًِ  ف ه،ِ    ِ   هِت  ِ  ج ه

 89ِِ..................... ر ِ   هِب   ًتهََِسكهتهِ    ي ِ  ِ     ًَِ       ِ  كَ ِ      فًَِ ه  هِ   ً  ِ)   ِ للِ س ق(،ِب ِ ت َ َهِ ه،ِ  فً هِ  ه
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 94ِِ.............................................................................................  ه هِيفِ  كذ ِ    ي ِ  ه ض ،ِ ت   هِبًإلف ِ   َ  ص

96ِ ......................................................................................................................................رسالنيةصوفيات وخرافات 

   96ِ ........................................................................................................ههِخ  ِبقًعِ   ض     ً هِ قِرهض ِ   ِ    ي

   91ِ ..............................................................................................رًًَِقِي ي َِالِللِ ح ه   ً هِ قِ   ِ      ِج ِ    ي

 91ِ ................................................................................................................... تجهي هِ الحَفً ِ     يِب    ِ    ي

 ِيفِ   رًقِ يفِ   كًق     ً هِ قِ   َ ِر   ِ    ي 98ِ .........................................................................................هيِ   ْ ِ     

 98ِ ........................................................................................................ه ًه(َِ  ِْ   َجِبهَِ  ِ)الِه ًه     ً هِ قِ    ي

99ِ ....................................................................................................................................................مسائل متفرقة

 : ً 99ِ ....................................................................................................... ر هِب  ِ  كًيِ    هق ت  ي هِ   ً  ِ   ه  ِ  ْج ر

   99ِِ................................................................................................ر ً فَهِ   ي ِ  ق آق ِبً  ً هِ    قِ   ضِحه ِ  ت

132ِ .............................................................................................................................................................الفهرس

 /كتبه 

 أمحد بن ُمصطفى السَِّجاِعي

 الغربية-المحلة الكبرى-السجاعية

 8301 ذو الحجة 0 السبت في 

 03030001110 /ناصحللت 
 

 

 

 ت، والصفحاتعلى املواقع، والشبكات، واملنتديا امللف اجزى اهلل خريًا كل من ساهم يف نشر هذ
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 امللفات املنتهية من سلسلة )اإليضاح والتبيني لعقائد املنحرفني(، وروابط حتميلها من الشبكة:

ِ    هًقِ   ِ ر   يِر   ِح ًق. -1

viewer/fc660165f6ac2.pdf-https://gulfsup.com/pdf 
 

 ي قه .ِح   ِر   ِ ر   فًَِب  ًقِك      َِس ًي -2

viewer/a607d501d8fe3.pdf-https://gulfsup.com/pdf 
 

ِ   هي ي.َِس  ِ بيِ ر   فًَِب  ًقِ   يِشفً  -1

viewer/e1e99599f6974.pdf-https://gulfsup.com/pdf 
 

    ه ط .ِ ًح ِر ً فًََِ  ِ   ً  َِ شً  -4

viewer/2add5e91dca25.pdf-https://gulfsup.com/pdf 
 

ِ س ق.ِس   ِر   ِبًر   فًَِ    فًقِذ  َِر    -5

 [-بإذن اهلل-ري إعداد رابط التحميل ]جا
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