
 

 (1) منرب التوحيد واجلهاد

 الرد على الدعاوى الكاذبة لسفر احلوايل

 الكاذبة لسفر الحوالي ىالرد على الدعاو 
 رسالة الشيخ أحمد الخالدي حول افتراءات "الحوالي" على المشايخ األسرى

 في لقائه مع "جريدة عكاظ"

وأصلي وأسلم  ،والعدوان إال على الظاملني ،والعاقبة للمتقني ،احلمد هلل رب العاملني
 .ن عبداهلل وعلى آله و أصحابه أمجعنيعلى إمام اجملاهدين وقائد الغّر امليامني حممد ب

 ...أما بعد

 .شئت( )إن مما أدرك الناس من كالم النبوة إن مل تستح فاصنع ما

عندما سأله هرقل عن النيب صلى اهلل  ،سفيان أن يؤثر عليه كذبا وقد خشي أبو
 .وهو إذ ذاك كافر مشرك ،كما جاء يف صحيح البخاري  ،عليه وسلم

بلقاء أجرته مع سفر بن  -اليت هلا حظ من امسها  -" كاظجريدة ع"فقد طالعتنا 
 ويقابله من التاريخ النصراين [،11/4/1441]عبد الرمحن احلوايل يف يوم اخلميس 

 [.14142]عدد رقم  [،4002/مايو/11]

ومقّيد هذا  ،والشيخ ناصر الفهد ،أنه ناظر الشيخ علي اخلضري ؛وكان مما جاء فيه
وأهنا انتهت بتكفريه وإخراجه  ،وذكر أن املناظرة كانت قبل أن نسجن -عفا اهلل عنه  -الرد 

 .من امللة كما يزعم

 ؛فالجواب عن هذا كله
وصرب مجيل واهلل املستعان على } و {سبحانك هذا هبتان عظيم}أقول: 

 {.ماتصفون

أين مل أر سفر احلوايل يف حيايت إال  ،واهلل الذي ال إله إال هو ؛وانا اتكلم عن نفسي
وهو  ،يف منزله [1414] ومرة ،[1411[، ]1411]مرتني يف سجن احلائر  ،الث مراتث

فمىت متت هذه املناظرة املزعومة حىت ينبين التكفري عليها  ،وال يعرف امسي ،ال يعرفين البته
ولكن األمر   ،ولكن من نزع جلباب احلياء فال حيلة فيه؟!  -عياذا باهلل  -وإخراجه من امللة 

 اعر: كما قال الش

 وليس يف الكذب حيلة   يل حيلة فيمن ينّم 
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 ل فحيليت فيه قليلة       من كان خيلق مايقو

 (.املتشّبع مبامل يعط كالبس ثويب زور: )وقد قال صلى اهلل عليه وسلم

لو فرض أن سفر ارتكب ناقضا من نواقض اإلسالم اجملمع على تكفري من  ؛مث يقال
وإذا وافق احلكم احملل فال اعرتاض على  ؟ملانع من تكفريهفما ا ،اال املكره ،ارتكب أحدها

ولقد أوحي : }واهلل يقول سبحانه وتعاىل خماطبا نبّيه صلى اهلل عليه وسلم ،من حكم بالدليل
وقال {، إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطّن عملك ولتكونّن من اخلاسرين

ولو : }نبياء عليهم السالم يف سورة األنعامذكر مجلة من أمساء اال سبحانه وتعاىل بعد ما
ولكن  ،علما بأن األنبياء معصومون من الكبائر والشرك {،أشركوا حلبط عنهم ماكنوا يعملون

كما قال احلافظ ابن كثري رمحه  -يقتضي الوقوع وال اجلواز  والشرط ال ،هذا من باب الشرط
  –اهلل تعاىل 

مة يف كل عصر ومصر وتطّبق األحكام على زالت الوقائع واالحداث تقع يف األ وال
زال الفقهاء يذكرون يف كتبهم من كل مذهب كتابا مستقال  وال ،مجيع األشخاص واألعيان
 يبينون فيه أحكام املرتدين.

فالذي  -اخلضري والشيخ ناصر الفهد  يالشيخ عل -ذكر عن مشائخنا  وأما ما
بيان " احلوايل ملا وقع البيان املخزي املسمى أن سفر ؛نعرفه واشتهر بني طلبة العلم واملشائخ

ورد عليه شيخنا على اخلضري وشيخنا ناصر الفهد وغريهم من املشائخ وطلبة العلم " املثقفني
وأراد املشائخ أن يوقعوا بيانا عاما جممعا عليه لكبح مجاح من أراد تغيري  ،واستنكره املسلمون

  – تهادولو ادعى التأويل واالج - عقائد املسلمني

الرياض بصحبة سلمان العودة متنصلني من بياهنم ومتربئني  إىل قدم سفر احلوايل
بلت منهم على مضض رجاء أن يتوبوا فق   ،وأبدوا أعذارا واهية ،شعور هلم بذلك وأنه ال ،منه

ويستغفروا اهلل من تلك الزلّة الوخيمة والورطة العظيمة اليت أوهنت عقيدة الوالء والرباء 
فحضروا عند الشيخ عبد الرمحن الربّاك حفظه اهلل ومعهم شيخ  ،مّلة إمام احلنفاءوضادت 

بالندم وأنه  -خصوصا  -وبالغ سفر  ،فأظهروا الندم على البيان -نؤثر إغفال امسه  -ثالث 
  .يتضمنه مل يدر عن حمتوى البيان وما

يذكرون فيه  اهنم سوف يسجلون بيانا ؛وقالوا مبحضر من بعض املشائخ وطلبة العلم
ويف بعض تلك االيام اجتمع  "،بيان املثقفنيـ "نقضا ل ،يعتقدونه يف مسألة الوالء والرباء ما

ألن سفر  ،اخلضري بسفر احلوايل ونصحه بعدم التعرض للمجاهدين والقدح فيهم يشيخنا عل
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فيها  لّطخ هبا مسعته وسّود وذكر فيها أشياء "بوش"العلج  إىل احلوايل أرسل رسالة وّجهها
وقد رد عليه بعض  ،وأغلظ على اجملاهدين وبالغ يف ذمهم ،تلّطف فيها للّنصارى ،صحيفته

وعاملناه  ،وتكّلفنا له التأويالت وتعّسفنا غاية التعّسف إحسانا للظن ،املشائخ وطلبة العلم
 كما عاملنا املوقّعني على  ،ولوال ذلك لكان لنا وله شأن اخر ،املخطئني معاملة املتأولني

 .واهلل يعلم بذلك، املخزي من طلبة العلم وغريهم "بيان املثقفني"

أيف  -زل معه ـلو قلنا ذلك جدال ومن باب التن - ؟!وال أدري على ماذا يناظر سفر
؟! النصراين األقلف ومحل فيها على اجملاهدين إىل أم على رسالته اليت وجهها "بيان املثقفني"

رت من حينها يف الرد عليه وعلى من وقع على ذلك وقد علم هو وغريه أن البيانات صد
 .البيانات املخزية

إخراج كتابه  -ناصر الفهد  -مصعب  بوأوأبلغ من ذلك عندما أراد شيخنا 
اّتصل به سفر احلوايل هاتفيا وطلب  "،التنكيل ملا يف بيان املثقفني من األباطيلـ "املسّمى ب

وكان الشيخ سفر طلب من شيخنا أيب  ،"زل الردحىت ين"؛ وقال له ،فأىب شيخنا ذلك ،هئلقا
فأقدم  ،حنوا من هذا الكالمأو  ،دث فرقةت   تريث قليال حىت ال ؛وقال له ،مصعب عدم الرد
طليعة "وكان قبل ذلك قد أصدر مقّدمة للرد وأمساه ، ومّت له ما أراد ،شيخنا وفقه اهلل

 .ودفع عنه كل ضري ،فجزاه اهلل عنا كل خري "،التنكيل

وهلل احلمد واملّنه حمّددة ومدّونة ومتداولة بني  ،فالبيانات والرسائل والفتاوى والكتب
 وهي موجودة على شبكة االنرتنت يف أغلب املواقع اليت تشمل كل ما ،طلبة العلم واملشائخ

علما بأهنا موجودة قبل  ،فلريد عليها سفر إن رام ذلك ،يراه ويعتقده اخلضري والفهد واخلالدي
 .ن بسنة ونصف وبعده بسنتنيالسج

أرى ولوغك يف أعراضنا وقدحك فينا اال كما قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل  وما
 (.لو مل تكن يل يف القلوب مهابة مل تكثر األعداء يف القدح)وتعاىل: 

 وعوت هليبته الكالب النبح   كالليث ملا هيب خط له الرىب
 غلست يف طلب العال وتصبحوا       يرموين شزر العيون النين 

علي بن  - وأما قولك بأنك كلمت املسؤولني من أجل مناظرة شيخنا أيب فهد
واكفف عن مغازلتك لألمراء واحلكام  ،اهلل واستغفره إىل تب ؛فأقول –خضري اخلضري 

فيما مضى من عمرك ذكرت لالخوة أنه عرض عليك فلل سكنية يف   ،ومناورتك للجماهري
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وأنت اليوم تعرض دينك بعرض أدىن  ،ك أبيت ذلك كله ومل تتلبس بشي منهكل منطقة وأن
 .لكان أسلم لك ولدينك ،فليتك قبلت الفلل وسكت ،مما عرض عليك

خريا من  ،لئن أكون ذنبا يف احلق: )عنه عاىلتوتذكر قول ابن مسعود رضى اهلل 
 (.أكون رأسا يف الباطل

قال:  ؟هي ما :قيل (،واقف الفنتإياكم وم: )وتذكر قول حذيفه رضى اهلل عنه
 (.أبواب األمراء)

 (.فإنه لص ،إذا رأيتم العامل يغشى األمراء فاحذروا منه: )وتذكر قول ابن املسّيب

تصيب من دنياهم شيئا اال أصابوا من دينك  إنك ال: )قاله بعض السلف وتذكر ما
 (.افضل منه

كن العجب ممن جنا  ول !ليس العجب ممن هلك كيف هلك؛ ولكن األمر كما قيل
 !كيف جنا

 ،ذكره أهل العلم يف صفات علماء السوء وليتك تنظر يف مكتبتك فرتاجع بعض ما
إن الذين يكتمون ماأنزل اهلل من الكتاب ويشرتون به : }حيث قال ،وقول اهلل أصدق وأدل

زّكيهم وهلم مثنا قليال أولئك مايأكلون يف بطوهنم إال النار وال يكلمهم اهلل يوم القيامه وال ي
أولئك الذين اشرتوا الّضاللة باهلدى والعذاب واملغفرة فما أصربهم على  * عذاب اليم

 {.النار

 وصدق القائل: 

 نرّقع ما ديننا يبقى وال فال نرّقع دنيانا بتمزيق ديننا 

 .سفر من الرتقيع والتمزيق والتسلق على أكتاف إخوانك فحذار يا

ف ألين كنت قبل هذا أظن أن لك عقال مينعك السف غاية األس -واهلل  -وإين 
 .واهلل املستعان ،عن مثل هذه الورطات واملغالطات
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 ؛وأما دعوتك للمناظرة
عندك هذه الشجاعة على مناظرة إخوانك  !شاء اهلل وما !فهذا أعجب وأعجب

ويف نفس الوقت عندك نفس الشجاعة للتقرب للعلمانيني والليربالني والرافضة املشركني 
 و "العلمانية"رحم اهلل وقتا امضيته بتأليف رسالتك  ،الغالة الصوفيني والقانونيني وغريهمو 
كشف الغّمة " اللعني و "وعد كسينجر" و "تكيم القوانينيـ "وشرحك ل "ظاهرة اإلرجاء"

ولكن استبدلت  ،عسى اهلل أن يكشف عنك غمتك كما كشفتها عنهم "،عن علماء األمة
هو خري من البيانات املخزية اليت حلقك عارها وشنارها ووضعت هبا الذي هو ادىن بالذي 

 .وساويت نفسك مع سقط الناس بال حرج ،نفسك مع من هّب ودّب وجل ودرج

إتصل يب فالن  ؛ومرة تقول ،فتارة تدعو للمناظرة ،وهذا كله ضمن سلسلة املغازالت
 .غري ذلك إىل ...وأخرى تريد أن جتعل نفسك وسيطا ،ليسلم نفسه

ويف مقام أرفع عن  ،إعلم أن مشائخنا يف مكان أعلى عن مناظرتك ؛سفر يا
نعتقده وندين  زل ملناظرتك وندعوك لذلك يف كل ماـنتن ،ولكن حنن من طالهبم ،مراغمتك

 .إماطة األذى عن الطريق إىل بدءا بأصل الدين والكفر بالطاغوت ،اهلل فيه

إن  -فاألمر يسري عليك  ،"احلائر"وقد علمت أنك تأيت لزيارة بعض السجناء يف 
 .ومبعرفتك باملسؤولني - شاء اهلل تعاىل

كعادتك مع غرينا ممن دعاك  -جبنت عن املناظرة أو  ،تستطيع ذلك وان كنت ال
وصرحت  ،فدونك الرسائل والكتب والردود اليت أعربت عن معتقدي -هلا وقد اشتهر ذلك 

وهلل احلمد  -زلت اعتقد وأقول هبا  وال ،يومل أستخف كما استخفى غري  ،فيها عن مذهيب
وليتك  ،وغريها"... الشبهات" و" الّتحفة" و "اإليضاح" و" اإلجناح" و" التبيانـ "ك –واملنة 

 .رددت على بعضها

ضوابط "ردا على كتاب  ـ[ه1411] فقد وصلتك نسخة وانت يف سجنك عام
ونال هبا كاتبه  ،ل السنة واجلماعةالذي قدمت له وأثنيت عليه وجعلته معتقدا أله "،التكفري

اليت  ،مث سحبت بعد وصول الرد اليك تقدميك لتلك الرسالة ،درجة املاجستري مع االمتياز
 .فصحيح ،اللهم إال يف بعض املسائل ،مثلت اعتقادك ونسبته الهل السنة زورا وهبتانا

ولكن  ،يلسفر احلوا وقت كتابة هذه األسطر يا إىل يزال الرد عليها موجودا وال
بأنك مشغول مع املسؤولني يف اإلصالح والتقريب وفتح قنوات احلوار ومّد  ؛نأخذ لك عذر
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جسور وعقد املنتديات بأطياف الشعب واالجتماع يف االسرتاحات مع رؤساء الغرف 
وكل قرين باملقارن  ،والطيور على أشكاهلا تقع !!التجارية والعلمانيني ومن هم على شاكلتهم

 .يقتدي

ولكن اصبحت كعنز السوء تبحث بظلفها  ،لوسعنا السكوت عنك ،تك سكتولي
وأن أضرب عن اجلواب  ،وكنت يف بادئ االمر نويت اإلعراض عن هذا كله، عن حتفها

وقد يغرت بكالمك من  ،ولكن تذكرت أن لكل ساقطة القطة ،صفحا وأطوي عنه كشحا
عليك ألرخيت للقلم العنان  اإلبقاء ال ولو ،بك ا  زال خمدوع ممن الأو  ،حيسن الظن

 .فهتكت األستار وكشفت األسرار ،وأمضيت الّسنان وأطنبت يف الكشف والبيان

إن اهلل يدافع } و ،وللرجال بقايا ،فإن يف الزوايا خبايا ،يسوءك وقد أبقى لك اهلل ما
 ،يطمك وقد جاءك ما ،وعساك أن تراجع نفسك قبل أن حيل رمسك {،منواآعن الذين 
 .فالنعل هلا حاضرة ؛العقرب وإن عادت

 واحلمد هلل رب العاملني
 {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون}

 مجعنيأله وصحبه آمني وعلى واسلم على النيب األ يواصل
 

أحمد بن حمود بن مفرج الجبري  ؛أماله
 الخالدي 
 الرياض ،ّحرر يف سجن احلاير

 هـ 1441 ،ربيع االخر

 

 دمنبر التوحيد والجها
*   *   * 

http://www.almaqdese.net 

http://www.tawhed.ws 

http://www.alsunnah.info 

http://www.abu-qatada.com  
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