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الوعد املزعوم
فقد وعد الشيخ ربيع املدخلي أن من أظهر له أخطاءه فإنه يعطيه جائزة – مزعومة
  ،فإن عجز عن ذلك أخلص له يف الدعاء( ) .ولكن األمر كما قال اهلل تعاىل  { :يَا أَيُّهَا الَّذِي َن آَ َمنُوا ِل َم تَقُولُو َن مَا لَا تَفْعَلُونَ َكبُرَ
مَقْتاً عِندَ اللَّ ِه أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}الصف.3 -2 :
وكما قيل:
إذا لـم تُـوَافِ ْق قَـوْلَةٌ ِم ْنكَ فِـعْلَةً
فَفِي كُـلِّ جُـ ْز ٍء مِنْ حَـدِيثكَ ُت ْفضَحُ
وللعلم قد أدرك الشيخ ربيع املدخلي كثرياً من أخطائه قدمياً وحديثاً ،ومل يرجع
إىل اآلن.
بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد املبعوث رمحة للعاملني،
وعلى آله وأصحابه ،ومن متسك بسنته ،وسار على نهجه إىل يوم الدين.
أما بعد:
__________________
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هناك فنت عظيمة تعرض للعبد ،فيجب عليه أن يكون على معرفة بها ،وعلى
حذر منها ،كما جيب عليه أن يعرف ما هو املخرج منها إذا ابتلي بها.
ومن هذه الفنت ،فنت الزالت واألخطاء اليت يقع فيها املخالف ،اليت حتول بني
املرء ،وبني الصراط املستقيم إذا مل يرجع عنها ،فيجب التبصر فيها ،ومعرفة
تفاصيلها ،من أجل أن ينجو منها ويأخذ باملنافع ،وجيتنب املضار ،وال يلصق
نفسه باملخالف كاملتعصب فيهلك ،وهو ال يشعر.
ومن هذه الزالت واألخطاء ،زالت وأخطاء الشيخ ربيع املدخلي – هداه اهلل
تعاىل – اليت خالف فيها منهج السلف الصاحل ،وعلماء أهل السنة واجلماعة،
واليت جيب أن يعلن توبته عنها ويعلن رجوعه عنها فلذلك نبينها ،ونرد عليها
نصحاً له ،وللمسلمني لكي ال يقعوا فيها ،وخوفاً من انتشارها بني شباب األمة
اإلسالمية ،ومحاية ملقلديه من الوقوع فيها ألنهم ولألسف ال مييزون بني أخطاء
شيخهم وبني إصاباته مما جيعلهم ال يتثبتون فيما يقوله يف كتبه ومقاالته وأشرطته
جلهل أكثرهم( ) مبنهج أهل السنة واجلماعة
ولذلك على كثرة ردود علماء أهل السنة واجلماعة على زالته وزالتهم مل يرجع
هو ،ومل يرجعوا هم ؟!( ) فهؤالء يعتربون من املشاقني لرسول اهلل (صلى اهلل
عليه وسلم) واتباعه من علماء أهل السنة واجلماعة وأتباعهم املؤمنني.
__________________
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سبِيلِ
قال تعاىل َ { :ومَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْ ِد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى َويََّتِبعْ َغيْرَ َ
ت مَصِرياً }[.النساء.]115:
ني نُوَلِّ ِه مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاء ْ
الْمُ ْؤ ِمنِ َ
فصار بسبب زالت وأخطاء العبد مشاقا للرسول (صلى اهلل عليه وسلم) والسلف
الصاحل وعلماء أهل السنة واجلماعة وأتباعهم .ولذلك هؤالء ال يصربون عند
الفنت واخلالف ليثبت على احلق ،وإمنا يفرون من احلق ،ويطاوعون الصوارف
عن احلق ،ويظنون أنهم بذلك ينجون.
فالفتنة :هي االبتالء واالمتحان ليظهر بذلك الصادق يف إميانه ،الثابت على
عقيدته ،من املذبذب املزعزع الذي تعصف به عواصف ا لفنت ،والعصبية
لألشخاص.ولعل اهلل تعاىل كتب هذا اخلالف أن يستفحل بني علماء أهل السنة
واجلماعة وبني الشيخ ربيع املدخلي ومقلديه ،لتنكشف أمورهم املخالفة للكتاب
والسنة يف مسائل اإلميان وغريها.وللعلم بأن أهل العلم عاملوه على الظاهر( ) يف
عقيدته( ) ،وقد تبني بأن عنده خبط وخلط يف عقيدة أهل السنة واجلماعة ال
يعرفها أكثر السلفيني الحسان الظن به فلذلك اختذها الشيخ ربيع املدخلي( )
ومقلدوه ،لصد العلماء وأتباعهم عن كشف أخطائه لكن يأبى اهلل تعاىل ثم
املؤمنون إال أن ينكشف منهجهم هذا املخالف ملنهج السلف الصاحل ) ( .وهذا
يدل على أن الشيخ ربيع املدخلي مل يتقن عقيدة أهل السنة واجلماعة جيداً...وإن
كان يف اجلملة يعتقد املعتقد الصحيح.
__________________
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وإن الواقف على مثل هذه الكلمات ليتعجب كيف مل تظر هذه الطامات من
قبل!( )
ولكن لو نظرنا إىل أن علماء أهل السنة واجلماعة مل يهتموا بكتب الشيخ ربيع
املدخلي ،وأشرطته ،وأن كثرياً من خمالفيه مل يُوَفُقوا ملعرفة زالته يف أصول
الدين) ( .
وأخطاء الشيخ ربيع املدخلي ،لو أعتنى أحد جبمعها من كتبه وأشرطته لوقف
على شطحات خمزية...وهذا يدل على أن اجملال مفتوح ملن حيب أن يكشف عوار
منهجه هو ومقلديه يف شبكة سحاب املخلطة.
وكذلك يبني اآلثار السيئة على الدعوة السلفية املباركة) ( .
فمن أراد اهلل عز وجل به خرياً عَرَفَ الزُّخْرَفَ والبَهْرَج ،ورجع إىل قافلة
السالكني إىل اهلل تعاىل ،وهلل احلمد واملنة ومن أراد اهلل فتنته هلك والعياذ باهلل.
قال تعاىلَ { :ومَن يُ ِردِ اللّ ُه فِ ْتنَتَهُ فَلَن تَمْ ِلكَ لَ ُه مِنَ اللّهِ شَيْئاً }[املائدة]41:وقال
تعاىلَ { :ومَن َّلمْ يَجْ َعلِ اللَّهُ لَ ُه نُوراً فَمَا لَ ُه مِن نُّورٍ }[النور.]40:
وإذا كان كذلك فهذا مما جيعل أهل السنة واجلماعة ينظرون للشيخ ربيع املدخلي
نظرة أخرى فقد كان الشيخ ربيع بن هادي املدخلي ممن يزنون األمور بعلم وفهم
وورع ،فأنبأتنا هذه الزالت( ) الشنيعة يف العقيدة واملنهج بشيء من الرتاجع عنه
فإىل اهلل املشتكى.
__________________
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وعلى هذا فليس من ديننا أن نُلْزِم أنفسنا أو غرينا بقول أحد ال خنرج عن قوله
كائناً من كان ،إال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ،وإمجاع علماء أهل السنة
واجلماعة ،وقد أخذ اهلل امليثاق على أهل العلم أن يقولوا احلق ،وال خيشوا يف اهلل
لومة الئم ،وأن يثبتوا على احلق ،وإن خذهلم الناس.
ال تَ ْكتُمُونَهُ }[آل عمران.]187:
قال تعاىلَ { :لتُبَِّينُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ َ
وعن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه عن النيب (صلى اهلل عليه وسلم) قال:
((ال مينعن أحدكم خمافة الناس أن يتكلم باحلق إذا علمه)) .قال أبو سعيد :فما
زال بنا البالء حتى قصرنا) ( .
قال الشيخ ناصر الدين األلباني رمحه اهلل يف السلسلة الصحيحة (: )325/1
((ويف احلديث :النهي املؤكد عن كتمان احلق خوفاً من الناس)).اهـ
وقال ابن الوزير يف العواصم والقواصم ( (( :)223/1ولو أن العلماء رضي
ّب عن احلق ،خوفاً من كالم اخللق لكانوا قد أضاعوا كثرياً،
اهلل عنهم تركوا الذ َّ
وخافوا حقرياً)).اهـ
وهلذا انربى علماء أهل السنة واجلماعة يف الرد على الشيخ (( ربيع املدخلي ))
محاية لدين اهلل تعاىل ،ودفاعًا عن منهج السلف الصاحل  ،واالنتصار لعقيدة
الفرقة
__________________
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الناجية املنصورة ،كل هذا غرية على كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله (صلى اهلل
عليه وسلم).
هذا وأسأل اهلل تعاىل أن ينفع مبا كتبت وأن يهدينا واملسلمني إىل سواء السبيل إنه
نعم املوىل ونعم النصري.
كتبه
أبو عبد اهلل السلفي
يوم 12رجب 1426هـ

القاصمة األوىل:
تلفظ الشيخ ربيع املدخلي
على اهلل تعاىل
(( بألفاظ ال تليق جبالله عز وجل ))
الشيخ ربيع املدخلي يتلفظ كعادته بألفاظ وعبارات وهو ال يشعر إنها يف حق اهلل
ل مما ال تليق جبالله منها :ما هو خطأ قبيح صريح يف اللفظ ويف املعنى،
عزّ وج ّ
ومنها :ما هو خطأ قبيح يف اللفظ *.قال ربيع املدخلي (( :هو بنفسه – يعين
__________________
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الشيخ ابن باز – هذ كالمه مسجل ،يقول :إني ما قرأت للبنا ،واملودودي ،وال
شيء ،إنسان وقته كله مشغول بقضايا األمة( ) ،ما عنده فراغ للهراءات هذه،
حنا عندنا وقت فراغ نتابع هذه الباليات)).
فقال السائل :على قولك يا شيخ ،راح يقولون :الشيخ ابن باز ما يفقه الواقع؟
قال ربيع املدخلي (( :الشيخ يفقه الواقع ،لكن ما يفقه الواقع كله مثل اهلل))(
).اهـ كالم املدخلي
فقوله (( :لكن ما يفقه الواقع كله مثل اهلل )) فهذا التعبري يف أن اهلل يفقه الواقع
كله ال يليق يف حق اهلل تعاىل ،فهذا التعبري قبيح لفظاً ومعنى خمالف لعقيدة أهل
السنة واجلماعة يف إطالق األلفاظ الغري شرعية على اهلل عز وجل.
ومن تأمل التاريخ وجد أن من طرائق املبتدعة اإلتيان بأمثال هذه األلفاظ اجململة
اليت ليست يف الكتاب وال يف السنة ،وال تكلم بها سلف األمة إذاً فال جيوز ألحد
أن يعرب أو خياطب اهلل بهذه العبارات كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه
اهلل  -يف الفتاوى ( )103/6و( )114/12و(،)114/12وغريه من
العلماء.
قال ابن القيم – رمحه اهلل – يف إعالم املوقعني (...(( :)170/4ومعلوم أن
تلك األلفاظ ال تَفِي مبا تَفِي به النصوص من احلكم والدليل وحسن البيان ،فتولد
من هجران ألفاظ النصوص ،واإلقبال على األلفاظ احلادثة ،وتعليق األحكام بها
__________________
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على األمة من الفساد ما ال يعلمه إال اهلل ،فألفاظ النصوص عصمة وحجة( )،
بريئة من اخلطأ والتناقض والتعقيد واالضطراب )).اهـ
ومن أجل هذا كله ،ترى أقوال وفتاوى الراسخني يف العلم املقتفني ألثر الصحابة
والتابعني مطابقة أللفاظ القرآن والسنة ،يتحرون ذلك غاية التحري ،فحصلت
هلم السالمة ،ومن حاد عن سبيلهم حصل له اخلطأ والزلل واهلل املستعان.
وإطالق هذه األلفاظ اجململة من مسة أهل األهواء فافطن هلذا.
ولقد أنكر ابن القيم– رمحه اهلل  -هذه األلفاظ على اهلل تعاىل كـ(الفقيه،
العاقل) وغريها بقوله يف بدائع الفوائد ( (( :)184/1وإذا عرفت هذا فله من
كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأمتة معنى ،وأبعده  ،وأنزهه عن شائبة
عيب أو نقص ،فله من صفة اإلدراكات :العليم اخلبري ،دون العاقل الفقيه( ) ،
والسميع البصري دون السامع والباصر والناظر )).اهـ
هذه عقيدة أهل السنة واجلماعة يف مثل هذه األلفاظ اجململة فتنبه.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (رمحه اهلل ) يف الرد على البكري
(((:)614/1فاملعاني الثابتة بالكتاب والسنة جيب إثباتها ،واملعاني املنفية
بالكتاب والسنة جيب نفيها ،والعبارة الدالة على املعاني نفياً وإثباتًا إن وجدت يف
كالم أحد ،فظهر مراده من ذلك ،رتب عليه حكمه ،وإال رجع إليه فيه )).اهـ
وأين هذا من األئمة الراسخني الذين ال يطلقون ما مل يؤثر من العبارات.
__________________

قواصم ربيع املدخلي يف العقيدة واملنهج

11

===========================================================

قال ابن رجب (رمحه اهلل ) – ممتدحاً املوَ َّفق ابن قدامة  (( : -ال يرى إطالق
ما مل يؤثر من العبارات )) ( ).اهـ ويعين ذلك بأن الذي يطلق هذه العبارات
مذموماً ألنه خمالف ألهل السنة ،موافق ألهل البدع.
ومما ال يليق ذكره يف حق اهلل عز وجل ما قاله الشيخ ربيع املدخلي بقوله – معلقاً
على من يرمي دعاة التوحيد بأنهم دراويش  -فقال (( :يعين ربّنا درويش ؟
والرسول درويش ؟ يا مجاعة اتقوا اهلل ،اآلن الذي حيارب هذه األشياء يقولون:
درويش ،وهذه دروشة)) ( ).اهـ كالم املدخلي
فقوله(( :يعين ربّنا درويش ؟!! والرسول درويش ؟ )) ( ) فهذا اللفظ يف حق
اهلل تعاىل ،ويف حق الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) قبيح جداً ألنه خمالف
لآلداب اإلسالمية ) ( .وقد تقدم كالم أهل العلم يف مثل هذه اإلطالقات،
ونهيهم عنها.
* وقال ربيع املدخلي – وهو يرد على التكفرييني  (( : -اآلن الذي يناطح
احلكام عميل ليه ربّنا ما ناطح احلكام وملاذا رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ما
كان يناطح هذه املناطحات ؟أهؤالء أهدى من اهلل ؟ ،وأهدى من رسول اهلل عليه
الصالة والسالم ؟)) ) (.اهـ كالم ربيع املدخلي
فقوله (( :ربّنا ما ناطح احلكام )) فيه سوء أدب مع اهلل تعاىل ،ألنه حيرم علينا أن
نعرب عن اهلل تعاىل باملناطحة سبحانك هذا بهتان عظيم) ( .
__________________
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فال نصف اهلل تعاىل إال مبا يليق جبالله ،ومبا ثبت وصح  ،وليس باب األخبار
مفتوحاً لكل أحد خيرب عن اهلل تعاىل ،ولو بصفة وأفعال احليوانات( ) والعياذ
باهلل.
فاملدخلي – كما تقدم – أتى بعبارات يف حق اهلل تعاىل سيئة جدًّا تشمئز منها
قلوب املوحدين ،وتقشعر منها جلود املؤمنني ،و {َتكَادُ السَّمَاوَاتُ َيتَفَطَّرْ َن ِمنْهُ
َوتَنشَقُّ الْأَرْضُ َوتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً }[مريم.]90:
وقوله  (( :وملاذا رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ما كان يناطح هذه
املناطحات)) فهذا لفظ سيئ يف حق النيب الكريم(صلى اهلل عليه وسلم) تشمئز
منه قلوب أهل السنة واجلماعة ألنه ليس فيه أدنى أدب مع الرسول الكريم (صلى
اهلل عليه وسلم) سيد اخللق(صلى اهلل عليه وسلم) الذي قال اهلل تعاىل عنه
{ َوإَِّنكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ }[ القلم.]4
واطالقه النطح على اهلل تعاىل ،ورسوله (صلى اهلل عليه وسلم) هذا فيه سب
وعيب يف حق اهلل تعاىل ورسوله (صلى اهلل عليه وسلم) له حكم غليظ عند أهل
السنة واجلماعة يعرفه الشيخ ربيع املدخلي بال شك سواء شعر أو مل يشعر ،إذا
مل يرتاجع عنه ،وقد نصح وبني له احنرافه يف ذلك واهلل املستعان) ( .
* وقال ربيع املدخلي – وهو يرد على دعاة احلاكمية  (( : -لكن ما عرف ،ال
حاكم ،ال حاكم إال اهلل بس ،ربّي بس عسكري كبري ،ما يُ ْعبَدُ ؟ وما فيه عبادة ؟
__________________
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نستغفر اهلل ،ونتوب إليه ،واهلل يصوروا ربّي كأنه حاكم كبري ،كأنه بس جاء
حيكم)) ) (.اهـ كالم ربيع املدخلي
ربي بس عسكري كبري)) .وقوله
فتأمل قوله – وإن كان على سبيل التهكم – (( ِّ
 (( :كأنه بس جاء حيكم)) .فهذا إطالق قبيح يف حق اهلل تعاىل كما مر ذلك.
وقال ربيع املدخلي وهو يرد على إخوانيّ  (( :واهلل أنا أعرف واحد من كبار
ط ربَّنا يف
اإلخوان يقول :حنن ها نهتف باسم اهلل ،فإذا وصلنا إىل الكراسي نَحُ ّ
حتّة .
أي ِ
قال ربيع املدخلي – معلقاً  : -واهلل هذا الذي حكى لي  ،وهو صادق ،وهذا
اآلن السودان ،خالص ،انتهى ،اهلل حطُّوه يف أي حِتّة ،ما أدري فني )) ( ) .اهـ
كالم ربيع املدخلي
فتأمل كيف أن املدخلي عندما حكى هذه الكلمة املنكرة مل يكتفِ بنكارتها
وشناعتها ،بل ذكرها ورددها بدون أي تعليق وتبيني حكم من يتلفظ بهذه
األلفاظ نعوذ باهلل من الزيغ .بل أضاف عليها كلمة (( ما أدري فني )) والعياذ باهلل
 ،هكذا يعقب عليها بهذا األسلوب الشنيع؟!! فيا سبحان اهلل العظيم ،أين من
ينافح عن اهلل سبحانه وأنبيائه يف ردوده على سيد قطب ؟ هل أصابت ربيع
املدخلي العدوى ؟
ذكر أحد الذين ميدحون أنفسهم يف قصيدة طويلة قال فيها:
__________________
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ت َعيْنَ الــقُــدسِ فـي أَزَلٍ
وكـنـ ُ
يُسبِّح الكونُ تسبيحاً إلجاللي
فالعرشُ والفَرْشُ واألكوانُ أمجعه
الكلُّ يف سعيت مستهلكٌ بالي
فاستنكَرَ الشيخ ربيع املدخلي هذه الكلمات إال أنه عرب بتعبري سيئ قبيح يف حق
اهلل فقال (( :يعين الكون كله كالرملة يف يده ،ما هو بشيء ،هذا إله عظيم،
طاح اهلل ،مات اهلل ،ماله وجود ،خالص ،انتهى ،هو سيد هذا الكون )).) ( .
اهـ كالم ربيع املدخلي
هكذا يصف اهلل تعاىل  (( :طاح اهلل ،مات ))...نعوذ باهلل ،وهذا ال يليق باهلل
تعاىل) ( .
* قال ربيع املدخلي يف مناقشة دارت بينه وبني بعض طلبة العلم من اإلمارات يف
بيته مبكة بتاريخ  25مجادى اآلخر 1426هـ يف مسألة وقوعه يف اإلرجاء
فغضب وقال (( :اهلل مرجئ ؟! ،الرسول مرجئ ؟! ،الصحابة مرجئة ؟! )).
اهـ كالم ربيع املدخلي
هكذا والعياذ باهلل يعرب مثل هذه التعبريات املنكرة يف حق اهلل تعاىل ،وحق
الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،وحق الصحابة الكرام!
* وقال ربيع املدخلي  (( :اهلل مو فنان ))( ) اهـ كالم ربيع املدخلي
__________________
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إضافة املدخلي هلل تعاىل صفة اللسان :
• قال ربيع املدخلي  (( :يا إخوتاه ،حذر اهلل كثرياً من التفرق ،وذم التفرق {إِنَّ
يءٍ }األنعام ،159:أنت بريء
شيَعاً لَّسْتَ ِمنْ ُهمْ فِي شَ ْ
الَّذِي َن فَرَّقُوْا دِينَ ُهمْ وَكَانُواْ ِ
منهم يا حممد ،يا اهلل إذا تربأ منك رسول اهلل على لسان ربنا! على قول اهلل تبارك
َرقُوْا دِينَهُمْ } اآلية كيف ما خناف يا إخوتاه )) ( ) .اهـ كالم
وتعاىل{إِنَّ الَّذِينَ ف َّ
ربيع املدخلي فقوله  (( :على لسان ربّنا )) هذه طامة من طوام ربيع املدخلي،
ألن مل يثبت يف الكتاب والسنة صفة اللسان هلل تعاىل  ) ( .واألصل أن يوصف
اهلل مبا وصف به نفسه أو مبا وصفه الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) من غري
تعطيل وال متثيل وال تشبيه) ( .واأللفاظ اليت مل ترد يف الكتاب والسنة فإن تعليق
االعتقادات واألعمال واألحكام عليها جير إىل أقوال باطلة ،ويتولد من الشر
بسببها ما اليعلمه اال اهلل ) () (.وقوله (( على لسان ربّنا )) ماذا تظن لو قال هذا
القول أحد من خمالفيه حتى لو من أهل السنة واجلماعة ؟ ماذا كان سيقول يف
حقه؟ فلو عاملناه بأسلوبه القائم على الشدة على خصومه حتى لو كانوا من أهل
السنة واجلماعة من القذف بالعظائم ،وغري ذلك ،لرميناه هنا باملهلكات لكن
يأبى املؤمنون إال العدل واإلنصاف.

__________________
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القاصمة الثانية:

تلفظه على رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) مبا ال يليق به:
*قال ربيع املدخلي وهو يذم من يرمي دعاة التوحيد بأنهم دراويش  (( :يعين
ربّنا درويش ؟! ،والرسول درويش ؟! ،يا مجاعة اتقوا اهلل ،اآلن الذي حيارب
هذه األشياء يقولون :درويش ،وهذه دروشة !!! ))( ).اهـ
ومعلوم أن النيب (صلى اهلل عليه وسلم) قد اتهمه بقومه بعدة اتهامات كـ(ساحر
وجمنون...اخل) عندما دعى إىل التوحيد...فلم يقل هلم رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وسلم) ( :يا مجاعة اتقوا اهلل ،يعين ربّنا ساحر وشاعر ؟!!) حاشاه (صلى اهلل
عليه وسلم) أن يقول أو يتلفظ بذلك فهذه األلفاظ مل يتلفظ بها علماء الدعوة
إىل التوحيد( ).
*وقال ربيع املدخلي  -وهو يرد على الذين يرمون أهل السنة بالعمالة : -
(( اآلن الذي ال يناطح احلكام عميل ليه ربّنا ما ناطح احلكام ؟ وملاذا رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وسلم) ما كان يناطح هذه املناطحات ))( ).اهـ

__________________
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فقوله (( :وملاذا رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ما كان يناطح هذه
املناطحات)) فهذا حيرم عليه أن يقول (( :الرسول ما كان يناطح )) وهو تعبري
منكر ألنه يشبه الرسول العظيم  -والعياذ باهلل  -مبا الجيوز وصفه وال قوله
هل جيوز أيها املقلدة للشيخ ربيع أن يقول ذلك ،أو يعرب عن الرسول الكريم
(صلى اهلل عليه وسلم) باملناطحة ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم.

القاصمة الثالثة:
طعن الشيخ ربيع املدخلي
يف نيب اهلل سليمان (عليه السالم) برميه له بأنه ال يعرف الواقع
وأن اهلدهد يعرف الواقع أكثر منه
لقد استدل ربيع املدخلي يف رده على أهل الواقع الذين غلو يف فقه الواقع بقصة
بقصة الطري مع نيب اهلل سليمان (عليه السالم ) بقوله تعاىل على لسان اهلدهد:
سبٍَإ بَِنبَإٍ يَقِنيٍ }النمل.22:
ك مِن َ
ط بِهِ وَجِ ْئُت َ
ت بِمَا َل ْم تُحِ ْ
{أَحَط ُ
__________________
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فكان من مجلة كالم ربيع املدخلي أن قال – وهو غري متأدب مع األنبياء : -
((طري عرف الواقع ،ونيب اهلل ما عرف الواقع  ،هل يصري الطري أفضل من نيب
اهلل سليمان ))( ).اهـ كالم املدخلي.
* وقال ربيع املدخلي  (( :نيب اهلل سليمان يسقط ألن الطري – ما هو أنسان –
طري عرف أن هناك دولة ،وفيها شرك ،وسليمان واهلل ما يدري  ،واهلل ما يدري(
) أن هناك دولة متلكها امرأة..يكفيه شرفاً – يعين اهلدهد  -يكفيه عرف منهج
األنبياء الذين منهم سليمان ،وهو ما كان يعرف الواقع مثل ما ندعي اآلن،
عرفتم؟ ،أنا أقول هذا الكالم صراحة ألننا عانينا من الواقع هذا معاناة ال يعلمها
إال اهلل ،أصبح واهلل طاغوتاً )) ( ) .اهـ كالم املدخلي
* وقال ربيع املدخلي  (( :شفت العصفور عرف الواقع أكثر منه – يعين
سليمان عليه السالم – هل هذا ينقصه )) ( ) .اهـ كالم املدخلي
فنفى عن سليمان عليه السالم معرفة الواقع ،وجعل اهلدهد أعلم منه بكثري من
الواقع ،وهذا فيه طعن يف حق نيب اهلل سليمان عليه السالم ،وعدم التأدب معه
وهذا تعبري سيئ يف حق نيب اهلل سليمان عليه السالم...فال جيوز ألي مسلم إطالق
هذا التعبري وإن كان قصده حسناً.
وهل كون اهلدهد عرف بعض ما يف مملكة سبأ يكون بهذا قد عرف الواقع أكثر
من سليمان عليه السالم...إن هذه آبدة األوابد
__________________

قواصم ربيع املدخلي يف العقيدة واملنهج

19

===========================================================

ولقد عرب اهلدهد بعبارة أدق وأليق من عبارة ربيع املدخلي فإنه أدعى أنه عرف
شيئاً مل يعرفه سليمان عليه السالم ،وهذا التعبري أحسن من تعبري ربيع املدخلي(
) ،وهذا يقدح يف عدالة ربيع املدخلي فتنبه.

القاصمة الرابعة:

طعن الشيخ ربيع املدخلي
يف جربيل (عليه السالم) برميه له بالعجز يف السياسة
وهذا ليس من اآلداب الشرعية يف حق جربيل القوي األمني
عليه السالم

__________________
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• قال ربيع املدخلي  -معلقًا على على اخلوض يف غمار السياسة العصرية -
 (( :هذه طبيعة البشر ،ما كل الناس مثل ابن تيمية ،وما كل الناس مثل أمحد
والبخاري ،الناس كإبل مئة ،ال جتد فيها راحلة ،يف ذلك الزمان أما اآلن يف
املليون ال جتد راحلة ،كيف تكلفوا الواحد يعرف العلوم الشرعية ،ويتقنها كلها،
وخيوض يف حبور السياسة إىل آخره ،ميكن جربيل يعجز عن هذا( ) ،واهلل
سليمان هذا نيب ،شوف العصفور عرف الواقع أكثر منه هل هذا ينقصه؟ ينقصه
هذا ؟)) .اهـ كالم املدخلي
• هكذا يقول بأن جربيل عليه السالم يعجز عن السياسة والعياذ باهلل!

القاصمة اخلامسة:
طعن
الشيخ ربيع املدخلي
__________________
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يف صحابة رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم)
* قال ربيع املدخلي وهو يذم االشتغال بالسياسة (( واهلل كان صحابة فقهاء ،يف
أمور السياسة ما ينجحون ،ما يستطيعون يف اإلذاعة ،واإلشاعة ،يقعون يف فتنة،
قضية اإلفك طاح فيها كثري من الصحابة ،فتنة ،ليش ؟ ما هم مثل أبي بكر ،مثل
عمر ،مثل علي هؤالء وقعوا)) ) (.اهـ كالم املدخلي
فهل هذا التعبري من ربيع املدخلي ال يليق أن يطلقه على الصحابة الكرام بأنهم (
ما ينجحون يف السياسة...وال يستنبطون يف اإلذاعة...ويقعون يف فتنة...قضية اإلفك
طاح فيها كثري( ) من الصحابة .))...
إنها واهلل لفتنة وقع فيها ربيع املدخلي ) ( .وهو يعلم أكثر زالته هذه ومل يرجع
ومل يتب عنها إىل اآلن.
* وقال ربيع املدخلي  ((:كان عبد اهلل ،وأُبيّ بن كعب ،وزيد بن ثابت ،وابن
مسعود ،وغريهم ،وغريهم من فقهاء الصحابة وعلمائهم ما يصلحون
للسياسة ،معاوية ما هو عامل ( ) ،ويصلح أن حيكم الدنيا كلها ،وأثبت جدارته
وكفاءته  ،املغرية بن شعبة مستعد يلعب بالشعوب على إصبعه دهاءً ،ما يدخل
يف مأزق إال وخيرج منه ،عمرو بن العاص أدهى منه )) ( ).اهـ كالم املدخلي
__________________
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هكذا يعرب عن صحابة أجالء نبالء ،والواحد ليخجل أن ينقل مثل هذا الكالم يف
صحابة النيب (صلى اهلل عليه وسلم) الكرام لكن ننقل ذلك لكي يتبني من ذلك
إطالق ربيع املدخلي السيء يف مجيع الناس ،حتى اهلل تعاىل ما سلم منه  ،وال
الرسل وال املالئكة وال العلماء مما يتبني بأنه ال يبالي يف ألفاظه ،وال يبالي يف رده
وكالمه على اآلخرين والعياذ باهلل ( )وهذه األلفاظ لو صدرت من غريه فالويل له
ثم الويل له ثم الويل له ،لعده من الزنادقة!
طعنه يف خالد بن الوليد (رضي اهلل عنه ) بأنه ال يصلح للسياسة:
* قال ربيع املدخلي – وهو يقلل من شأن العلم بالسياسة  (( : -خالد يصلح
للقيادة ،ما يصلح للسياسة ،وأحياناً يلخبط )) ( )( ).اهـ
هكذا يطعن يف خالد بن الوليد ( رضي اهلل عنه ) بأنه ال يصلح للسياسة ،وكيف
يصلح للقيادة وال يصلح للسياسة ؟ فالقائد ال بد أن يعرف يف السياسة ،وإال
كيف يسوس الناس؟ وخالد بن الوليد (رضي اهلل عنه) قائد مغوار يف السياسة
وغريها ،وهذا ال يكون إال بكفاءة يف سياسة األمور الشرعية وتدبريها.
فقد أرسله أبو بكر الصديق (رضي اهلل عنه) لردع أعظم حائجة اجتاحت كثرياً
من بالد اإلسالم بعد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) يف ذلك الوقت ،وهي
حادثة الردةَ ،وَتنَقَل خالد بن الوليد(رضي اهلل عنه) باجليوش اإلسالمية من قبيلة
__________________
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ألخرى ،ومن مكان آلخر ،وهو يقود ويسوس جيوش اإلسالم ،أمام الكفار
واملرتدين وغريهم ،فكيف ال يصلح للسياسة؟
ومما سبق انتقاده على ربيع املدخلي ،إال أنه مل ُيجب عنه,فلم يُب ِد عذرًا ،وال
أعلن تراجعه عنه؛ قوله يف كتاب "التعصب الذميم وآثاره" ص( )31ط/دار
السلف ،وهو يصف ما جرى بني الغالم املهاجري ,والغالم األنصاري  -رضي
اهلل عنهما -وقد استنجد كل منهما بقومه ،فقال أحدهما :يا للمهاجرين،
وقال اآلخر :يا لألنصار ،فقال املدخلي(( :لفظ األنصار؛ لفظ ممدوح ،ولفظ
املهاجرين كذلك ،وأثنى اهلل على املهاجرين واألنصار جلميل صنعهم ،وكمال
أفعاهلم ،وقوة إميانهم ،لكنها ملا استغلت عصبية ؛ مساها «صلى اهلل عليه
وسلم دعوى اجلاهلية» ،فقال« :إنها منتنة» فاللفظ الشريف النبيل إذا استُغل
لغرض دنيء؛ يكون ذماً لقائله  ،ويدخل هذا اللفظ اإلسالمي يف إطار آخر ،هو
إطار اجلاهلية «أبدعوى اجلاهلية»؟! ماذا قالوا؟ (يا للمهاجرين ،يا لألنصار)
ولكن ما هو احلافز الدافع إليها؟ التعصب والعنصرية ،فالرسول مساها جاهلية،
ووصفها بأنها منتنة ،ودعا إىل األلفة واحملبة والتناصر على احلق))( ).اﻫ كالم
املدخلي
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وهذا أيضًا موجود يف شريط بهذا االسم ،وجه (أ) ،ولعل الكتاب مفرغ منه ،مع
شيء من التعديل ،إال أن يف الشريط زيادة ،وهي( :لكن ما هو احلافز؟ كلمة
حق ،أُريد بها باطل ،الدافع إليها التعصب.)...اﻫ كالم املدخلي
ويف شريط "مرحبًا يا طالب العلم" (ب)وقد أُلْحِقَ به كالم ربيع املدخلي ,حيث
قال( :الرسول الكريم حيذر يا أخوتاه من التعصب إىل القبائل والعشائر ،يا
لألنصار وقال واحد :ويا للمهاجرين ,األنصار لفظ شريف ،ورد يف كتاب اهلل
وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ,واملهاجرين,كذلك ,لكن ملا استغلت هاتان
اللفظتان يف الدعوة إىل اهلوى والباطل؛ قال رسول اهلل :صلى اهلل عليه وسلم
«أبدعوى اجلاهلية».؟ اهـ كالم ربيع املدخلي
فتأمل يا طالب احلق ،وتأملوا يا إدارة (( شبكة سحاب )) ،كيف أن املدخلي مل
يتأدب مع الصحابة الكرام ،وهاهو يقول يف صحابيني( :لكنها ملا استغلت
عصبية) ،ويقول( :فاللفظ الشريف إذا استغل لغرض دنيء) ،ويقول( :ولكن
ما هو احلافز الدافع إليها؟ التعصب والعنصرية) ،ويقول(:لكن ملا استغلت هاتان
اللفظتان يف الدعوة إىل اهلوى و الباطل ،)..وقال( :كلمة حق ،أُريد بها باطل)،
فهذه عدة عبارات سيئة ودنيئة حقًا يف صحابة النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،ومل
يرتاجع عنها  ،وقد مضى على نشر ذلك مدة طويلة،ومل يعلن توبته وخجله من
__________________
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هذه العبارات ,فأين الذين يزعمون الغرية على أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم؟ ( )
وهذا يعترب رفضاً وخبثاً يأثم عليه الشخص كائناً من كان.
وعلى كل حال :السلفيون علماء وطلبة علم ينتظرون خمرجاً شرعياً من ربيع
املدخلي ومجاعته من هذه الزالت اخلطرية اليت إن بقيت يف العبد أهلكته،
وينتظرون من شبكة سحاب التوبة والرجوع من نقل هذه األلفاظ الشنيعة والدفاع
عن زالت ربيع املدخلي يف حق اهلل تعاىل ورسوله (صلى اهلل عليه وسلم) وبعض
الرسل عليهم السالم والصحابة الكرام( )
* وقال ربيع املدخلي  (( :فإذا أساء الظن كل من معاوية وعليّ خبصمه ،فليس
من هذا املنطلق وال من هذا االصطالح ،الذي مل يكن قد وجد يف عهدهما
)).اهـ .فقوله (( :فإذا أساء الظن )) ،فهذه قلة سوء وأدب مع الصحابة الكرام،
جيب الرتاجع عنها.
* وقال ربيع املدخلي – وهو يذكر أن فرقة عليّ (رضي اهلل عنه) أقرب الطائفتني
إىل احلق ،وأن طائفة معاوية فيها جمتهدون خمطئون ،ثم قال (( :انطلقت ألسنة
الفريقني باللعن والتكفري ،وقد ختلل الطائفتني أهل أغراض وأهواء ،مما زادت
الفتنة واملواقف إذكاءً )).اهـ.
__________________
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فنريد منك أوالً إثبات *** وتكفري الصحابة الكرام ،وثقات التابعني َبعْضهم
بعضاً!
ألن قوله((:انطلقت ألسنة الفريقني باللعن والتكفري )) فالسياق يشري إىل أن
اللعن والتكفري إمنا وقعا من الصحابة الكرام ،وثقات التابعني،ال من املنافقني
الذين يتخللون الصفوف ،فإن هؤالء يكيدون للجميع فدعواه بأنه يقصد املنافقني
دعوى باطلة ،فعليه التوبة والرجوع عن الطعن يف الصحابة(رضي اهلل عنهم
أمجعني)) ( .
وإذا مل يرجع عن طعنه يف صحابة النيب (صلى اهلل عليه وسلم) الكرام ،فله
حكم غليظ...وهذا املنهج الرافضي قد أحاط به ربانيو هذه األمة فردوه أشد الرد،
وأنكروه أشد اإلنكار.
قال اإلمام أبو زرعة رمحه اهلل (( :إذا رأيت الرجل يتنقص أحداً من أصحاب
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ،فاعلم أنه زنديق( ) وذلك أن الرسول (صلى
اهلل عليه وسلم) عندنا حق والقرآن حق )) ) ( .نعم هكذا كان ربانيو هذه األمة
للمخالفني لعقيدة أهل السنة واجلماعة جبميع أنواعهم حتذيراً من هذه املزالق
اخلطرية.

__________________
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* وقال ربيع املدخلي عن كعب بن مالك وصاحبيه(رضي اهلل عنهم)  (( :ان
النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ما أحسنَ الظنّ بهم ألنهم متهمون يف هذه احلالة ،
وقد يكونون متهمني بالنفاق ))( ).اهـ كالم املدخلي
هكذا املدخلي يرمي – والعياذ باهلل -الصحابة (رضي اهلل عنهم) بالنفاق،
ويفرتي على النيب (صلى اهلل عليه وسلم) أنه مل حيسن الظنّ بهم .بل النيب
(صلى اهلل عليه وسلم) أحسن الظنّ بهم بقوله عن كعب بن مالك (رضي اهلل
عنه) كما أخرج البخاري يف صحيحه ( :أما هذا فقد صدق).ومل يكونوا متهمني
بالنفاق  ،بل أنت أصبحت من املتهمني يف هذه األيام ولذلك دافع عنهم معاذ بن
جبل (رضي اهلل عنه) كما يف صحيح البخاري ،وأقره النيب (صلى اهلل عليه
وسلم).فلم يعلم الصحابة الكرام عنهم إال خرياً ،فأين االتهام بالنفاق وغري ذلك
يا ربيع ؟ اللهم سلم سلم) ( .
إنه ينسب هلم القبيح ويدعي أن هذا من الدفاع عنهم أليس للناس عقول مييزون
بها بني املدح والقدح ؟ فهذه أقواله ثابتة عنه وبصوته  ،ومن كتبه نقلتها يف
مواضعها.
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القاصمة السادسة:
عدم تأدب الشيخ ربيع املدخلي
مع
مساحة العالمة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
رمحه اهلل
لقد نقد ربيع املدخلي املأربي يف كتابه (( السراج الوهاج )) ورد على الشيخ ابن
اباز رمحه اهلل يف تقدميه للكتاب  ،وقد بني الشيخ ابن باز رمحه اهلل بأن عليه
بعض امللحوظات بقوله رمحه اهلل  (( :أنها ملحوظات بسيطة )) ومل تعجب
هذه العبارة ربيع املدخلي فشنع على الشيخ ابن باز رمحه اهلل والعياذ باهلل ،
بقوله  (( :ثم تلطف – يعين مساحة الشيخ ابن باز – فقال  (( :إال أنه يوجد
عليه بعض املالحظات البسيطة )) فياسبحان اهلل  ،هكذا يعرب الشيخ بقوله (( :
ثم تلطف )) إشارة إىل أنها ملحوظات قاصمة لظهر( ) املؤلف  ،إال أن مساحة
املفيت  ،كان لطيف العبارة يف التجريح  ،فهل هذا من اإلنصاف( ) ؟ أم أنه من
باب قول أبي سفيان رضي اهلل عنه قبل إسالمه  (( :وحنن منه يف مدة ال ندري ما
__________________
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هو فاعل فيها )) ( ).اهـ كالم املدخلي هكذا يطعن ربيع املدخلي يف الشيخ ابن باز
رمحه اهلل باتهامه بعدم اإلنصاف ،بل ويتعجب من تعبري الشيخ
*وقال ربيع املدخلي؛ وهو ينقد مساحة الشيخ العالمة عبد العزيز ابن باز رمحه
اهلل(( :طعن يف السلفية طعنة خبيثة )) ( ).اهـ كالم ربيع املدخلي
وغري ذلك من طعون املدخلي يف الشيخ ابن باز رمحه اهلل ،وكان من الواجب
عليه أن يعرف قدر الشيخ وأن حيرتمه بدالً أن يرد عليه بهذه الردود املؤملة الشنيعة
والعياذ باهلل.
• وقال ربيع املدخلي وهو غري متأدب مع الشيخ ابن باز (( :قد أفتى الشيخ
ابن باز فيما أعلم مع اللجنة الدائمة بتبديع مجاعة التبليغ  ،وهذا هو احلق فإن
غري رأيه فنقول لسماحته :رأيك يف اجلماعة أحب إلينا من رأيك يف الفرقة !!!))
( ).اهـ كالم ربيع املدخلي والشيخ مل يكن يوماً من األيام يف فرقة ،بل هو دائماً
وأبداً مع إخوانه العلماء إىل أن توفى رمحه اهلل) ( .

القاصمة السابعة :
عدم تأدب الشيخ ربيع املدخلي
__________________
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مع
العالمة الشيخ  /ناصر الدين اإللباني
رمحه اهلل
* قال ربيع املدخلي وهو ميدح سلفيته على سلفية الشيخ األلباني (( :واهلل إن
سلفيتنا أقوى من سلفية األلباني )) ( ).اهـ كالم ربيع املدخلي
وكان عليه من الواجب أن يعرف قدر الشيخ األلباني رمحه اهلل  ،وأن حيرتمه( )
 ،وال حول وال قوة إال باهلل.فهذا يشكك الناس يف سلفية العالمة الشيخ ناصر
الدين األلباني رمحه اهلل .وقد زكاه العالمة الشيخ ابن باز رمحه اهلل بأنه من
علماء أهل السنة واجلماعة وعلى الدعوة السلفية الصحيحة القوية .وعلماً بأن
الدكتور ربيع املدخلي قد أنكر أنه قال هذه العبارة يف الشيخ األلباني كما يف
شريط مسجل بصوته ،نعوذ باهلل من الكذب ،ومن احلور بعد الكور.

القاصمة الثامنة :
الشيخ ربيع بن هادي املدخلي
__________________

قواصم ربيع املدخلي يف العقيدة واملنهج

31

===========================================================

ال يتأدب يف ألفاظه
مع
الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمني رمحهما اهلل
* قال ربيع املدخلي(( :أما كون ابن باز إىل اآلن ما قرأ ،تروح للشيخ ابن
عثيمني :إيش رأيك يف سيد قطب؟ قال :واهلل ما قرأت  ،روح البن باز ،يقول:
واهلل ما قرأت! أنا قرأت  ،يعين إحنا خنلي أهل الباطل ،علشان فالن ما قرأ! –
يعين الشيخ ابن باز – وفالن ما قرأ! -يعين الشيخ ابن عثيمني – أحسن الظن
بهم الشيخ ابن باز ،جاءوا  ،وقالوا :إحنا سلفيني  ،وإحنا ننصر اإلسالم
صدَّقهم  ،وراح يشتغل يف شغله – يعين ابن باز – عليه أعباء الدنيا كلها( ))...
).اهـ كالم ربيع املدخلي هكذا مل يتأدب مع املشايخ رمحهم اهلل يف ألفاظه
كقوله (( :علشان فالن...وعلشان فالن.))!...وملز علماء أهل السنة واجلماعة له
حكم غليظ.
قال ابن تيمية رمحه اهلل يف الفتاوى ( (( :)96/4ليتبني لك أن الذين يعيبون
أهل احلديث ويعدلون عن مذهبهم( ) جهله زنادقة منافقون بال ريب  ،وهلذا ملا
بلغ اإلمام أمحد عن ابن أبي قتيلة أنه ذكر أهل احلديث مبكة فقال :قوم سوء،
فقام اإلمام
__________________
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أمحد وهو ينفض ثوبه ويقول  :زنديق ،زنديق ،ودخل بيته)) ( ).اهـ فإنه
عرف ،مغزاه

القاصمة التاسعة:
قال ربيع املدخلي وهو يرد على سيد قطب (( :فُأعْطِيَ – يعين سيد قطب –
هذه املنـزلة العظيمة ،اليت فاقت منازل األنبياء والصحابة ،وكل شيء موسى
وسيد قطب ،طاح موسى ،سيد قطب والصحابة ،طاح الصحابة ،سيد قطب
والقرآن ،طاح القرآن ،سيد قطب والعقيدة ،طاحت العقيدة ،ليس إال سيد
قطب ) ()...اهـ كالم املدخلي
فقوله  (( :طاح موسى  ...طاح الصحابة  ...طاح القرآن  ...طاحت العقيدة))
فهذا الرجل بألفاظه هذه قد أهان موسى عليه السالم ،وأهان الصحابة الكرام،
وأهان القرآن الكريم ،وأهان العقيدة السلفية والعياذ باهلل ويف ذلك إساءة األدب
البني الواضح نسأل اهلل العافية والسالمة.
وقال ربيع املدخلي – وهو يرد على إخوان املسلمني وينتقدهم يف االشرتاكية من
كتبهم  (( : -اآلن لو أتينا إىل كتاب مصطفى السباعي االشرتاكية ،كتاب
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ضخم يف االشرتاكية قال اهلل وقال رسول اهلل ،قال اهلل وقال رسول اهلل ،واهلل
بدأنا نصدق بأن اإلسالم اشرتكي( ) .) ()....اهـ املدخلي.
فقوله (:واهلل بدأنا نصدق أن اإلسالم اشرتاكي )) فيه سوء أدب مع اإلسالم.
واملدخلي ال خيفى عليه فساد هذا الكالم الذي تشمئز منه نفوس املسلمني وهل
هذا الرجل خيجل من كالمه البعيد الغريب عن مشكاة أهل العلم ) (.إنّ هذا كلّه
ليدلُّ على احنرافه عن منهج السلف الصاحل والذي ينظر يف حال ربيع املدخلي،
وما وقع فيه من الفنت ،وما عليه من الفوضى واهلمجية يف صدور األحكام يتجه
له قول ابن قتيبة يف مقدمـة كتابـه ( إصالح غلط أبي عبيد (ص :)47حيث قال
رمحه اهلل ( :وقد كنا زماناً نعتذر من اجلهل ،فقد صِرنا اآلن حنتاج إىل االعتذار
من العلم ).اهـ

تنبيه مهم
__________________
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هذه القواصم منقولةمن شبكة األثرى وجتد أضعافها (مثل قوله ان عقيدة
اخلوارج سلفية وقوله عن
كالم الرادين علىهيئةكبار العلماء ان كالمهم يكتب مباء الذهب وقوله ان ابن باز
طعن فى السلفية طعنةشديدة ورده امجاع الصحابةفىدفنهم النبى صلى اهلل عليه
وسلم فى بيته وقوله جبواز التنازل عن األصول للمصلحة وقوله دعوا الكالم فى
أحاديث الصفات...اخل) بصوت الشيخ ربيع على هذه الشبكة التى يقوم عليها
أتباع الشيخ فاحل احلربى الذى كان صنو الشيخ ربيع وذراعه األمين فى نهش حلوم
اخوانهما من أهل السنة دعاة وعلماء وملااختلف الشيخ ربيع مع الشيخ فاحل طعن
كل واحد فى اآلخر وحدث نفس األمر مؤخرا بني الشيخ ربيع و الشيخ أسامة
القوصى وحنن ال نرتضى منهج هؤالء وال أولئك فى تتبع العثرات ومحل كالم
املسلمني على أسوأ حمامله ولكن هذا من باب (وكذلك نوىل بعض الظاملني بعضا
مبا كانوا يكسبون) وقدظلم الشيخ فاحل و الشيخ ربيع اخوانهما من أهل السنة
واجلزاء من جنس العمل وليعلم املتعصبون لربيع أن ال عصمة ألحد بعد رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكل يؤخذ من قوله ويرد فعليك أخى املسلم الناصح
لنفسه بتعلم دينك والدعوة اليه فاألمم قد تداعت علينا وليس ثم وقت هلذا
اهلراء واحلكمةضالة املؤمن أنى وجدها فهو أحق بها والعمر قصري فال تفنه فى
__________________
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لغو القول وقراءةما اليفيدك علما وال يزيدك اميانا والبغى عاقبته وخيمة وعند اهلل
جتتمع اخلصوم .

يقول الشيخ عبد احملسن بن محد العباد حفظه اهلل( وهو من شيوخ الشيخ ربيع)
يف رسالته(رفقا أهل السنة بأهل السنة) ص : 21 -16

فتنة التجريح واهلجر من بعض أهل السنة
يف هذا العصر ،وطريق السالمة منها
حصل يف هذا الزمان انشغال بعض أهل السنة ببعض جترحياً وحتذيراً ،وترتب
على ذلك التفرق واالختالف والتهاجر ،وكان الالئق بل املتعني التواد والرتاحم
بينهم ،ووقوفهم صفاً واحداً يف وجه أهل البدع واألهواء املخالفني ألهل السنة
واجلماعة ،ويرجع ذلك إىل سببني:
أحدهما :أن من أهل السنة يف هذا العصر من يكون ديدنه وشغله الشاغل تتبع
األخطاء والبحث عنها ،سواء كانت يف املؤلفات أو األشرطة ،ثم التحذير ممن
__________________
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حصل منه شيءٌ من هذه األخطاء ،ومن هذه األخطاء اليت يُجرح بها الشخص
ال مع إحدى اجلمعيات بإلقاء احملاضرات أو املشاركة
وحيذر منه بسببها تعاونه مث ً
يف الندوات ،وهذه اجلمعية قد كان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ حممد بن
عثيمني رمحهما اهلل يُلقيان عليها احملاضرات عن طريق اهلاتف ،ويعاب عليها
دخوهلا يف أمر قد أفتاها به هذان العاملان اجلليالن ،واتهام املرء رأيه أوىل من
اتهامه رأي غريه ،وال سيما إذا كان رأياً أفتى به كبار العلماء ،وكان بعض
أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم بعدما جرى يف صلح احلديبية يقول :يا أيها
الناس! اتهموا الرأي يف الدين .
ومن اجملروحني من يكون نفعه عظيماً ،سواء عن طريق الدروس أو التأليف أو
اخلطب ،ويُحذر منه لكونه ال يعرف عنه الكالم يف فالن أو اجلماعة الفالنية
مثالً ،بل لقد وصل التجريح والتحذير إىل البقية الباقية يف بعض الدول العربية،
ممن نفعهم عميم وجهودهم عظيمة يف إظهار السنة ونشرها والدعوة إليها ،وال
شك أن التحذير من مثل هؤالء فيه قطع الطريق بني طلبة العلم ومن ميكنهم
االستفادة منهم علماً وخلقاً.
والثاني :أن من أهل السنة من إذا رأى أخطاء ألحد من أهل السنة كتب يف الرد
عليه ،ثم إن املردود عليه يقابل الرد برد ،ثم يشتغل كل منهما بقراءة ما لآلخر
من كتابات قدمية أو حديثة والسماع ملا كان له من أشرطة كذلك؛ اللتقاط
__________________
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األخطاء وتصيد املثالب ،وقد يكون بعضها من قبيل سبق اللسان ،يتوىل ذلك
بنفسه ،أو يقوم له غريه به ،ثم يسعى كل منهما إىل االستكثار من املؤيدين له
املدينني لآلخر ،ثم جيتهد املؤيدون لكل واحد منهما باإلشادة بقول من يؤيده وثم
غريه ،وإلزام من يلقاه بأن يكون له موقف ممن ال يؤيده ،فإن مل يفعل بدعه تبعاً
لتبديع الطرف اآلخر ،وأتبع ذلك بهجره ،وعمل هؤالء املؤيدين ألحد الطرفني
الذامني للطرف اآلخر من أعظم األسباب يف إظهار الفتنة ونشرها على نطاق
واسع ،ويزداد األمر سوءاً إذا قام كل من الطرفني واملؤيدين هلما بنشر ما يُذم به
اآلخر يف شبكة املعلومات (االنرتنت) ،ثم ينشغل الشباب من أهل السنة يف
خمتلف البالد بل يف القارات مبتابعة اإلطالع على ما ينشر باملواقع اليت تنشر
هلؤالء وهؤالء من القيل والقال الذي ال يأتي خبري ،وإمنا يأتي بالضرر والتفرق،
مما جعل هؤالء وهؤالء املؤيدين لكل من الطرفني يشبهون املرتددين على لوحات
اإلعالنات للوقوف على ما جيد نشره فيها ،ويشبهون أيضاً املفتونني باألندية
الرياضية الذين يشجع كل منهم فريقاً ،فيحصل بينهم اخلصام والوحشة والتنازع
نتيجة لذلك.
وطريق السالمة من هذه الفنت تكون مبا يأتي:
أوالً :فيما يتعلَّق بالتجريح والتحذير ينبغي مراعاة ما يلي:
__________________
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 .1أن يتقي اهلل من أشغل نفسه بتجريح العلماء وطلبة العلم والتحذير منهم،
فينشغل بالبحث عن عيوبه للتخلص منها بدالً من االشتغال بعيوب اآلخرين،
وحيافظ على اإلبقاء على حسناته فال يضيق بها ذرعاً ،فيوزعها على من ابتلي
بتجرحيهم والنيل منهم ،وهو أحوج من غريه على تلك احلسنات يف يوم ال ينفع
فيه مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.
 .2أن يشغل نفسه بدالً من التجريح والتحذير بتحصيل العلم النافع ،واجلد
واالجتهاد فيه ليستفيد ويفيد ،وينتفع وينفع ،فمن اخلري لإلنسان أن يشتغل
بالعلم تعلماً وتعليماً ودعوة وتأليفاً ،إذا متكن من ذلك ليكون من أهل البناء،
وأال يشغل نفسه بتجريح العلماء وطلبة العلم من أهل السنة ،وقطع الطريق
املوصلة إىل االستفادة منهم ،فيكون من أهل اهلدم ،ومثل هذا املشتغل بالتجريح
ال خيلف بعده إذا مات علماً يُنتفع به ،وال يفقد الناس مبوته عاملاً ينفعهم ،بل
مبوته يسلمون من شره.
 .3أن ينصرف الطلبة من أهل السنة يف كل مكان إىل االشتغال بالعلم ،بقراءة
الكتب املفيدة ومساع األشرطة لعلماء أهل السنة مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن
ال من انشغاهلم باالتصال بفالن أو فالن ،سائلني ( :ما رأيك يف
عثيمني ،بد ً
فالن أو فالن؟ )( ،وماذا تقول يف قول فالن يف فالن ،وقول فالن يف فالن ).
__________________
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 .4عند سؤال طلبة العلم عن حال أشخاص من املشتغلني بالعلم ،ينبغي
رجوعهم إىل رئاسة اإلفتاء بالرياض للسؤال عنهم ،وهل يرجع إليهم يف الفتوى
وأخذ العلم عنهم أو ال؟ ومن كان عنده علم بأحوال أشخاص معينني ميكنه أن
يكتب إىل رئاسة اإلفتاء ببيان ما يعلمه عنهم للنظر يف ذلك ،وليكون صدور
التجريح والتحذير إذا صدر يكون من جهة يعتمد عليها يف الفتوى ويف بيان من
يؤخذ عنه العلم ويرجع إليه يف الفتوى ،وال شك أن اجلهة اليت يرجع إليها
لإلفتاء يف املسائل هي اليت ينبغي الرجوع إليها يف معرفة من ُيستفتى ويؤخذ عنه
العلم ،وأال جيعل أحد نفسه مرجعاً يف مثل هذه املهمات؛ فإن من حسن إسالم
املرء تركه ما ال يعنيه.
ثانيا :فيما يتعلق بالرد على من أخطأ ،ينبغي مراعاة ما يلي:
 .1أن يكون الرد برفق ولني ورغبة شديدة يف سالمة املخطئ من اخلطأ ،حيث
يكون اخلطأ واضحاً جلياً ،وينبغي الرجوع إىل ردود الشيخ عبد العزيز بن باز –
رمحه اهلل – لالستفادة منها يف الطريقة اليت ينبغي أن يكون الرد عليها.
 .2إذا كان اخلطأ الذي رد عليه فيه غري واضح ،بل هو من األمور اليت حيتمل أن
يكون الراد فيها مصيبًا أو خمطئاً ،فينبغي الرجوع إىل رئاسة اإلفتاء للفصل يف
__________________
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ذلك ،وأما إذا كان اخلطأ واضحاً ،فعلى املردود عليه أن يرجع عنه ،فإن الرجوع
إىل احلق خريٌ من التمادي يف الباطل.
 .3إذا حصل الرد يف إنسان على آخر يكون قد أدى ما عليه ،فال يشغل نفسه
مبتابعة املردود عليه ،بل يشتغل بالعلم الذي يعود عليه وعلى غريه بالنفع
العظيم ،وهذه هي طريقة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل.
 .4ال جيوز أن ميتحن أي طالب علم غريه بأن يكون له موقف من فالن املردود
عليه أو الراد ،فإن وافق سلم ،وإن مل يوافق بدع وهجر ،وليس ألحد أن ينسب
إىل أهل السنة مثل هذه الفوضى يف التبديع واهلجر ،وليس ألحد أيضًا أن يصف
من ال يسلك هذا املسلك الفوضوي بأنه مميع ملنهج السلف ،واهلجر املفيد بني
أهل السنة ما كان نافعاً للمهجور ،كهجر الوالد ولده ،والشيخ تلميذه ،وكذا
صدور اهلجر ممن يكون له منزلة رفيعة ومكانة عالية ،فإن هجر مثل هؤالء يكون
مفيداً للمهجور ،وأما إذا صدر اهلجر من بعض الطلبة لغريهم ،ال سيما إذا كان
يف أمور ال يسوغ اهلجر بسببها ،فذلك ال يفيد املهجور شيئاً ،بل يرتتب عليه
وجود الوحشة والتدابر والتقاطع ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى
[ :]414 -413/3يف كالم له عن يزيد بن معاوية " :والصواب هو ما عليه
األئمة ،من أنه ال خيص مبحبة وال **** ،ومع هذا فإن كان فاسقًا أو ظاملاً
فاهلل يغفر للفاسق والظامل ،وال سيما إذا أتى حبسنات عظيمة ،وقد روى
__________________
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البخاري يف صحيحه عن ابن عمر رضي اهلل عنهما :أن النيب صلى اهلل عليه
وسلم قال " :أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له " ،وأول جيش غزاها كان
أمريهم يزيد بن معاوية ،وكان معه أبو أيوب األنصاري رضي اهلل عنه...
فالواجب االقتصاد يف ذلك ،واإلعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان
املسلمني به ،فإن هذا من البدع املخالفة ألهل السنة " .
وقال [ " :]415/3وكذلك التفريق بني األمة وامتحانها مبا مل يأمر اهلل به وال
رسوله صلى اهلل عليه وسلم ".
وقال [ " :]164/20وليس ألحد أن ينصب لألمة شخصاً يدعو إىل طريقته،
ويوالي ويعادي عليها غري النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وال ينصب هلم كالماً
يوالي عليه ويعادي غري كالم اهلل ورسوله وما اجتمعت عليه األمة ،بل هذا من
فعل أهل البدع الذين ينصبون هلم شخصاً أو كالماً يفرقون به بني األمة ،يوالون
به على ذلك الكالم أو تلك النسبة ويعادون ".
وقال [ " :]16 -15/28فإذا كان املعلم أو األستاذ قد أمر بهجر شخص أو
بإهداره وإسقاطه وإبعاده وحنو ذلك نظر فيه :فإن كان قد فعل ذنباً شرعياً عوقب
بقدر ذنبه بال زيادة ،وإن مل يكن أذنب ذنباً شرعياً مل جيز أن يعاقب بشيء ألجل
غرض املعلم أو غريه.
__________________
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وليس للمعلمني أن حيزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء ،بل
يكونون مثل اإلخوة املتعاونني على الرب والتقوى ،كما قال اهلل تعاىل(( :
إل ْثمِ وَالْعُدْوَانِ )) " ،قال احلافظ
َوتَعَا َونُوا عَلَى ا ْلبِرِّ وَالتَّ ْقوَى وَال تَعَا َونُوا عَلَى ا ِ
ابن رجب يف شرح حديث " :من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه " من كتابه
جامع العلوم واحلكم [ " :]288/1وهذا احلديث أصل عظيم من أصول
األدب ،وقد حكى اإلمام أبو عمرو بن الصالح عن أبي حممد بن أبي زيد – إمام
املالكية يف زمانه – أنه قال مجاع آداب اخلري وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث،
قول النيب صلى اهلل عليه وسلم { :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خرياً
أو ليصمت } ،وقوله صلى اهلل عليه وسلم { :من حسن إسالم املرء تركه ما ال
يعنيه } ،وقوله للذي اختصر له يف الوصية { :ال تغضب } ،وقوله صلى اهلل
عليه وسلم { :املؤمن حيب ألخيه ما حيب لنفسه } ".
أقول :ما أحوج طلبة العلم إىل التأدب بهذه اآلداب اليت تعود عليهم وعلى
غريهم باخلري والفائدة ،مع البعد من اجلفاء والفظاظة اليت ال تثمر إال الوحشة
والفرقة وتنافر القلوب ومتزيق الشمل.
 .5على كل طالب علم ناصح لنفسه أن يعرف عن متابعة ما ينشر يف شبكة
املعلومات االنرتنت ،عما يقوله هؤالء يف هؤالء ،وهؤالء يف هؤالء ،واإلقبال
عند استعمال شبكة االنرتنت على النظر يف مثل موقع الشيخ عبد العزيز بن باز –
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رمحه اهلل – ومطالعة حبوثه وفتاواه اليت بلغت حتى اآلن واحداً وعشرين جملداً،
وفتاوى اللجنة الدائمة اليت بلغت حتى اآلن عشرين جملداً ،وكذا موقع الشيخ
حممد بن عثيمني – رمحه اهلل – ومطالعة كتبه وفتاواه الكثرية الواسعة.
ويف اخلتام أوصي طلبة العلم أن يشكروا اهلل عز وجل على توفيقه هلم؛ إذ
جعلهم من طالبه ،وأن يعنوا باإلخالص يف طلبه ،ويبذلوا النفس والنفيس
لتحصيله ،وأن حيفظوا األوقات يف االشتغال به؛ فإن العلم ال ينال باألماني
واإلخالد إىل الكسل واخلمول ،وقد قال حييى بن أبي كثري اليمامي " :ال يستطاع
العلم براحة اجلسم " ،رواه مسلم يف صحيحه بإسناده إليه يف أثناء إيراده أحاديث
أوقات الصالة ،وقد جاء يف كتاب اهلل آيات ،ويف سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم
أحاديث تدل على شرف العلم وفضل أهله ،كقوله تعاىل(( :شَهِدَ اللَّ ُه أَنَّهُ ال إِلَهَ
إِالَّ هُوَ وَالْمَالِئكَةُ َوأُوْلُوا الْعِ ْلمِ )) ،وقولهُ (( :قلْ َهلْ يَ ْستَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ)) ،وقوله(( :يَرْ َفعْ اللَّهُ الَّذِينَ آ َمنُوا ِمنْ ُكمْ وَالَّذِي َن أُوتُوا الْعِ ْلمَ
دَرَجَاتٍ )) ،وقوله(( :وَ ُقلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً )) ،وأما األحاديث يف ذلك فمنها
قوله صلى اهلل عليه وسلم " :من يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدين " أخرجه
البخاري ( )71ومسلم ( ،)1037وقد دل احلديث على أن من عالمة إرادة اهلل
تعاىل اخلري بالعبد أن يفقهه يف الدين؛ ألنه بفقهه يف الدين يعبد اهلل على بصرية،
__________________
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ويدعو غريه على بصرية ،وقوله صلى اهلل عليه وسلم " :خريكم من تعلم القرآن
وعلمه " رواه البخاري ( ،)5027وقوله صلى اهلل عليه وسلم " :إن اهلل يرفع
بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين " رواه مسلم ( ،)817وقوله صلى اهلل عليه
وسلم " :نضر اهلل امرءاً مسع مقاليت فوعاها وأداها كما مسعها " وهو حديث
متواتر ،جاء عن أكثر من عشرين صحابياً ،ذكرت رواياتهم يف كتابي " دراسة
حديث { نضر اهلل امرءا مسع مقاليت } رواية ودراية " ،وقوله صلى اهلل عليه
وسلم " :من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك اهلل عز وجل به طريقًا من طرق
اجلنة ،وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم ،وإن العامل ليستغفر له من
يف السموات ومن يف األرض ،واحليتان يف جوف املاء ،وإن فضل العامل على
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ،وإن العلماء ورثة األنبياء
وإن األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درهماً ،ورثوا العلم ،فمن أخذه أخذ حبظ وافر
" وهو حديث حسن لغريه ،أخرجه أبو داود ( )3628وغريه ،وانظر خترجيه
صحيح الرتغيب والرتهيب ( )70والتعليق على مسند اإلمام أمحد
( ،)21715وقد شرح احلافظ ابن رجب هذا احلديث يف جزء مفرد ،واجلملة
األوىل وردت يف حديث يف صحيح مسلم ( ،)2699وقوله صلى اهلل عليه
وسلم " :إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة :إال من صدقة جارية،
أو علم ينتفع به ،أو ول ٍد صاحل يدعو له " رواه مسلم ( ،)1631وقوله صلى اهلل
__________________
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عليه وسلم " :من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ،ال ينقص
ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من
تبعه ،ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً " أخرجه مسلم (.)2674
وأيضا أوصي اجلميع حبفظ الوقت وعمارته فيما يعود على اإلنسان باخلري ،لقوله
صلى اهلل عليه وسلم " :نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس :الصحة والفراغ "
رواه البخاري يف صحيحه ( ،)6412وهو أول حديث عنده يف كتاب الرقاق،
وقد أورد يف هذا الكتاب [ 235/11مع الفتح] أثراً عن علي بن أبي طالب
رضي اهلل عنه قال " :ارحتلت الدنيا مدبرة ،وارحتلت اآلخرة مقبلة ،ولكل
واحدةٍ منهما بنون ،فكونوا من أبناء اآلخرة ،وال تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن
اليوم عمل وال حساب ،وغداً حساب وال عمل ".
وأوصي باالشتغال مبا يعين عما ال يعين ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم " :من
حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه " حديث حسن ،رواه الرتمذي ()2317
وغريه ،وهو احلديث الثاني عشر من األربعني للنووي.
وأوصي باالعتدال والتوسط بني الغلو واجلفاء واإلفراط والتفريط ،لقوله صلى
اهلل عليه وسلم " :إياكم والغلو يف الدين؛ فإمنا هلك من كان قبلكم بالغلو يف
الدين " وهو حديث صحيح ،أخرجه النسائي وغريه ،وهو من أحاديث حجة
الوداع ،انظر خترجيه يف السلسلة الصحيحة لأللباني (.)1283
__________________
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وأوصي باحلذر من الظلم ،للحديث القدسي " :يا عبادي! إني حرمت الظلم
على نفسي ،وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا " رواه مسلم ( ،)2577ولقوله
صلى اهلل عليه وسلم " :اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة " رواه مسلم
(.)2578
وأسأل اهلل عز وجل أن يوفق اجلميع ملا فيه حتصيل العلم النافع والعمل به
والدعوة إليه على بصرية ،وأن جيمعهم على احلق واهلدى ،ويسلمهم من الفنت
ما ظهر منها وما بطن ،إنه ولي ذلك والقادر عليه ،وصلى اهلل وسلم وبارك على
عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
***
ويقول الشيخ أبو احلسن السليمانى (من تالميذ الشيخني األلبانى والوادعى
رمحهما اهلل) فى مفتتح كتابه (حتذير اجلميع من أخطاء الشيخ ربيع وأسلوبه
الشنيع):
لقد علم الكثري من الناس يف هذا العصر ،خطورة املنهج الذي يسلكه الشيخ ربيع
بن هادي املدخلي يف هذه السنوات األخرية ،السيما بعد موت مجاعة من
العلماء الكبار ،واشتغال آخرين من العلماء الكبار بقضايا عامة ومصريية ،تهم
__________________
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أمة اإلسالم يف مجيع أقطارها ،فخال اجلو  -يف كثري من األحيان -للشيخ
ربيع ومن كان على شاكلته؛فاجتهدوا يف بث قواعد مدمرة لكيان الدعوة السلفية
 وإن كانت نواياهم حسنة ،ومقاصدهم صاحلة ،وهلم مواقف أخرىمشكورة -إال أن الناظر يف آثار هذه القواعد احملْدَثة؛ال يرتدد يف كونها قواعد
مدمِّرة ومبرية ،وكما يقال( :بآثارهم يُعرفون)؛ فإن آثار هذه القواعد على
الصف السلفي هذه األيام ،ال خيتلف يف فسادها اثنان مدركان ،وال ينتطح فيها
َعنْزَان!!
وحقيقة وآثار هذا املنهج تتلخص يف أمور:
1ـ الغلو يف التبديع والتفسيق والتأثيم ،بل الغل ُّو أيضًا يف التكفري
2ـ والشيخ وأتباعه مولعون بتصيد ومجع األخطاء اليت تصدر عمن خيالفهم -
ولو يف أمر يسري ،بل قد يكون احلق مع خمالفهم -فيطريون بها يف اآلفاق،
وينشرونها يف كل حدب وصوب؛ للتشهري مبن خيالفهم ،وتنفري الناس عنه،
حتى خيلو هلم اجلو ،زاعمني أن هذا من باب حتذير املسلمني من أهل البدع،ومن
باب اجلرح والتعديل
3ـ إذا كانت الكلمة من خمالفهم حتتمل معنى صاحلًا ،وآخر سيئًا؛ محلوها على
املعنى السيئ ،بزعم أنهم أعرف مبخالفيهم ،وأن خمالفيهم أهل مراوغة ولف
__________________
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ودوران4 .ـ كما أنهم يُحَمِّلون كالم خصمهم -الداعي إىل السنة الصافية -
ماال حيتمل ،وهذا أمر مشهور عند من يعرف حاهلم بإنصاف،واهلل املستعان.
 5ـ استخدامهم عبارات فَظَّة غليظة جافية يف خمالفيهم من أهل السنة ،كقوهلم:
«فالن أخبث أو أكذب من اليهود والنصارى» ،أو«أخبث من هو على وجه
األرض» ،أو«أضل أهل البدع» ،أو«أتى مبا مل يَدُر يف خلد الشيطان منذ تاريخ
البشرية» ،ودع عنك قوهلم« :دجال ،وكذاب ،وفاجر ،وأفاك أثيم ،ومراوغ،
وخمادع ،وماكر ،وعدو للسنة ،وحمارب للسلفيني الكبار منهم والصغار،
وخبيث خمبث ،ومائع ،ومميع ،وضال مضل ،ومبتدع خبيث ،وكذاب
أشر،وأحد الدجاجلة ،و الروافض أفضل منه ،واليهود والنصارى أهون منه،
أو أشْرف منه ،ولو خرج الدجال لركض وراءه فالن وأتباعه،أو لو ادعى رجل
الربوبية أو النبوة؛ لركض وراءه فالن وأتباعه ،وزائغ ،وحزبي ضال ،وحزبي
متسرت ،ودسيسة ،ومدسوس يف الصف لتدمريه ،ومُجنَّد من قبل األعداء هلدم
السلفية ،وساقط ،وتافه ،وصاحب دنيا »...إخل ما يف هذا القاموس العفن.
 6ـ أنزلوا أنفسهم  -بلسان احلال -منـزلة ليست هلم ،فمن وقع يف خطأ،
وشنَّعوا عليه ،فعرَفَ خطأه ،وتراجع عن قوله بلسان عربي مبني ،وأعلن ذلك
ما استطاع إىل ذلك سبيالً؛ اتهموه بأنه كذاب مراوغ يف توبته ،وال تصح توبته
__________________
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إال بني أيديهم ،وباأللفاظ اليت يُملونها هم عليه ،واهلل عز وجل مل جيعل التوبة
إىل فالن أو فالن
7ـ وبذلك  -وغريه -أنزلوا أنفسهم منـزلةَ الوصيِّ على الدعوة ،وأن طالب
العلم والدعاة إىل اهلل يف مجيع األقطار مبنـزلة القاصر ،الذي يتصرف فيه وصيُّه،
فمن حكموا له بالسلفية؛ فقد فاز ورشد ومن حتفَّظوا يف حقه بهذا احلكم؛ فهو
ف هار ،ويشار إليه بأصابع االتهام ،واخلوف عليه من السقوط
على شفا جُرُ ٍ
ومن صرَّحوا يف حقه بأنه ليس سلفيًّا؛ فتهوي به الريح يف مكان سحيق ،وذلك
عند هؤالء املقلدة الذين ضلوا الطريق.
 8ـ َوضْع قواعد خمرتعة ،ما أنزل اهلل بها من سلطان ،وإخراج السلفيني بسببها
من دائرة السلفية ،وإحلاقهم بركب أهل البدع بسببها ،فمن ذلك قوهلم« :من
نزل ضيفًا يف بيت حزبي؛ فيُلحق به» ،و«من التمس عذرًا حلزبي  -ولويف أمر
حق -فهو مميع» ،و«من مل يهجر فالنًا؛ فيُلْحَ ُق به ،وكذا من مل يهجره؛ فهو
كذلك ،وهكذا)» ،وقوهلم« :من ذكر حسنة مبتدع  -ولو كان ذلك أحيانًا
حلاجة شرعية -فهو مميع ،وقائل باملوازنات» ،و«من مل يزر الشيخ ربيعًا ومن
كان على شاكلته ،أو يتصل بهم هاتفيًّا؛ فهو حزبي» ،و«من حتفّظ يف كالم
الشيخ ربيع يف خمالفه؛ فهو حزبي» ،و«من مل يبدِّع فالنًا ،ويقول :هو أكذب أو
أخبث أو أضر من اليهود والنصارى و الروافض؛ فهو مميع ،أو حزبي متسرت»،
__________________
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و«من خالف الشيخ ربيعًا؛ فهو حزبي ،واأليام ستبيِّن ذلك ،فاصربوا حتى تروا
حقيقة ذلك!!» ،و«الشيخ ربيع معصوم يف مسائل املنهج واجلرح والتعديل»،
و«الشيخ ربيع أعلم مبسائل املنهج من الشيخ ابن باز وبقية علماء العصر» ،و«من
خالفه منهم يف ذلك؛ فالقول قوله ،ومن رفض ذلك؛فهو جاهل وجويهل،
ومائع مميع ...وهلم جرّا».
ومن قواعدهم« :أن من اشتغل بتحصيل العلوم الشرعية ،دون رد على
اجلماعات؛ فليس بسلفي ،أو مائع،أو يف سلفيته نظر» ،ال سيما إذا عارض
شيئًا من أحكام هذه الطائفة اجلائرة من شخص أو مجاعة هذا ،مع أن بعض
الطالب قد ال خيوض يف ذلك ،لقيام غريه بهذا الواجب ،دون إفراط أو تفريط،
بطريقة العلماء،ال بطيش احلدثاء
ومن قواعدهم الفاسدة« :أن من استشهد بكالم  -وهوحق -من كالم أحد
املخالفني؛ فهو مميع ،وملمِّع ألهل الباطل ،ومدافع عن أهل البدع» ،ومن قال:
«املسلم يُحَبُّ ويبغض على حسب ما فيه من خري وشر؛ فهو مميع ،ومن أهل
املوازنات ،» ،و«من رد اجلرح والتعديل من السفهاء الصغار،الذين
يلمعونهم،أومن الكبار أصحابهم إن جتاوزوا احلد -فهو كاره لطريقة السلف،
وأضل من محار أهله» ،و«من مل يأخذ بقول الشيخ ربيع؛ فهو ممن يريد إسقاط
مرجعية العلماء» ،و«من رد على الشيخ ربيع جتاوزاته؛ فهذا يدل على أنه ليس
__________________
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مبؤدَّب ،وأنه يسب العلماء ،أو يرد على أهل السنة ،أو حرب على السنة
وأهلها ،الكبار منهم والصغار ،أو عدو للسنة ،أو حنو ذلك مما يدل على أي نقد
هلم؛ فهو اعرتاض على سنة رسول اهلل ».

ومن قواعدهم« :أن من خالفهم ولو يف شيء يسري مما يسمونه هم « مسائل
املنهج» ،فزكى رجاالً جرحوهم ،أو رأى املصلحة يف غري ما يرون،أو حنو
ذلك؛ قالو :هذا أضر على الدعوة من احلزبي الظاهر ،ألن احلزبي الظاهر؛
حيذره الناس،أما هذا فموضع ثقة عند الناس ،فيكون ضرره أكرب ،وهكذا كلما
كان املخالف هلم  -مع بقائه على السنة يف الواقع  -أكثر صالحًا وعلمًا
وفضالً وجاهًا ونفعًا؛ كان أضر على اإلسالم وأهله ،وكان التحذير منه
آكد،وكلما كان املخالف متهتكًا مشهورًا بالضاللة؛ كان أهون وأخف؛فبني هذا
الفكر وفكر من يقتلون أهل اإلسالم ،ويدَعون أهل األوثان شَبَهٌ ،واهلل املستعان.
 9ـ وهذه القواعد أمثرت أحكامًا عجيبة ،فقد قال حممد بن هادي املدخلي« :ال
يوجد يف الرياض سلفي؛ غري عبدالسالم برجس»!! ،وهذا كالم ال يرضاه
الشيخ عبدالسالم  -حفظه اهلل ) ( -فإنه صاحب عقل وأدب ،وملا بلغه
ذلك؛ بادر برده مسرتجعًا!! ولذا فكثري منهم ال يرضاه سلفيًا – هذه األيام -
وعلى هذا فقد خلت الرياض  -معقل السلفية يف هذا العصر -من السلفيني!!
__________________
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فإنا هلل وإنا إليه راجعون ،فأين كبار العلماء؟! وأين جلنة اإلفتاء؟! وأين وزارة
الشؤون اإلسالمية ووزيرها؟! الذي يذكِّرنا بقواعد وأصول شيخ اإلسالم ابن
تيمية ـ رمحه اهلل ـ وأين املئات بل األلوف من الدعاة وطالب العلم ،الذين هم
على عقيدة السلف،وإن خولف بعضهم يف بعض اجتهاداته؛ فال يلزم من ذلك
أنه خارج عن دائرة أهل السنة واجلماعة ،كيف ال ،وهم وعلماؤهم بقايا أهل
العلم القائمني  -اليوم -حبجة اهلل عز وجل على عبادة ،فلله درهم،وعلى اهلل
أجرهم ،فال نامت أعني الغالة!! نعم فيهم من مل يرفع بقواعد السلف الدعوية
رأسًا ،فال دفاع عنه،وال كرامة،لكن إطالق ما قال حممد ابن هادي هذا
القول؛دليل على احلالة السيئة اليت وصل إليها الغالة ،واهلل املستعان.
وكذا قال الشيخ ربيع جلماعة من الدعاة إىل اهلل( :ائتوني بثالثة سلفيني يف جامعة
اإلمام)!! وقد شهد على ذلك بعضهم.
وقال حممد بن هادي أيضًا( :السلفيون يف احلجاز قلة قليلة)!! كما هو مسجل
بصوته.
وقال بعض اجلهلة الربيطانيني الدارسني عند احلجوري« :ال يوجد يف اليمن رجل
يفهم السلفية».

__________________
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وعلى كل حال :فهذه الطائفة الغالة البغاة ،ال يكادون حيكمون بالسلفية إال ملن
وافق مشربهم ،وأما العلماء الذين خياف الغالة أن يتكلموا يف حقهم؛ فإنهم
يكتفون بالكالم فيهم يف اجملالس اخلاصة،ولو صرحوا بإنكار ذلك؛ لفضحوا
 -10وهذا جيرنا إىل القول بأنهم يكيلون مبكاييل متعددة ،فمن كان على
شاكلتهم؛ فإنهم ال يتكلمون يف أخطائه ،وإن كانت ال يغطيها ذيل ،وال يسرتها
ليل ،وأدلة ذلك كثرية ،فكم هي جتاوزات فاحل احلربي( ) ،ومحاقات
احلجوري ،وتناقضات واخرتاعات الوصابي حممد بن عبد الوهاب ،الذي صرح
غري مرة بأن ملك املوت قد خيطئ يف الشخص املرسَل إليه لقبض روحه ،فيقبض
روح شخص آخر
ولألسف؛ أنه يصرح بأن الشيخ ربيعًا ال خيطئ يف اجلرح والتعديل ومسائل
املنهج ،أما مَ َلكُ املوت فقد خيطئ يف قبض الروح ،ودليله :أن هناك من غُسِّل
وكُفِّن ،ثم قام قبل دفنه!
وكم له من فضائح ،ومل يعلن توبته منها فأين أهل الغرية  -املزيفة -من هذه
الضالالت؟! وليس هذا موضع تفصيل هذه الضالالت .
وكذلك؛ فهؤالء املتظاهرون بالغرية على أصحاب رسول اهلل ،مل ينطقوا ببنت
شفة عندما نشر بعض الكُتَّاب كلمات سيئة للشيخ ربيع يف الصحابة ،بل يف
بعض األنبياء عليهم السالم ،ولو كانوا من أهل الغرية على عقيدة السلف؛
__________________
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ألنكروا ذلك عليه ،ولكن احلزبية تعيد املعنى اجلاهلي القديم ملقالة« :انصر
أخاك ظاملًا أو مظلومًا» قبل أن يوضح رسول اهلل صلى اهلل علية وسلم معناها
الصحيح.
وتذكِّرنا بقول القائل:
وهل أنا إال من غَزِيَّةَ إن غَوَتْ غَوَ ْيتُ وإنْ تَرْشُدْ غَزِيَّ ُة أَرْشُد
وأيضًا :فللشيخ النجمي كالم أشد مما انتُقد على الشيخ املغراوي ،ظاهره تكفري
املسلمني واجملتمعات ،ذكرته يف ردي عليه ،وهو مسجل يف أربعة أشرطة،
مسيته « :اجلواب املأربي ،على صاحب إرشاد الغيب» ،ولكن أبواب األعذار ال
تُغْلَقُ يف وجه األصدقاء ،وال تفتح ملن خالفهم ،وإن كان من الصاحلني
األتقياء!!
هذا ،مع أن إرضاء اخللق باملعتقدات؛ وبال يف اآلخرة ،كما قال أبوالوفاء ابن
عقيل ،نقالً عن «اآلداب الشرعية» البن مفلح (.)155/1
وكذلك :فقواعد هذه الطائفة تشمل كبار دعاة العصر ،بل كبار العلماء ،إال
أنهم خيافون من إظهار إطالق هذه األحكام الفاسدة عليهم ،فيأتون بأعذار
واهية ،ليوهموا الرعاع بسالمة قواعدهم ،وليس معنى ذلك أن أحكامهم تكون
صحيحة لو أطلقوها على هؤالء العلماء ،كال ،بل هم مع فساد قواعدهم؛ال
يستطيعون االستمرار عليها ،والتمسك بها ،ولن يُعْدَموا خمرجًا أمام أتباعهم،
__________________
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ولن يعجزوا عن ادعاء دعوى تدل  -أمام املقلدة -على استمرارهم يف
صدعهم باحلق ،لوال أن للعامل الفالني عذرًا!!
ت من أهل اجملالس اخلاصة؛ عرفتَ حقيقة موقفهم من هؤالء العلماء،
وإذا كن َ
فتبًّا لدعوة متلونة ،وبُعدًا لدعوة تتنكر ألصوهلا وثوابتها ،وسُحقًا لدعوة هلا
ظاهر وباطن يف آكد أصوهلا ،ومع ذلك تسعى النتحال العلماء ،والتشبُّع بأنهم
يزكون هذه الدعوة ،وأنهم على هذا املنهج سائرون فيا هلل العجب من التناقض،
والتلون ،والتشبع  ،وسلوك مسلك احلزبيني !!
ت كلمات هؤالء العلماء مستدالً بها يف ردي على الشيخ ربيع يف
ألستُ قد نقل ُ
عدة كتب وكثري من األشرطة؟! فلو كان هؤالء العلماء على منهجه يف هذه
املسائل؛فلماذا ال يستدل الشيخ ربيع بكالمهم املفصَّل يف موضع النِّزاع؟! فليس
مع الشيخ إال تزكيات عامة وقدمية،قبل أن يظهر منه ما ظهر لكثري من الناس،
من حربه العاتية مع كثري من شباب هذه الدعوة ،وجرميتهم اليت ال تغتفر -
عنده وعند مقلديه : -ملاذا خيالفون حامل لواء اجلرح والتعديل؟!! وجزمًا فلم
يقرأ هؤالء العلماء كل ما كتب الشيخ ربيع،ومل يسمعوا كل ما سجل ،وإال
لكان هلم  -واهلل أعلم -مع كالمه شأن آخر
 11ـ هذا املنهج البائر قد جرّأ الصغار على كبار أهل العلم ،فرتاهم يردُّون كالم
العلماء إذا خالف قول الشيخ ربيع أو فاحل  -ومن جرى جمراهما!! -ومرة
__________________
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يقولون :العامل الفالني إخواني بَنَّائي،يسري على اخلط العام لإلخوان ،واآلخر
سروري ،أو متأثر بالسرورية ،أو من حوله سروريون ،أو هو ال يعرف أمور
املنهج ،أو ليس له معرفة باجلماعات ،أو كبري يف السن ،أو نظره ضعيف ،وال
يقرأ كل شيء ،أو ما حبث هذه األمور!!
كل هذا ليوهموا املقلدة بأن أحكامهم أوىل بالقبول ،وال يصرِّحون بكل هذا لكل
أحد ،وكثريًا ما حيتجون بالتزكيات العامة والقدمية والبعيدة عن موضع النِّزاع
اليوم ،فيستدلون بها يف موضع النِّزاع احلاصل ،وجيعلون ذلك مبثابة احملكم،
وجيعلون بقية كالم العلماء اليت طفحت بها صفحات الكتب واألشرطة؛ مبنـزلة
املتشابه ،الذي جيب أن يُرَدَّ إىل احملكم!! هذا إذا كانوا يهابون جتريح هؤالء
العلماء ،أما إذا كانوا قادرين  -يف نظرهم -على ليّ ذراع شخص؛ فإنهم ال
ُيبْقُونَ وال يذرون ،وهل هناك أدلة على ذلك،أعظم مما يراه أهل البصائر اليوم؟
 12ـ جترأ كثري من مقلدة هؤالء على برت كالم خمالفهم عن سباقه وحلاقه ،حتى
يتم مرادهم من التشنيع والتبديع ،بل قد وقع يف ذلك  -يف بعض املواضع-
كبريهم ربيع ،والدليل حمفوظ عندي على ذلك.
وصرَّح كبريهم  -وهم له تبع -بأن مشتبه أو جممل كالم العامل؛ ال يُحْمَل
على حمكمه أو مفصله ،وأطلق ذلك يف املطلق واملقيد ،والعموم واخلصوص،
والناسخ واملنسوخ ،وقد ضَمِنَ املوافقة من املقلدة على ذلك،فتجرأ على
__________________
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التصريح مبا خيالف العقل والنقل،فإنا هلل وإنا إليه راجعون ،وإىل اهلل املشتكى من
عقول صودرت ،ومواقف قد تناقضت!! ويف كتابي «اجلواب األكمل» رد على
هؤالء ،فارجع إليه إن شئت،واحلمد هلل رب العاملني.
 13ـ سلك هؤالء مسلك احلزبيني الذين اتهموا العلماء باجلهل بالواقع ،فادعى
هؤالء جهل العلماء بواقع اجلماعات واألحزاب ،وعدم معرفتهم مبسائل املنهج،
وعلى فُحْش غلط الطائفتني؛ إال أن قول هؤالء أفحش غلطًا من قول احلزبيني
األوائل؛ فإن األوائل اتهموا العلماء جبهل الواقع السياسي واالقتصادي
َدعِ العلماء التخصص فيها – وال عيب عليهم يف
والعسكري ،وهذه أمور مل ي َّ
ذلك  ، -وإن كانوا يعلمون منها ما حيتاجون إليه ،أما هؤالء فاتهموا العلماء
باجلهل مبنهج أهل السنة يف الفِ َرقِ واجلماعات ،وبعدم معرفة احلزبية وقواعدها
وأساليبها ،فاتهموا العلماء باجلهل جبزء عظيم من اإلسالم ،ويف ختصصهم الذي
سَلَّمت هلم األمة به،فأي الفريتني أعظم :اجلهل بالسياسة العصرية،أو جبزء
منها ،أم اجلهل باإلسالم أو جبزء منه؟! على أن العامل قد خيفى عليه  -من
باب حسن الظن بالشخص – كون فالن حزبيًا ،أو متلوثًا بشيء من املخالفات،
وهذا أمر قد كان موجودًا عند السلف ،فكان منهم من يزكي من يذمه غريه ،بل
قد أحسن الظنّ مجاعةٌ من الفضالء بابن عربي وغريه ،ففرق بني اجلهل مبنهج
أهل السنة ،وبني عدم معرفة شخص معني معرفة كاملة ،فتأمل.
__________________
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فهؤالء يرمون بعض كبار العلماء بأنهم سروريون أو إخوان  -مثالً -
وحيكمون على الطوائف املخالفة بأحكام جائرة جدًا ،انظرها يف كتابي «إعالن
النكري على منهج الشيخ ربيع يف التكفري» ثم حيكمون بأن الكبار جهلة حباهلم،
فيكون هذا اتهامًا منهم جلماعة من كبار األئمة.
وإني ألعجب من هؤالء :فإذا كان العلماء إذا خالفوا ربيعكم،جعلتموهم
ال باملنهج السلفي؛ فلماذا تفتخرون بتزكيتهم لشيخكم  -أحيانًا ويف غري
جها ً
موضع النِّزاع اليوم -يف مسائل املنهج؟!هل يفرح حامل اللواء بتزكية من كان
جاهلًا بفنه؟! أهو الذي يزكيهم  ،أم العكس ؟!! فكيف تنشرون هذه التزكيات،
وتطعنون يف أهلها ،مستكثرين بهم  ،وحمتجني بها على خمالفكم ؟!!أليس هذا
من التناقض ،ومن عمل أهل األهواء؟!
 14ـ وقد سلك هؤالء مسلك احلزبيني أيضًا ،يف تقديم أسئلة للعلماء ،ال متت
للواقع بصلة  -يف كثري من األحيان -ليأخذوا فتوى من العامل توافق ما
يريدون ،ثم حيشرون اسم هذا العامل يف قائمة من ُيحذِّر من فالن! مع أنهم
سألوا العامل عن كالم مل يقل به خصمهم،أو سألوه عن كالم مبتور السياق
والسباق ،فهل يشك عاقل يف أن هذا هوى وفجور يف اخلصومة؟!
وكذلك حيشرون اسم كل من انتقد خمالفهم  -ولو يف شيء يسري -ويعدونه يف
مجلة من بدَّعوه،وأخرجوه من دائرة السنة ،ويف مجلة من يتابعهم على أقواهلم
__________________
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اجلائرة،أليس هذا من اهلوى ،والفجور يف اخلصومة ،ومن الضاللة بعد
اهلدى؟!
 15ـ هؤالء جييزون ألنفسهم ما حيرمونه على غريهم ،فعندما استُدِ َّل على الشيخ
ربيع بأن الشيخ ابن باز مل يتكلَّم يف بعض دعاة القطبية؛ قال« :حنن ال نقلد ابن
باز ،وابن املبارك ما هو بنيب ،وحنن ال نقدس األشخاص ،وعندنا ميزان نزن به
الناس» ،وهذا حق يف ذاته ،لكن عندما قلتُ :ال أقلد الشيخ ربيعًا ،وليس
وصيًا علينا؛ صاحوا وهاجوا :هذا إسقاط ملرجعية العلماء فيا هلل العجب!
وعندما رد الشيخ ربيع على شباب اإلخوان والقطبية الذين جيرحونه يف كل
مكان ،قال« :اجلرح والتعديل اآلن على مستوى الشارع ،واجلرح والتعديل ال
يكون إال للعلماء الراسخني يف العلم ،وليس للشباب واملبتدئني» ،أو كالمًا هذا
معناه ،كما سيأتي  -إن شاء اهلل تعاىل -وعندما رددت على سفهاء – من
أتباعه  -ال يعرفون من الدين إال إخراج فالن من السلفية ،واحلكم على عامل
من كبار العلماء بأنه نصف سلفي ،أو حنو ذلك ،وذكرت األدلة على شروط
أهلية اجملرِّح واملعدِّل؛ أنكر ذلك الشيخ ربيع عليّ ،وعدّ هذا من حماربة الذابني
عن السنة ،القامعني للبدعة ،اجملاهدين يف سبيل اهلل وأجاز لطالب العلم أن
جيرِّحوا ويعدّلوا!
__________________
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وعندما رد الشيخ ربيع على احلَدَّادية هَ ْدمَهُم للعامل الذي يقع يف بدعة؛ قال:
«إن الذين يُسْقِطُون العامل من أجل بدعة؛ فهؤالء هم أصحاب املذهب احلدادي
النجس ،وهذا مذهب اخلوارج» ،وملا رددت على مقلديه أحكامهم اجلائرة على
بعض أهل السنة ،وقلت« :نصحح أخطاءهم ،اليت يقع مثلها من السين ،كما
وضحت هذا مرارًا ،أي :ننصحهم فيها ،أو حنذِّر منهم فيها فقط ،وال نهدم
اخلري الذي عندهم» ،قال« :هذه قاعدة أهل البدع ،وأهلُ السنة يسقطون العامل
باخلطأ الواحد ،إذا أصر عليه»!
وهكذا فهم جييزون ألنفسهم ،ما حيرمونه على غريهم،ويبنون بنيانًا اليوم،
ويهدمونه غدًا؛ ويردون على املخالف كالمه،ثم يستدلون بباطله غدًا على
خمالف آخر ،ويتملصون من كالمهم السابق!!وهذا كله يدل على ضعفهم يف
األصول اليت تنبين عليها هذه األمور ،ويدل على اتباع اهلوى،واهلل املستعان.
واخلالصة :أنك إذا كنت معهم ،و َذَنبًا هلم؛ فال يضرك شيء ،أي :ال خترج من
السلفية ما دمت متزلفًا هلم ،وإال فال تنفع  -عندهم فيك  -شفاعة
الشافعني ،فهل هذا من منهج السلف يا أولي األلباب؟!
 16ـ أثارت قواعد هؤالء الغالة البغاة اهلَجْرَ والقطيعة بني أبناء الدعوة الواحدة
دون مسوِّغ ،بل سعى بعضهم يف طالق أخته من زوجها؛ ألنه خيالفه يف هذه
احملنة املفتعلة ،بل قال بعضهم ألخته احلامل من زوجها:أنت مبتدعة؛ وزوجك
__________________
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مبتدع ،واحلمل الذي عندك مبتدع ،ألنه ال يكون إال على ما أنتما عليه فلو
سلمنا بكالم هذا اجلاهل؛فأين هو من حديث« :كل مولود يولد على
الفطرة»...؟ ثم أليس من احملتمل أن خيالف املولود والديه ؟!!
ولو فرضنا أن هناك أسبابًا معتربة؛ فإنهم ال يبالون مبصاحل أو مفاسد،وهل اهلجر
يأتي مبفسدة أكرب أم ال؟! واحلق :أننا لو سلكنا مسلكهم الذي ال يتقيد بقواعد
أهل العلم؛ لكانوا أحق بالتبديع واهلجر واألمثلة كثرية على قلة مباالتهم مبسألة
املصاحل واملفاسد ،وأكتفي مبثال وقع من الشيخ ربيع  -مع أنه يدندن نظريًا
مبراعاة املصاحل واملفاسد ،إال أنه ال يكون كذلك مع خمالفيه  -فقد سئل عن
الشباب اللييب الذين تعلموا كثريًا من علوم السنة يف اليمن ،ورجعوا إىل
بالدهم ،وبالدهم أحوج ما تكون إىل طالب علم سلفي حكيم متعقل ،فسئل
عنهم ،وأُخرب أنهم يدافعون عن أبي احلسن ،وأن عندهم فوائد علمية يف العقيدة
وغري ذلك ،فلم يبح ألتباعه أن يدرسوا عندهم كتاب التوحيد وغريه ،بل طلب
منهم أن حيذروا من هؤالء الطالب،مع كون هؤالء الطلبة متعقلني – وال أزكيهم
على اهلل – وال خيوضون يف مسائل اخلالف،إال إذا اضطروا إىل ذلك ،أجابوا
بقدر احلاجة! فهل هذا تطبيق صحيح لقاعدة العمل خبري اخلريين ،ودفع شر
الشرين  -لو سلمنا مبا قالوه فينا -؟
__________________
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 17ـ ال يبالون بكالم أهل السنة يف استيفاء الشروط ،وانتفاء املوانع ،يف تطبيق
احلكم العام على املعني ،وقد صرح بعضهم بأن تبديع املعني من أهل السنة ،إذا
وقع يف بدعة؛ ال حيتاج إىل استيفاء الشروط ،وانتفاء املوانع ،إال أنه ال يكون
كذلك إذا كان احلكم سيطبق على مقلد أو متزلف هلم!!
بل قد يطلق بعضهم احلكم بالتكفري والزندقة على خمالفه السين ،فيا لغربة الدين
بني هؤالء!!
 18ـ من وافق هؤالء؛ رفعوا من شأنه جدًا ،وإن كان مبتدئًا ،ووصفوه باحملدِّث
الفقيه ،واجملاهد السلفي...إخل؛ ولذلك فكثري من احملبني للشهرة يسعون بالتزلف
للشيخ !!
ومن خالفهم  -وإن كان حمقًا -رموه بالقبائح من كل حدب وصوب ،حتى
أدى ذلك إىل ضعف كثري من أهل احلق ،وعدم قيامهم مبا أوجب اهلل عليهم من
قول احلق ،دون خوفهم يف اهلل لومة الئم ،وأصبح حال بعضهم يقول« :حوالينا
وال علينا» ،والعجب ممن يتصدر للدعوة ،ويكون يف مقام املُربّي ،أو يف مقام
املوجِّه ،ومع ذلك يقول( :نفسي نفسي) ،فهل يُنتظر ممن هو كذلك أال متنعه
هيبة الناس أن يقول حبق إذا علمه ،يف أمور أعظم من هذه األمور؟!! فيا مقلب
القلوب ثبِّتْ قلوبنا على دينك.
__________________

قواصم ربيع املدخلي يف العقيدة واملنهج

63

===========================================================

 19ـ وقد سلكتْ هذه الطائفة  -أو كثري منهم -مسلكًا مريبًا ،فإذا كان املرء
معهم؛ فإنهم جيمعون أخطاءه ،ويسكتون عنه ،فإذا رأوا منه شيئًا يدل على أنه
سيرتك طريقتهم ،أو أنه متلمل من أسلوبهم؛ هددوه مبا عندهم من زالته
وهناته ،وقالوا له«:إن مل تغيِّر ما أنت عليه؛ فسننشر أخطاءك»!!
فلو كان هؤالء يغارون على حمارم اهلل؛ فيُنظر :إن كان يف نشر هذه األخطاء
مصلحة لإلسالم؛ فلماذا ال ينشرونها – بعد النصح – حتى وإن كان الرجل
معهم؟! وإذا كان يف نشرها مفسدة لإلسالم وأهله ،فال ُتنْشَر ضد الصديق
واملخالف ،هذا حال من يغار هلل ،أما احلزبية وأهلها؛ فلهم حال آخر.
 20ـ ومن منهج احلزبية اجلديدة ،قوهلم( :حدِّد موقفك من فالن؛ وإال فتُلحق
به) ،أو امتحان الناس باألشخاص ،أو ببعض املقاالت اخلفية ،أو بسؤاهلم
للبعض :نزلت مكة أو املدينة أو غريهما ،فمن زرت من العلماء؟! ويُصنِّفون
الرجل على ضوء جوابه وإال فأصل السؤال البأس به ،وقد يزور املرء أحد
املخالفني  -إن كان حقًا خمالفًا -وهو ال يعلم مبخالفته ،أو يعلم بها؛لكن
يرى أن زيارته أنفع للمزور من هجره ،حتى ال يزداد شره ،وال يطمع فيه أهل
البدع ،إىل غري ذلك من األسباب الشرعية ،لكن هذه أمور ال تساوي شيئًا عند
كثري من هذه الطائفة -إذا صدرت من خمالفهم فقط  -واحلق أن هذه الطائفة
__________________
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تبغي على كثري من األبرياء ،ومن كان عنده خطأ يستحق أن يُرمى بسببه
حبصاة؛رموه بصخرة تزن سبع خلفات ،فما ظنك مبن يستحق أن يُرمى بصخرة؟
 21ـ وصل احلال ببعض هذه الطائفة أن صرحوا بقبول قول الشيخ ربيع يف كل
من خالفه ،فقد صرح بعضهم عندنا بتقليد الشيخ ربيع والعلماء الذين هم على
شاكلته ،وملا مسع بعضهم من يقول :الشيخ ربيع يصيب وخيطئ ،قال :هذه
شنشنة عرفناها من احلزبيني! وملا مسع آخر من يقول :الشيخ ربيع كبري ،لكن
احلق أكرب منه؛ قال :اهلل أكرب ،واهلل ما كنت أظن أنك انتكست إىل هذا احلد!
وصرح بعضهم بأن العامل هو الدليل،فكيف نقول للدليل:هات
الدليل؟!وصرح بعضهم أنَّ التقليد املذموم؛ هو تقليد اليهود والنصارى ،أو
اجلاهل أو اجملهول ،أما تقليد العلماء؛ فال بأس به ،وإال لزمنا هدم مرجعية
العلماء ،وعدم إنزاهلم منـزلتهم!
وتقليد العلماء جائز للعامي وللمبتدئني من طلبة العلم ،بل أحيانًا جيوز للعامل أن
يقلِّد العامل؛ وذلك كله حسب الضوابط املعروفة عند أهل العلم ،لكنهم أطلقوا
ذلك يف حق الشيخ ربيع ،ومن كان على شاكلته فقط،ومل يروا ذلك مع من هو
أفضل من الشيخ ربيع فظهر بذلك اهلوى واحلزبية ،وأن املسألة ليست مسألة أدلة
شرعية!
__________________
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بل قد صرح الشيخ أمحد النجمي بأن الذي يتحفظ يف كالم الشيخ ربيع يفّ؛ فهو
حزبي ،وصرح عبيد اجلابري بأنهم يقبلون كالم الشيخ ربيع يف الطوائف
واجلماعات واألفراد بدون متحيص ،وصرَّح بعضهم بأن الشيخ معصوم يف
مسائل املنهج ،فماذا أبقينا  -بعد هذا كله وغريه -للمقلدة؟! وَ ِزدْ على
ذلك :أنهم يصرحون بأن من خالف الشيخ ربيعًا؛ يُهْجَرُ ،فعقدوا الوالء والرباء
على قول الشيخ ربيع ،ووصفوا من رد على الشيخ ربيع بأنه سيئ األدب،
وماكر ،وخمادع ،فماذا أبقوا للحزبية الذميمة؟! فهاتان دعوتان فاسدتان:
أ  -التقليد لشخص معني ،وملن كان على شاكلته ،مع احلط من قدر خمالفهم
وإن كان من األفاضل األماثل.
ب -والوالء والرباء على ذلك.
وباجتماعهما ينتج مولود مشؤوم ،هو احلزبية اجلديدة اليت تتظاهر بالسلفية
والغرية على منهج األئمة!!
 22ـ ومن أساليب هذه الطائفة :أنهم إذا احتج عليهم خمالفهم بأدلة مفحمة
هلم؛ قالوا له متنكرين :هذه غزالية ،أو إخوانية ،أو عرعورية ،أوهذه احلزبية،
إىل غري ذلك من العبارات اليت ختيف صاحب احلق الضعيف ،فيتخلَّى عنه -
إال من رحم ربك  -ومن املعلوم أن احلق الذي ثبت بالدليل؛ مقبول وإن كان
__________________
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من كالم اليهود ،فضالً عن الشيعة ،فضالً عن غريهم ،وقد نقلت كثريًا من
كالم العلماء يف ذلك ،يف كتابي «قطع اللجاج»؛ فارجع إليه إن شئت.
ويف املقابل :أنك إذا سألت كثريًا منهم عن الدليل؟ قالوا :قال الشيخ ربيع ،قال
حنَةُ أهل البدع :الشيخ فاحل احلربي ( )  ،قال عامل اجلزيرة
اجملاهد السلفي مِ ْ
فالن،قال مفيت اجلنوب فالن أو قال حامل لواء اجلرح والتعديل فالن ،فإىل اهلل
املشتكى من أقوام ال يعرفون الفرق بني الدليل والدعوى.
جدَّة مع أحد هؤالء الشباب ،فلما
ولقد أعجبين نقاش جرى من أحد الدعاة بِ ُ
سأله عن الدليل؟ قال له :قال الشيخ ربيع كذا ،فقال له :يا بين ،ألست سلفيًا
تعرف أن الدليل كتاب وسنة وإمجاع؟ فاحتج الشاب حبجج مقلدة
املذاهب،قائالً :وهل الشيخ ربيع خمالف للكتاب والسنة؟ أليس يعرف هذه
األدلة؟ وملا ذكر هذا الداعية هلذا الشاب قول بعض أهل العلم يف بعض املسائل؛
قال الشاب :هذه عرعورية ،فقال الداعية :أذكر لك كالم أهل العلم ،فرتد
ذلك قائلًا :هذا كالم عرعور؟! ِإذَنْ فعرعور أعلم بكالم أهل العلم منكم ،وهو
به أسعد،إذا كان األمر كذلك!
فتأملوا كيفُيْ ْردِي اجلهلُ والتقليد أهله ،ويلقيانهم يف مصارع اهللكة  ،واهلل
املستعان.
__________________
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 23ـ لقد صدَّ هذا املنهجُ املخرتعُ الكثري من طالب العلم عن اإلقبال على العلوم
الشرعية ،حبجة أن العلوم الشرعية ليست كافية لكشف احلزبية؛ فالبد من
اإلقبال على ما يُسَمَّى عندهم بـ«كتُبِ املنهج» ،بل إن الشيخ ربيعًا طلب مرة من
الشيخ مقبل  -رمحه اهلل -أال يشتغل بتدريس علوم احلديث وغريها من
العلوم ،ويهتم بتدريس املنهج ،ويُسأل عن هذا عبدالعزيز الربعي املفتون بالشيخ
ربيع ،هل نقل هذا عن الشيخ مقبل ،أم ال؟!
ومما يؤكِّد انصراف هذه الطائفة عن حتصيل العلوم الشرعية :حالُ ُهمُ املشاهد
اليوم ،فكث ٌري منهم جيهل أيسر القواعد السلفية يف االستدالل واالستنباط ،وكثري
منهم  -إن كان عنده شيء من العلوم -ال يُحْسِنُ فهمها ،وكثري منهم هبط
مستواه العلمي إىل حد فاضح كاشف ،بل قد حدثين أسامة العمري ،أنه مسع
الشيخ ربيعًا يقول« :إن الكالم يف اجلماعات أنساني الكثري من العلوم ،حتى
كدت أن أصري عاميًا» ،والعهدة يف ذلك على أسامة العمري ،وما أظنه -
اآلن -يُنكر ذلك ولقد نُشر عنه اإلنكار فدعوتُهُ للمباهلة علنًا؛ فلم أمسع منه
يف ذلك صوتًا وال غريه! فأحسن اهلل عزاء أهل السنة يف طالب حيصِّل علما ،ثم
ينتفض خوفًا وهلعًا من ربيع وأذنابه!
ت كثري من العلوم عند الشيخ ربيع،
وعلى كل حال :فالواقع دليل على تفلُّ ِ
وأجوبته العقدية واحلديثية والفقهية فيها نبأ اليقني بذلك ،وكون الرجل الحييط
__________________
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بالعلوم ليس عيبًا  ،بل أكثر الناس كذلك ،لكن إذا مل يعنت بفن  ،العتنائه
وإحسانه يف فن آخر ؛ فال بأس  ،لكن الشيخ مل حيسن حتى فيما ذهب إليه ،
فال الربح حصَّل،وال رأس املال أبقى ،واهلل املستعان .
وهذا احلال فرع عن ظلم بعض األبرياء من أهل السنة! بل ال جيوز ظلم كافر،
ودعوة املظلوم عواقبها وخيمة.
وإذا كان هذا حال الشيخ ربيع؛أال فليستدرك العاقل نفسه ،ويتكلَّم يف املخالفني
بعدل ،وعلم ،وحلم ،وقَدَر،فال يشدد إال حيث يأمره الشرع ،وال يُسَهِّل إال
حيث يوافق احلق؟
لقد سلك القوم مسلك االستكثار مبن يوافقهم ـ ولو بدون دليل  -وهذا
لضعف حجتهم ،وفساد طريقتهم،فيهمّهم أن يوافقهم  -حتى الصغار -على
أقواهلم؛ ليقولوا :هل كل هؤالء على باطل،وفالن على احلق؟!ليموِّهوا بذلك
على العامة وأشباههم،ولو نظرت يف ردودهم ومقاالتهم؛علمت أنهم قد
خذهلم منهجهم املنحرف عن منهج السلف.
 25ـ ويرى بعضهم أن من تاب؛ َفيُحذَّر منه أيضًا،حتى يبلغ التحذير من مل
تبلغه التوبة،وهذا قد صرَّح به حممد بن هادي يف شريط له،وليس ذلك على
إطالقه ،ولو عملنا به  -حلاجة شرعية -فال بد من بيان أن الشخص قد تاب
 وهلل احلمد -فنتكلَّم عن املقالة ونذمها،ومندح قائلها بعد قيامه بشروط__________________
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التوبة الصحيحة ،مع أنهم مع موافقيهم ومقلديهم ال يلزمونهم بشيء من ذلك،
قائلني إننا ال حنب أن خنتلف؛ فيفرح فينا أتباع أبي احلسن!
 26ـ ويطلق بعضهم القول بأنهم ال يقبلون توبة من تاب من خمالفيهم ،إال بعد
مرور سنة!!وهذا ليس على إطالقه ،إمنا هلذا القول حاالت معينة،كما أنهم ال
يستعملونه مع أذنابهم!!
 27ـ من خالف هؤالء؛ اتهموه بالركون إىل الدنيا ،مع أنَّ كثريًا من خمالفيهم ال
ميلك أحدهم بيتًا ألوالده ،وهم فيما يعيشون فيه من بيوت عامرة ،وسيارات
فاخرة ،وغري ذلك،ومع ذلك فهم عند مقلديهم ُعبَّاد،وزهاد  ،وبقيةُ السلف !
 28ـ لقد تورَّطوا يف االعتقاد ثم االستدالل ،فيتخذون أحكامًا باجملازفة ،فإذا
حوققوا؛ فزعوا ليتعلَّقوا ِبكُ َسيْر ،وعُ َويْر ،وثالث ما فيه خري ،من أجل أن
يُظهروا أنهم أصحاب أدلة ،فإذا بُيِّن هلم حال ما استدلوا به؛ كلحوا وبلحوا ومل
يبق إال أن يصرِّحوا بأن ربيعهم موثوق به ،وأنه ال يفرتي على خصمه ،وأنهم
ُد على الشيخ
سيسألونه عن أدلة هذا احلكم ،ثم يظهرون ذلك إذا أجابهم فإذا ر َّ
ربيع دعواه العاطلة العارية عن األدلة ،وعلم هؤالء أنه قد أُسْقِطَ يف أيديهم؛
قالوا :هناك أمور يف أنفسنا ،وال حنب أن نظهرها اآلن – كما جرى من حممد
اإلمام ، -وهكذا حال الباطل وأهله.
__________________
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ومثال ذلك :حال من صرَّح بأن عند أبي احلسن أصولًا عشرين فاسدة ،وقد
فضحتهم األيام،فأصبحوا يسمعون األشرطة اليت سجلتها بعد هذه الكلمة اليت
قالوها ،ثم جيمعون كالمًا يكشفهم،و يظنون أنه لصاحلهم؛ ليكمِّلوا بذلك عدة
األصول املزعومة
 29ـ عدم متييزهم ألنواع مسائل اخلالف،فرتاهم ال يفرقون بني مسائل
االجتهاد ،ومسائل العقوبات،ومسائل األصول ،ومن خالفهم ولو يف سُنَّة من
السنن ،أو يف تقدير املصاحل واملفاسد ،وإن كانوا متفقني على احلكم يف
اجلملة،أو خالفهم يف تزكية شخص أو جرحه؛رموه بأنه مميع ،وعقدوا الوالء
والرباء على ذلك،وأمثلة ذلك يطول املقام بذكرها،وهذا صنيع أهل البدع  ،كما
ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل  -بل تراهم يُبَدِّعون من مل يقع يف
بدعة أصلًا،إذا خالفهم فيما مل يعرفوا غريه،وإن كان احلق مع خمالفهم!!
مثال ذلك :أن احلجوري وغريه يرون أن مما يدل على متييعي للدعوة ،وحزبييت
املتسرتة؛ – عندهم : -أنين أرى للعيد خطبتني ال خطبة واحدة مع أنين ذهبت
إىل هذا عملًا باتفاق أهل العلم ،الذي نقله بعض العلماء فاهلل املستعان.
 30ـ أما الفجور يف اخلصومة؛ فَحَدِّثْ وال حرج
 31ـ َوتَمنِّيهم هالك خمالفهم  -وإن كان حمقًا -ودعاؤهم عليه باملوت
واهلالك ،وحتريشُ الناس عليه؛كل هذا كثري ومشهور عنهم.
__________________
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 32ـ لسان حاهلم يردد مقالة« :نتعاون فيما اتفقنا عليه ،ويعذر بعضنا بعضًا فيما
اختلفنا فيه» ،وإن كانوا يزعمون أنهم ضد هذه املقالة،فهم جتاهها بني إفراط
وتفريطويطبِّقونها مع أذنابهم ومقلديهم .
 33ـ تعيري خمالفهم مباضيه الذي تاب إىل اهلل عزوجل منه كأن يقولوا له :كنتَ
إخوانيًّا،أو قطبيًّا،أو تكفرييًّا،أو غري ذلك مع أن شيخهم قد أمضى ثالثة عشر
عامًا ينافح عن اإلخوان وسيد قطب ،بل الكثري من الصحابة – رضي اهلل عنهم
– قبل إسالمهم كانوا يعبدون األوثان  ،وما ضرهم ذلك  ،بل كانوا خري أمة
أخرجت للناس؛ عندما آمنوا باهلل ومبا أنزل ،لكن هذا التعيري بضاعة املفاليس!
 34ـ إذا كان لبعضهم مصلحة مادية عند رجل من أهل السنة؛تنازلوا عن
هجره ،وأخفوا أحكامهم عليه بالبدعة والضالل،فسقطوا ـ حسب اعتقادهم
الفاسد ـ يف شيء من التَّقِيَّةِ الفاجرة.
 35ـ الوقوع يف أمور وأحوال تدل على ختليهم عن كثري من مكارم األخالق،
وتفصيل ذلك يطول،فحسبنا اهلل ونعم الوكيل!
 36ـ اخلوض يف النيات،وعدم التقيد بالظاهر؛ فرتى الشيخ ربيعًا يرتك األدلة
الواضحة اليت يستدل بها خصمه،ويفزع إىل قوله:هو يقصد كذا،هو يعين كذا،
هو مايريد إالكذا !! وتراهم يتنافسون يف هذا األمر،ويعدونه من الفراسة،
ويفتخر بعضهم بأنه تكلم يف فالن قبل سنتني أو ثالث ،وقبل أن يتكلم غريه من
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العلماء فيه ،وأن األمور جاءت بصِ ْدقِ ما قال وهذا كذب وافرتاء،وإال فأين
صِدْق ما قالوه يف الشيخ املغراوي :بأنه أخبث من هو على وجه األرض،وأنه
يكفِّر مبعصية ،فقد أثبتت األيام إفكهم وزورهم!!وأما كالمهم يفَّ؛فبحر ال
ساحل له،وقد أجرى اهلل عزوجل لي بهذا الكالم خريًا كثريًا،فله احلمد وله الثناء
احلسن ،وصدق من قال:
ك أهلَ ُه وأنَّ على الباغي تدورُ الدوائرُ
هلل أنَّ البَّغْيَ يُهْ ِل ُ
قضى ا ُ
 37ـ يرمون خمالفهم باحلزبية  -بال حساب  -ويستدلون على ذلك بأدلة تدل
على جهلهم ،كأنْ يقولوا:فالن معه أموال،فهذا يدل على أنه حزبي،أو أنه
يكفل األيتام،أو يوزع صدقات على الفقراء،وهذا عمل احلزبيني وحيكمون على
اجلمعية اخلريية البعيدة عن احلزبية بذلك،ودليلهم أنها مسجلة يف وزارة العمل
إىل غري ذلك من الفضائح اليت تكلم بها حممد بن عبدالوهاب الوصابي وغريه.
ومما تُعرف بها حزبية الشخص عندهم :أنه زار فالنًا احلزبي ،وإذا سألتهم:
وملاذا حتكمون على هذا املزور بأنه حزبي؟ قالوا :ألنه زار فالنًا ذاك احلزبي...
وهكذا ،فإىل اهلل املشتكى.
 38ـ قبوهلم خرب اهلالك واجملهول إذا كان لصاحلهم،فإن أتيت بكالمهم املسجل
يف األشرطة؛ والذي يُدِينهم؛قالوا:فالن قَلَّدَ األصوات،أو " دبلجها " فيا
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سبحان اهلل،من قلوب بلغ بها احلال هذا املبلغ ومن مكاييل مضطربة ،ومقاالت
متناقضة.
 39ـ ومن ذلك :أن بعضهم يعرف منـزلة خمالفه يف العلم والفضل ،إال أنه ينكر
ذلك فإذا وجد من خمالفه شيئا ،سواء كانت زلة ،أم ال؛ قال :واهلل كنت أظنك
أعلى من هذا القدر ،وأن مستواك أرفع من ذلك وإال فإن هذه الزلة؛ أظهرت
ضعفك العلمي،أو سوء أدبك،أو حنو ذلك ،هذا مع أنه مل يزل يرميه قبل ذلك
باجلهل والكذب وغري ذلك من القبائح فكيف كان يعتقد فضله ،ومع ذلك يرميه
بأنه جاهل ،**** ،تافه ،كذاب مع دعواه :أنه ما عرف أنه جاهل إال بهذه
الزلة؟!! إن هذا احلال يدل على أنهم جيحدون ما عند املخالف من خري ،وهذا
تشبه مبن قالوا يف ابن سَالَمٍ «  :شرنا وابن شرنا» ،ولو رجع خمالف هؤالء
إليهم مرة أخرى؛ رفعوه جدًا ،وقالوا بلسان احلال« :سيدنا وابن سيدنا » فأعوذ
باهلل من هذا احلال.
وأيضًا :فمن وافقهم؛ قالو :العالَّمة ،احملدِّث ،الفقيه ،املربي ...،إخل فإذا
خالفهم الرجل نفسه؛ قالوا :متعامل جاهل فإذا رجع إليهم؛رجعوا للمدح
األول ،ولو سلمنا بأن الرجل التقي قد يفجر ،والصاحل قد يفسد بني عشية
ال بني عشية
وضحاها ،لكن كيف يصري العامل احملدِّث الفقيه ...إخل جاه ً
وضحاها ،وكيف يعود علمه وفضله يف حلظة ،إذا رجع إليهم؟!
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إنها تزكيات تابعة لألهواء؛ ولذلك فلم يبارك اهلل فيها ،ومتوت يف حياة
أصحابها ،وال يُ ْفتَنُ بها ،وال يَلْهَثُ وراءها؛ إال مفتون خمذول،واهلل املستعان.
 40ـ إذا كان خمالفيهم من أهل السنة والعلم والفضل ،لكن عنده بعض
األخطاء؛ فإنهم يرونه أضر من اليهود والنصارى وكبار املبتدعة ،بزعم أن
هؤالء معروف أمرهم ،فال يغرت أحد بهم ،بل إ َّن بعضهم يصلي وراء الصوفية
وحنوهم ،ويرتك الصالة وراء من هذا حاله!
وعلى ذلك :فكلما كان الرجل له قدم صِ ْدق ،وحُسْنُ بالء يف هذا الدين ،إال
أنه خالفهم يف شيء؛ فهو أضر من اليهود والنصارى ،حبجة أن الناس يغرتون به
لصالحه ،وحسن بالئه!! فالكفار ساملون من شرهم ،وأهل البدع الكبار آمنون
من كيدهم ،وإمنا يصبون جام غضبهم على السين الذي نفع اهلل به إذا خالفهم –
ولو كان حمقًا  !! -فانظر – أخي املسلم – إىل مذهب يضع سيفه يف غمده إذا
اشتهر ضالل خصمه ،ويسلُّه ويبالغ يف اشتهاره إذا كان خصمه من أهل احلق،
إال أن خيالفه ،مستدلني على صحة حاهلم السيء هذا بأن املشهور من الضالل ال
حيتاج الناس إىل التحذير منه ،خبالف من يثقون فيه ،وعنده ما ال يعرفه
الناس!!! علمًا بأن يف هذه املسألة تفصيالً ليس هذا حمله ،إال أن القوم لغلوهم
ال يعرِّجون على شيء من هذه التفاصيل ،واهلل املستعان.
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 -41نظرًا لعدم رسوخ كبريهم – وهو ربيع ،فضالً عمن دونه – فإنه إذا أراد
أن يرد باطالً؛ رمبا وقع فيما هو أشد بطالنًا منه يف العلم ،والتأصيل ،وسوء
العبارة ،ومع ذلك فإنهم يتبجّحُون بأنهم أعرف األمة باملنهج و «املتشبِّع مبا مل
س ثوبَيْ زورٍ»!!!
يُعْط؛ كالب ِ
هذا ما حيضرني من منهج الشيخ ربيع  -ومن جرى جمراه  -يف الغلو يف
التجريح ،سواء كانوا كبارًا أو صغارًا ،وسواء أمجعوا على ذلك ،أو انفرد به
رأس من رؤوسهم ،وآثار هذا املنهج على الدعوة السلفية اليوم ،قد أزكمت
رائحتها األنوف،فإىل اهلل املشتكى من غربة الدين ،وعجز الناصر واملعني!
(تنبيه) :واعلم أنين أتكلم عن طريقة عامة ظاهرة فيهم،وال يلزم من ذلك أن
كل فرد معهم كذلك ،أو أن هذه األمور قد اجتمعت يف شخص واحد ،وعلى
كل حال :فاملعيَّن الذي أصله السنة؛ ال خيرج منها إال بعد استيفاء الشروط
وانتفاء املوانع ،السيما وكثري من األشخاص يفعل كثريًا من هذه األمور عن
تأويل ،وكلما بَعُدَ العهد بآثار النبوة ؛ كثر االشتباه يف األمور  ،كما قال شيخ
اإلسال م ابن تيمية – رمحه اهلل – فالبد من التأني يف احلكم على املعني ،وأال
نقع فيما وقعوا فيه ،فهم إخواننا ،ومن أهل السنة ،لكن منهجهم الذي يسلكونه
شابه مسلك أهل البدع يف أمور كثرية ،واهلل املستعان .
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