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 بسم هللا الرمحن الرحيم                                    

 

 املصري، والصالة الطول، ال إله إال هو، إليه لتوب، شديد العقاب، ذياحلمد هلل غافر الذنب، وقابل ا
  والسالم على رسوله البشري النذير.

املعني والظهري، وأشهد  واملشري، وتقدس عن وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له،تعاىل عن الوزير
ىل الطريق الواضح املنري، من سلكه؛ فله إ أن حممًدا عبده ورسوله، الداعي إىل صراطه املستقيم، واهلادي

وكان من أهل  سران واخلزي يف الدنيا واآلخرة،هواه؛ فقد ابء ابخل البشرى حًيا وميًتا، ومن تنكبه، واتبع
 بعد: السعري.. أما

دخلي يف ربيع بن هادي امل فلقد علم الكثري من الناس يف هذا العصر، خطورة املنهج الذي يسلكه الشيخ
 الكبار، واشتغال آخرين من العلماء الكبار سيما بعد موت مجاعة من العلماءات األخرية، الهذه السنو 

للشيخ ربيع  -يف كثري من األحيان-مجيع أقطارها، فخال اجلو  بقضااي عامة ومصريية، هتم أمة اإلسالم يف
نواايهم حسنة،  وإن كانت-ومن كان على شاكلته،فاجتهدوا يف بث قواعد مدمرة لكيان الدعوة السلفية 

يرتدد يف   الثة؛اظر يف آاثر هذه القواعد احمْلد  إال أن الن -صاحلة، وهلم مواقف أخرى مشكورة ومقاصدهم
القواعد على الصف السلفي  كوهنا قواعد مدم ِّرة ومبرية، وكما يقال: )آباثرهم يُعرفون(، فإن آاثر هذه

 فيها عنـ ز ان!! نتطحهذه األايم، ال خيتلف يف فسادها اثنان مدركان، وال ي

 هذا املنهج تتلخص يف أمور: وحقيقة وآاثر

ومن سلك  -والتفسيق والتأثيم، بل والغلو أيًضا يف التكفري، فرتى الشيخ ربيًعا الغلو يف التبديع "ـ1
عشر  حيكم ابلبدع العظمى على األبرايء، ويرمي ابألحكام اجلائرة الفظة على من ال يستحق -مسلكه

وأقوم قياًل،ويضع  ل رمبا رموا بذلك من هو أوىل ابحلق منهم، ومن هو أهدى سبيالً،معشار ذلك، ب
،وأقل علماً ممن هو أكثر جرأة هوأييت غري  -أحيانً –الشيخ ربيع القاعدة،مث ال جيرؤ على العمل مبقتضاها 

 املبتدع ،ومنهماملسلمني،وفيهم السين الربيء،ومنهم املبتدع اجلاهل  وورعاً ؛فيعمل مبقتضى ذلك ،فيكفر
  يف ذم تكفري مسلم أو لعنته بغري حق !! ما ورد املتبصر،ومعلوم

 



ولو يف أمر يسري،بل وقد -ومجع األخطاء اليت تصدر ممن خيالفهم  والشيخ وأتباعه مولعون بتصيد ـ2
 فيطريون هبا يف اآلفاق، وينشروهنا يف كل حدب وصوب، للتشهري مبن خيالفهم،-يكون احلق مع خمالفهم

 البدع، الناس عنه، حىت خيلو هلم اجلو، زاعمني أن هذا من ابب حتذير املسلمني من أهل وتنفري

 ومن ابب اجلرح والتعديل !! فصدق من قال :

 ُكالها وحىت سامها كل مفلس. ... لقد هزلت حىت بدا من هزاهلا            

 

ا؛ محلوها على املعىن السيئ، بزعم أهنم صاحلًا، وآخر سيئً  إذا كانت الكلمة من خمالفهم حتتمل معىن ـ3
 خمالفيهم أهل مراوغة ولف ودوران، بل صرح بعضهم متهًما خمالفيه: أبهنم أهل أعرف مبخالفيهم، وأن

 زندقة.

 

حيتمل، وهذا أمر مشهور عند من  ماال-الداعي إىل السنة الصافية  -كما أهنم حيملون كالم خصمهم ـ 4
 ستعان.يعرف حاهلم إبنصاف ،وهللا امل

 

أو أكذب  استخدامهم عبارات فظ ة غليظة جافية يف خمالفيهم من أهل السنة، كقوهلم: )فالن أخبث ـ 5
أو)أتى مبا مل ي ُدر يف  من اليهود والنصارى(، أو)أخبث من هو على وجه األرض(، أو)أضل أهل البدع(،

اجر، وأفاك أثيم، ومراوغ، وكذاب، وف خلد الشيطان منذ اتريخ البشرية(، ودع عنك قوهلم: )دجال،
الكبار منهم والصغار، وخبيث خمبث، ومائع، ومميع،  وخمادع، وماكر، وعدو للسنة، وحمارب للسلفيني

الروافض أفضل منه، واليهود والنصارى  وضال مضل، ومبتدع خبيث، وكذاب أشر،وأحد الدجاجلة، و
؛ لركض وراءه أو النبوة دعى رجل الربوبية ،أو لو اوأتباعه فالن لركض وراءهأهون منه، ولو خرج الدجال؛

سرت، ودسيسة، ومدسوس يف الصف لتدمريه، وُُمنَّد من تضال، وحزيب م ، وزائغ، وحزيبوأتباعه  فالن
 السلفية، وساقط، واتفه، وصاحب دنيا...( اخل ما يف هذا القاموس العفن. قبل األعداء هلدم

 

خطأه،  يست هلم، فمن وقع يف خطأ، وشنَّعوا عليه، فعرفمنـزلة ل -بلسان احلال -أنزلوا أنفسهم  ـ 6
أبنه كذاب مراوغ يف  وتراجع عن قوله بلسان عريب مبني، وأعلن ذلك ما استطاع إىل ذلك سبيالً؛ اهتموه



﴿َوُتوبُوا ِإََل عليه، وهللا عز وجل يقول: هم  توبته، وال تصح توبته إال بني أيديهم، وابأللفاظ اليت ُُيلوهنا
يًعا أَيُـَّهااّللَِ   فالن!!ل ومل جيعل التوبة لفالن أو اْلُمْؤِمُنوَن لََعَلُكْم تـُْفِلُحوَن﴾،  َجَِ

 

العلم والدعاة إىل هللا يف مجيع  أنزلوا أنفسهم منـزلة  الوصي على الدعوة، وأن طالب -وغريه-وبذلك  ـ7
سلفية؛ فقد فاز ورشد!! ومن حتف ظوا له ابل فمن حكموا األقطار مبنـزلة القاصر، الذي يتصرف فيه وصيُّه،

ُجُرٍف هار، ويشار إليه أبصابع االهتام، واخلوف عليه من السقوط!!  يف حقه هبذا احلكم؛ فهو على شفا
عند هؤالء املقلدة الذين وذلك أبنه ليس سلفًيا؛ فتهوي به الريح يف مكان سحيق،  ومن صرحوا يف حقه

 الطريق!!. ضلوا

 

السلفيني بسببها من دائرة السلفية، وإحلاقهم  عة، ما أنزل هللا هبا من سلطان، وإخراجو ْضع قواعد خمرت  ـ 8
من نزل ضيًفا يف بيت حزيب؛ فيُلحق به(، و)من التمس )بركب أهل البدع بسببها، فمن ذلك قوهلم: 

؛ فهو  فهو مميع(، و)من مل يهجر فالًن؛ فيُلحق به، وكذا من مل يهجره -ولويف أمر حق -عذرًا حلزيب 
فهو مميع،  -ولو كان ذلك أحياًن حلاجة شرعية-وقوهلم: )من ذكر حسنة مبتدع  كذلك، وهكذا(،

فهو حزيب(،  ابملوازنت(، و)من مل يزر الشيخ ربيًعا ومن كان على شاكلته، أو يتصل هبم هاتفًيا؛ وقائل
ًن، ويقول: هو أكذب أو فال و)من حتف ظ يف كالم الشيخ ربيع يف خمالفه؛ فهو حزيب(، و)من مل يبد ِّع

حزيب متسرت(، و)من خالف الشيخ ربيًعا  الروافض؛ فهو مميع، أو أخبث أو أضر من اليهود والنصارى و
تروا حقيقة ذلك!!(، و)الشيخ ربيع معصوم يف مسائل  فهو حزيب، واألايم ستبني ِّ ذلك، فاصربوا حىت

ملنهج من الشيخ ابن ابز وبقية علماء العصر(، ربيع أعلم مبسائل ا املنهج واجلرح والتعديل(، و)الشيخ
ذلك؛ فالقول قوله، ومن رفض ذلك، فهو جاهل وجويهل، ومائع مميع... وهلم  و)من خالفه منهم يف

 جر ا(.

 قواعدهم: )أن من اشتغل بتحصيل العلوم الشرعية، دون رد على اجلماعات؛ فليس بسلفي، أو ومن
هذا ، مع أن  عارض شيًئا من أحكام هذه الطائفة اجلائرة!! مائع،أو يف سلفيته نظر(، ال سيما إذا

،بطريقة العلماء،ال بطيش تفريط ال خيوض يف ذلك، لقيام غريه هبذا الواجب، دون إفراط أوقد البعض 
 احلداثء !!



وملم ِّع  من كالم أحد املخالفني؛ فهو مميع، -وهوحق-قواعدهم الفاسدة: )أن من استشهد بكالم  ومن
ما فيه من خري  طل، ومدافع عن أهل البدع(، ومن قال: )املسلم حُيب ويبغض على حسبألهل البا

والتعديل من السفهاء  فهو مميع، ومن أهل املوازنت، وإخواين أو قطيب(، و)من رد اجلرح ؛وشر
وأضل من محار أهله(،  أومن الكبار إن جتاوزوا احلد؛ فهو كاره لطريقة السلف،الذين يلمعوهنم،الصغار،

العلماء(، و)من رد على الشيخ ربيع  و)من مل أيخذ بقول الشيخ ربيع؛ فهو ممن يريد إسقاط مرجعية
أو يرد على أهل السنة ، أو حرب على  العلماء جتاوزاته؛ فهذا يدل على أنه ليس مبؤدب، وأنه يسب

هلم؛ فهو  السنة وأهلها، الكبار منهم والصغار، أو عدو للسنة، أو حنو ذلك مما يدل على أي نقد
ومن قواعدهم : ) أن من خالفهم ولو يف شئ يسري  ( !!اعرتاض على سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أو حنو ذلك ؛ ، أو رأى املصلحة يف غري ما يرون،مما يسمونه هم " مسائل املنهج " فزكى رجاالً جرحوه 
أما هذا فموضع ثقة يب الظاهر حيذره الناس ،ألن احلز قالو : هذا أضر على الدعوة من احلزيب الظاهر ، 

 –مع بقائه على السنة يف الواقع  –وهكذا كلما كان املخالف هلم عند الناس ، فيكون ضرره أكرب ، 
له وكلما كان التحذير منه أكثر صالحاً وعلماً وفضالً وجاهاً منفعاً ؛ كلما كان أضر على اإلسالم وأه

بني كلما كان أهون وأخف؛فبني هذا الفكر شبه و اللة؛مشهوراً ابلض وكلما كان املخالف متهتكاً أكرب،
 األواثن،وهللا املستعان . عون أهلويد  فكر من يقتلون أهل اإلسالم،

بلسان احلال، ومن علم  قواعدهم اليت استحضرهتا اآلن، وكثري منها بلسان املقال، والبعض من مجلة هذه
 َعِليٌم﴾. ِعْلم   ﴿َوفـَْوَق ُكلِ  ِذيحجة على من مل يعلم 

املدخلي: )ال يوجد يف الرايض  وهذه القواعد أمثرت أحكاًما عجيبة، فقد قال حممد بن هاديـ  9
فإنة صاحب  -حفظه هللا-الشيخ عبدالسالم  سلفي؛ غري عبدالسالم برجس(!!، وهذا كالم ال يرضاه

وعلى هذا فقد خلت  رضاه سلفًيا،ولذا فكثري منهم ال ي وملا بلغه ذلك؛ابدر برده مسرتجعاً !!عقل وأدب،
إليه راجعون،فأين هيئة كبار العلماء  من السلفيني!! فإن هلل وإن -معقل السلفية يف هذا العصر-الرايض 

بن اشيخ اإلسالم  وأصول عدابقو  ؟ الذي يذكرنووزيرهاالشئون اإلسالمية  ارة؟وأين جلنة اإلفتاء ؟وأين وز 
وطالب العلم ،الذين هم على عقيدة السلف ،وإن  من الدعاةبل األلوف ت ئاوأين امل ـ رمحه هللا ة ـتيمي

ائرة أهل السنة واجلماعة ، كيف دن عمن ذلك أنه خارج  جتهاداته ؛فال يلزماخولف بعضهم يف بعض 
وعلى هللا أجرهم،فال ،ة هللا عزوجل على عبادة ،فلله درهمحبج-اليوم–القائمني  ال،وهم بقااي أهل العلم



لكن فال دفاع عنه،وال كرامة، ،السلف الدعوية رأساً  من مل يرفع بقواعد كني الغالة !!نعم هناأع نمت
، وهللا والغالة ؛دليل على احلالة السيئة اليت وصل إليها الغلوهذا القول بن هادي إطالق ما قال حممد

 املستعان .

وقد شهد  اإلمام(!! لفيني يف جامعةقال الشيخ ربيع جلماعة من الدعاة إىل هللا: )ائتوين بثالثة س وكذا
 على ذلك بعضهم . 

 مسجل بصوته. وقال حممد بن هادي أيًضا: )السلفيون يف احلجاز قلة قليلة(!! كما هو

 يف اليمن رجل يفهم السلفية(. وقال بعض اجلهلة الربيطانيني الدارسني عند احلجوري األمحق: )ال يوجد

حيكمون ابلسلفية إال ملن وافق مشرهبم، وأما  بغاة، ال يكادونفهذه الطائفة الغالة ال: وعلى كل حال
صرحوا  حقهم؛ فإهنم يكتفون ابلكالم فيهم يف اجملالس اخلاصة،ولو العلماء الذين خيافون أن يتكلموا يف

 !!انكار ذلك؛لفضحو إب

 !!كلمات يف هذا الباب، وسرتاها ـ إن شاء هللا تعاىل ـ يف موضعها  هموأحيانً تسقط من
 

على شاكلتهم؛ فإهنم ال يتكلمون يف  وهذا جيرن إىل القول أبهنم يكيلون مبكاييل متعددة، فمن كان ـ 10
وأدلة ذلك كثرية، فكم هي جتاوزات فاحل احلريب،  أخطائه، وإن كانت ال يغطيها ذيل، وال يسرتها ليل،

ذي صرح غري مرة أبن ملك ، الالوهاب الوصايب حممد بن عبد ومحاقات احلجوري، وتناقضات واخرتاعات
: فأين هو من قوله تعاىل  !!خرآاملوت قد خيطئ الشخص املرس ل إليه لقبض روحه، فيقبض روح شخص 

لن وسلم : " وعلى آله وقوله صلى هللا عليه  ) فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون (
أبن الشيخ ربيعاً ال خيطئ يف اجلرح ولألسف ؛ أنه يصرح "  متوت نفس حىت تستويف رزقها وأجلها

ل وُكف ِّن  والتعديل ومسائل املنهج ، أما ملك املوت فقد خيطئ يف قبض الروح ، ودليله : أن هناك من ُغس ِّ
 ، مث قام قبل دفنه !!! 

 من هذه الضالالت؟! وليس هذا -املزيفة-؟! فأين أهل الغرية وكم له من فضائح، ومل يعلن توبته منها 

صلى هللا  يل هذه الضالالت، وكذلك؛ فهؤالء املتظاهرون ابلغرية على أصحاب رسول هللاموضع تفص
ويف  مل ينطقوا ببنت شفة عندما نشر بعض الُكتَّاب كلمات سيئة للشيخ ربيع يف الصحابة، بلعليه وسلم،

ه، ولكن ذلك علي بعض األنبياء عليهم السالم، ولو كانوا من أهل الغرية على عقيدة السلف؛ ألنكروا



قبل أن يوضح رسول هللا !!! «مظلوًما نصر أخاك ظاملًا أوا»احلزبية تعيد املعىن اجلاهلي القدمي ملقالة: 
 ".صلى هللا علية وسلم معناها الصحيح 

 وتذك رن بقول القائل : 
 أن من ُغزي ة إن غوت غويُت . . . وإن ترشد ُغزي ة أرشد                  

واجملتمعات،  مي كالم أشد مما انُتقد على الشيخ املغراوي، ظاهره تكفري املسلمنيفللشيخ النج وأيًضا
مسيته : " اجلواب املأريب على صاحب إرشاد الغيب  –ذكرته يف ردي عليه ، وهو مسجل يف أربعة أشرطة 

الصاحلني وإن كان من ،ولكن أبواب األعذار ال تُغلق يف وجه األصدقاء، وال تفتح ملن خالفهم" 
 ألتقياء!!ا

قال أبوالوفاء بن عقيل، نقالً عن "اآلداب  هذا، مع أن إرضاء اخللق ابملعتقدات؛ وابل يف اآلخرة، كما
  ( البن مفلح.1/155الشرعية" )

 إظهار فقواعد هذه الطائفة تشمل كبار دعاة العصر، بل وكبار العلماء، إال أهنم خيافون من وكذلك
قواعدهم، وليس معىن  فيأتون أبعذار واهية، ليومهوا الرعاع بسالمة إطالق هذه األحكام الفاسدة عليهم،

ال ؛ قواعدهم ذلك أن أحكامهم تكون صحيحة لو أطلقوها على هؤالء العلماء،كال،بل هم مع فساد
تباعهم، ولن يعجزوا عن ادعاء دعوى أخمرًجا أمام  ولن يعدمواا،يستطيعون االستمرار عليها، والتمسك هب

يف صدعهم ابحلق، لوال أن للعامل الفالين عذرًا، وإذا كنت  من أهل  على استمرارهم -قلدةأمام امل-تدل 
ألصوهلا  راجملالس اخلاصة؛عرفت  حقيقة موقفهم من هؤالء العلماء، فتبًّا لدعوة متلونة، وبُعًدا لدعوة تتنك

ال العلماء، والتشبع النتح وثوابتها، وُسحًقا لدعوة هلا ظاهر وابطن يف آكد أصوهلا، ومع ذلك تسعى
 !!والتشبع  فيا هلل العجب من التناقض والتلون أبهنم يزكون هذه الدعوة، وأهنم على هذا املنهج سائرون!!

هبا يف ردي على الشيخ ربيع يف عدة كتب وكثري من  مستدالً  قد نقلُت كلمات هؤالء العلماء ألستُ 
اذا ال يستدل الشيخ ربيع بكالمهم املفصَّل يف هذه املسائل، فلم األشرطة؟! فلو كانوا على منهجه يف

قبل أن يظهر منه ما ظهر لكثري من الناس،من مع الشيخ إال تزكيات عامة وقدُية، موضع الن ِّزاع؟ فليس
:ملاذا  -عنده وعند مقلديه  – تغتفر حربه العاتية مع كثري من شباب هذه الدعوة،وجرُيتهم اليت ال

العلماء كل ما كتب الشيخ ربيع،ومل يسمعوا   هؤالء وجزًما فلم يقرأعديل؟!! خيالفون حامل لواء اجلرح والت
 مع كالمه شأن آخر!!-وهللا أعلم–وإال لكان هلم ،كل ما سجل



 

إذا خالف قول  هذا املنهج البائر قد جر أ الصغار على كبار أهل العلم، فرتاهم يردون كالم العلماء ـ 11
ائي،يسري على اخلط العام نَّ إخواين بـ   العامل الفالين :ومرة يقولون -اومن جرى ُمرامه-الشيخ ربيع أو فاحل 

من حوله سروريون، أو هو ال يعرف أمور املنهج، أو  خوان، واآلخر سروري، أو متأثر ابلسرورية، أولإل
يف السن، أو نظره ضعيف، وال يقرأ كل شيء، أو ما حبث هذه  ليس له معرفة ابجلماعات، أو كبري

املقلدة أبن أحكامهم أوىل ابلقبول، وال يصرحون بكل هذا لكل أحد، وكثريًا ما  ل هذا ليومهوااألمور، ك
 يف موضع الن ِّزاع فيستدلون هبا ابلتزكيات العامة والقدُية والبعيدة عن موضع الن ِّزاع اليوم، حيتجون

 ؛لكتب واألشرطةصفحات ا هبا  طفحتيتاحلاصل،وجيعلون ذلك مبثابة احملكم،وبقية كالم العلماء ال
كانوا يهابون جتريح هؤالء العلماء، أما إذا كانوا  مبنـزلة املتشابة، الذي جيب أن يُرد إىل احملكم!! هذا إذا

شخص؛ فإهنم ال يُبقون وال يذرون، وهل هناك أدلة على ذلك،أعظم  على يل  ذراع -يف نظرهم-قادرين 
 اليوم؟!! مما يراه أهل البصائر

 

وحلاقه، حىت يتم مرادهم من التشنيع  ن مقلدة هؤالء على برت كالم خمالفهم عن سباقهجترأ كثري م ـ 12
كبريهم، والدليل حمفوظ عندي على ذلك، وصرح   -يف بعض املواضع-وقع يف ذلك  والتبديع، بل وقد

كالم العامل؛ ال حيمل على حمكمه أو مفصله، وأطلق ذلك يف  أبن مشتبه أو ُممل -وهم له تبع-كبريهم 
واخلصوص، والناسخ واملنسوخ، وقد ض مِّن  املوافقة من املقلدة على ذلك،فتجرأ  املطلق واملقيد، والعموم

عقول صودرت،  التصريح مبا خيالف العقل والنقل،فإن هلل وإن إليه راجعون، وإىل هللا املشتكى من على
إليه إن شئت،واحلمد هلل رب  ومواقف قد تناقضت!! ويف كتايب "اجلواب األكمل" رد على هؤالء، فارجع

 العاملني.

 

اهتموا العلماء ابجلهل ابلواقع، فادعى هؤالء جهل العلماء بواقع  سلك هؤالء مسلك احلزبيني الذينـ  13
وعدم معرفتهم مبسائل املنهج، وعلى فحش غلط الطائفتني؛ إال أن قول هؤالء  اجلماعات واألحزاب،

واالقتصادي  فإن األوائل اهتموا العلماء جبهل الواقع السياسي من قول احلزبيني األوائل، أفحش غلطًا
ما حيتاجون إليه، أما  والعسكري، وهذه أمور مل يدع العلماء التخصص فيها، وإن كانوا يعلمون منها



واجلماعات، وبعدم معرفة احلزبية وقواعدها  هؤالء فاهتموا العلماء ابجلهل مبنهج أهل السنة يف الفرق
فأي ويف ختصصهم الذي سلمت هلم األمة به،عظيم من اإلسالم، اهتموا العلماء ابجلهل جبزءوأساليبها، ف

على أن العامل قد  اجلهل ابإلسالم أو جبزء منه؟! الفريتني أعظم: اجلهل ابلسياسة العصرية،أو جبزء منها، أم
شئ من املخالفات أن فالنً ليس حزبياً أو ليس متلواثً ب –من ابب حسن الظن ابلشخص  –خيفى عليه 

، وهذا أمر قد كان موجوداً عند السلف ، فكان منهم من يزكي من يذمه غريه ، ففرق بني اجلهل مبنهج 
أهل السنة ، وبني عدم معرفة شخص معني معرفة كاملة ، فتأمل . فهؤالء يرمون بعض كبار العلماء أبهنم 

،انظرها يف كتايب " ة أبحكام جائرة جداً وحيكمون على الطوائف املخالف –مثالً  -سروريون أو اخوان 
اهتاماً جلماعة من كبار األئمة أبهنم خوارج  اعالن النكري على منهج الشيخ ربيع يف التكفري " فيكون هذا

   -إن شاء هللا تعاىل  –أو غالة املرجئة أو روافض أو ابطنية أو حنو ذلك مما تراه يف الكتاب املذكور 

ربيعكم، جهاالً ابملنهج السلفي؛ فلماذا تفتخرون  إذا كان العلماء إذا خالفواوإين ألعجب من هؤالء: ف
 يف مسائل املنهج؟! أليس هذا من أعمال أهل -موضع الن ِّزاع اليوم أحياًن ويف غري-بتزكيتهم لشيخكم 

 األهواء؟!

 

يف كثري من -بصلة ال متت للواقع  وقد سلك هؤالء مسلك احلزبيني أيًضا، يف تقدمي أسئلة للعلماء،ـ  14
مث حيشرون اسم هذا العامل يف قائمة من حُيذ ِّر من  ليأخذوا فتوى من العامل توافق ما يريدون، -األحيان

أو سألوه عن كالم مبتور السياق كالم مل يقل به خصمهم، فالن!!! مع أهنم سألوا العامل عن
اسم كل من انتقد على  حيشرونفهل يشك عاقل يف أن هذا هوى وفجور يف اخلصومة؟!وكذلك والسباق،
ويف مجلة من يتابعهم من دائرة السنة، ،وأخرجوه هعو ويعدونه يف مجلة من بدَّ  -ولو شيئاً يسرياً –خمالفهم 

 أليس هذا من اهلوى ،والفجور يف اخلصومة ؟!على أقواهلم اجلائرة،

 

يخ ربيع أبن الشيخ ابن ابز ألنفسهم ما حيرمونه على غريهم، فعندما اسُتدل على الش هؤالء جييزون ـ 15
وحنن ال نقدس  يتكلم يف بعض دعاة القطبية؛ قال: )حنن ال نقلد ابن ابز، وابن املبارك ما هو بنيب، مل

قلُت: ال أقلد الشيخ ربيًعا،  األشخاص، وعندن ميزان نزن به الناس(، وهذا حق يف ذاته، لكن عندما
 !!العلماء!! فيا هلل العجب رجعيةوليس وصًيا علينا؛ صاحوا وهاجوا: هذا إسقاط مل



جيرحونه يف كل مكان، قال: )اجلرح والتعديل  وعندما رد الشيخ ربيع على شباب اإلخوان والقطبية الذين 
ال يكون إال للعلماء الراسخني يف العلم، وليس للشباب  اآلن على مستوى الشارع، واجلرح والتعديل

وعندما رددت على سفهاء ال يعرفون  -إن شاء هللا تعاىل-سيأيت معناه، كما  واملبتدئني(، أو كالًما هذا
أو حنو  إال إخراج فالن من السلفية، واحلكم على عامل من كبار العلماء أبنه نصف سلفي، من الدين

، وعد  هذا من حماربة  ذلك، وذكرت األدلة على شروط أهلية اجملر ح واملعد ِّل؛ أنكر ذلك الشيخ ربيع علي 
هللا!! بل وأجاز لطالب العلم أن جيرحوا  السنة، القامعني للبدعة، اجملاهدين يف سبيلالذابني عن 

 ويعد لوا!!

م للعامل الذي يقع يف بدعة؛ قال: )إن الذين يسقطون العامل هُ م  دْ احلدادية ه   وعندما رد الشيخ ربيع على
(، وملا رددت على املذهب احلدادي النجس، وهذا مذهب اخلوارج فهؤالء هم أصحاببدعة؛ من أجل

 أحكامهم اجلائرة على بعض أهل السنة، وقلت: )نصحح أخطاءهم، اليت يقع مثلها من السين، مقلديه

وال هندم اخلري الذي عندهم(، قال:  أي ننصحهم فيها،أو حنذر منهم فيها فقط، كما وضحت هذا مرارًا،
 إذا أصر عليه(!! ،حدوأهُل السنة يسقطون العامل ابخلطأ الوا )هذه قاعدة أهل البدع،

 بيان اليوم ،ويهدمونه غداً؛ويردون على بنيانً  ألنفسهم، ما حيرمونه على غريهم،ويبنون وهكذا فهم جييزون

يدل  على خمالف آخر،ويتملصون من كالمهم السابق!!وهذا كله باطله غداً املخالف كالمه،مث يستدلون ب
 . ر ،وهللا املستعان على ضعفهم يف األصول اليت تنبين عليها هذه األمو 

متزلًفا  أنك إذا كنت معهم، وذ نـ ًبا هلم؛ فال يضرك شيء، أي ال خترج من السلفية ما دمت واخلالصة:
 األلباب؟! شفاعة الشافعني، فهل هذا من منهج السلف اي أويل -فيك  عندهم -هلم، وإال فال تنفع 

 

بل وسعى مسو ِّغ الدعوة الواحدة، بدون  بني أبناءأاثرت قواعد هؤالء الغالة البغاة اهلجر والقطيعة  ـ 16
املفتعلة ،بل وقال بعضهم ألخته احلامل من  ةخيالفه يف هذه احملن ألنه،بعضهم يف طالق أخته من زوجها

ال على ما أنتما عليه إمبتدع ،ألنه ال يكون  عندكزوجك مبتدع ،واحلمل الذي ،و زوجها :أنت مبتدعة
ولو  ......(؟!!كل مولود يولد على الفطرةهل ؛فأين هو من حديث :)!!فلو سلمنا بكالم هذا اجلا

مبصاحل أو مفاسد، وهل اهلجر أييت مبفسدة أكرب أم ال؟،  فرضنا أن هناك أسبااًب معتربة؛ فإهنم ال يبالون



الذي ال يتقيد بقواعد أهل العلم؛ لكانوا أحق ابلتبديع واهلجر، ولكين  واحلق: أننا لو سلكنا مسلكهم
﴾. َخاُف ِإنْ ﴿أَ   َعَصْيُت َريبِ  َعَذاَب يـَْوم  َعِظيم 

مع أنه  -واألمثلة كثرية على عدم مباالهتم مبسألة املصاحل واملفاسد، وأكتفي مبثال وقع من الشيخ ربيع 
 اللييبفقد سئل عن الشباب  –يدندن نظرايً مبراعاة املصاحل واملفاسد ،إال أنه ال يكون كذلك مع خمالفيه 

موا كثرياً من علوم السنة يف اليمن ،ورجعوا إىل بالدهم،وبالدهم أحوج ما تكون إىل طالب علم الذين تعل
،فسئل عنهم،وُأخرب أهنم يدافعون عن أيب احلسن،وأن عندهم فوائد علمية يف العقيدة حكيم متعقلسلفي 

حيذروا من هؤالء وغري ذلك ،فلم يبح ألتباعه أن يدرسوا عندهم كتاب التوحيد وغريه ،بل طلب منهم أن 
لو سلمنا مبا قالوه فينا  – الطالب،فهل هذا تطبيق صحيح لقاعدة العمل خبري اخلريين، ودفع شر الشرين

 ؟!! -
 

استيفاء الشروط، وانتفاء املوانع، يف تطبيق احلكم العام على املعني،  ال يبالون بكالم أهل السنة يف ـ 17
 لسنة، إذا وقع يف بدعة؛ ال حيتاج إىل استيفاء الشروط،أبن تبديع املعني من أهل ا صرح بعضهم وقد

 !!                                                                         هلم وانتفاء املوانع، إال أنه ال يكون كذلك إذا كان احلكم سيطبق على مقلد أو متزلف

 فه السين،فيا لغربة الدين بني هؤالء!!بل قد يطلق بعضهم احلكم ابلتكفري والزندقة على خمال

 ابحملدث الفقيه ،واجملاهد وافق هؤالء؛ رفعوا من شأنه جًدا، وإن كان مبتدًًئ،ووصفوه من ـ 18
 -وإن كان حمًقا-ابلتزلف للشيخ، ومن خالفهم  السلفي.....اخل ولذلك فكثري من احملبني للشهرة يسعون

ذلك إىل ضعف كثري من أهل احلق، وعدم قيامهم مبا  رموه ابلقبائح من كل حدب وصوب، حىت أدى
حوالينا وال »خوفهم يف هللا لومة الئم، وأصبح حال بعضهم يقول:  أوجب هللا عليهم من قول احلق، دون

ه، ومع ذلك يقول:  ، والعجب ممن«علينا ، أو يف مقام املوج ِّ ريب 
ُ
يتصدر للدعوة، ويكون يف مقام امل

أمور أعظم  يف ،ن هو كذلك أن ال متنعه هيبة الناس أن يقول حبق إذا علمهنفسي(، فهل يُنتظر مم )نفسي
 من هذه األمور؟!!

مسلًكا مريًبا، فإذا كان املرء معهم، فإهنم جيمعون  -أو كثري منهم-وقد سلكْت هذه الطائفة  ـ 19
ندهم من زالته منه شيًئا يدل على أنه سيرتك طريقتهم؛ هددوه مبا ع ويسكتون عنه، فإذا رأوا ،أخطاءه

 إن مل تغري ِّ ما أنت عليه؛ فسننشر أخطاءك(!!)له: وهناته، وقالوا



هللا؛ فيُنظر: إن كان يف نشر هذه األخطاء مصلحة لإلسالم؛  فلو كان هؤالء يغارون من أجل حمارم
كان الرجل معكم؟ وإذا كان يف نشرها مفسدة لإلسالم وأهله، فال تنشر ضد   فلماذا ال تنشروهنا، وإن

 ، هذا حال من يغار هلل، أما احلزبية وأهلها؛ فلهم حال آخر.خالفوامل الصديق

 عوين، فإن أبوا؛ قال هلم: قولوا: عندهد ِّ ب  الشيخ ربيًعا حياول مع بعض طلبة العلم أن يُـ  ومن ذلك أن

لستم منه أنكم  أخطاء، فإن قالوا: كلنا عندن أخطاء؛ قال: قولوا: حنن مع العلماء، أو أي شيء يُفهم
 وأذنبه يكفون عنهم!! موافقني أليب احلسن، ويعدهم أهنم إن فعلوا ذلك؛ فإنه سيجعل مقلديه

هللا،لوكان عرضهم حراماً؛فيجب أن  السكوت عنهم، فيا سبحان ؟!!اجلائزة هلم تكونفتأمل كيف 
زبية أن تبني حاهلم،وإن كانو معك،لكن احل تنصرهم،وإن كانو معي ،وإن كان عرضهم مباحاً؛فيجب

واأللوهية  وأهنم لو جاء رجل يدعيلو خرج الدجال؛آلمنوا به، أنت حتكم عليهم أبهنم تقلب املوازين،مث
أتمر األذنب ابلكف عنهم،  -ولو يف بعض قولك-؛لركضوا وراءه،مث إن وافقوك أو النبوة من دون هللا

 د؟! نعم، يرضى عنهألست قد رميتهم مبا سبق؟ فهل من كان كذلك يرضى عنه أح ؟!!عنهم والرضى

﴿َبْل يقول:  يف أفهامهم ومقاالهتم، لكن هللا عز وجل والرباء أصحاب احلزبية اجلديدة، اليت جعلت الوالء
َيْدَمُغُه فَِإَذا هُ   زَاِهٌق َوَلُكْم اْلَوْيُل ِمَا َتِصُفوَن﴾.و نـَْقِذُف ِِبحْلَقِ  َعَلى اْلَباِطِل فـَ

 

تُلحق به(، أو امتحان الناس فهلم: )حد ِّد موقفك من فالن، وإال اجلديدة، قو  ومن منهج احلزبيةـ 20
زرت  أو ببعض املقاالت اخلفية، أو بسؤاهلم للبعض: نزلت مكة أو املدينة أو غريمها، فمن ابألشخاص،

يزور املرء أحد  وقد ،من العلماء؟ وُيصن ِّفون الرجل على ضوء جوابه!!وإال فأصل السؤال الأبس به
لكن يرى أن زايرته أنفع للمزور من ؛هبا وهو ال يعلم مبخالفته، أو يعلم -كان حًقا خمالًفاإن  -املخالفني 

البدع، إىل غري ذلك من األسباب الشرعية، لكن هذه أمور  هجره، حىت ال يزداد شره، وال يطمع فيه أهل
ألبرايء،ومن كان هذه الطائفة،واحلق أن هذه الطائفة تبغي على كثري من ا ال تساوي شيًئا عند كثري من

 يستحق أن يُرمى بسببه حبصاة؛رموه بصخرة تزن سبع خلفات،فما ظنك مبن يستحق أن يُرمى عنده خطأ
 بصخرة؟!!

 

فقد صرح ،كل من خالفه وصل احلال ببعض هذه الطائفة أن صرحوا بقبول قول الشيخ ربيع يف ـ 21



مسع بعضهم من يقول: الشيخ ربيع  ه، وملابعضهم عندن بتقليد الشيخ ربيع والعلماء الذين هم على شاكلت
وملا مسع آخر من يقول: الشيخ ربيع كبري، لكن !!يصيب وخيطئ، قال: هذه شنشنة عرفناها من احلزبيني

وصرح بعضهم أبن العامل  !!ما كنت أظن أنك انتكست إىل هذا احلد احلق أكرب منه؛ قال: هللا أكرب، وهللا
 ت الدليل؟!وصرح بعضهم أبن التقليد املذموم ؛هو تقليد اليهودللدليل :ها هو الدليل ،فكيف نقول

مرجعية العلماء،  اجملهول، أما تقليد العلماء؛ فال أبس بذلك، وإال لزمنا هدم اجلاهل أو والنصارى،أو
جيوز للعامل  من طلبة العلم ،بل أحيانً  وتقليد العلماء عندي جائز للعامي وللمبتدين!!وعدم إنزاهلم منـزلتهم

ربيع  لكنهم أطلقوا ذلك يف حق الشيخوذلك كله حسب الضوابط املعروفة عند أهل العلم،أن يقلد العامل،
اهلوى واحلزبية  فظهر بذلك!!ذلك مع من هو أفضل من الشيخ ربيع ومن كان على شاكلته فقط،ومل يروا

يتحفظ يف كالم  أبن الذي شرعية !!بل قد صرح الشيخ أمحد النجمي ة،وأن املسألة ليست مسألة أدل
يقبلون كالم الشيخ ربيع يف الطوائف  ؛ فهو حزيب، وصرح الشيخ عبيد اجلابري أبهنمف   الشيخ ربيع

-ماذا أبقينا فواجلماعات واألفراد بدون متحيص، وصرح بعضهم أبن الشيخ معصوم يف مسائل املنهج، 
 لف الشيخ ربيًعا؛ يُهجر، فعقدواللمقلدة؟، وزد على ذلك أهنم يصرحون أبن من خا -وغريه بعد هذا كله

وماكر وخمادع،  من رد على الشيخ ربيع أبنه سيئ األدب وصفواالوالء والرباء على قول الشيخ ربيع، و 
لشخص معني ،وملن كان على شاكلته  فاسداتن:التقليد فماذا أبقوا للحزبية اليت حنارهبا؟!فهااتن دعواتن

وابجتماعهما ينتج مولود مشؤم على ذلك، والوالء والرباءماثل،خمالفهم من األفاضل األ ،مع احلط من قدر
  !!اليت تتظاهر ابلسلفية والغرية على منهج األئمة   اجلديدة ، هو احلزبية

 

: هذه متنكرينله  ؛قالواهلمأبدلة مفحمة  ومن أساليب هذه الطائفة: أهنم إذا احتج عليهم خمالفهمـ  22
العبارات اليت ختيف صاحب احلق  أوهذه احلزبية، إىل غري ذلك منغزالية، أو إخوانية، أو عرعورية، 

احلق الذي ثبت ابلدليل؛ مقبول وإن كان من   الضعيف، فيتخلى عنه، إال من رحم ربك، ومن املعلوم أن
غريهم، وقد نقلت كثريًا من كالم العلماء يف ذلك، يف كتايب  ، فضالً عنشيعة كالم اليهود، فضال عن ال

 إن شئت. " فارجع إليه"قطع اللجاج

ربيع، قال اجملاهد السلفي فاحل  ويف املقابل: أنك إذا سألت كثريًا منهم عن الدليل؟؛ قال: قال الشيخ
فالن، أو قال حامل لواء  وقال حمنة أهل البدع قال مفيت اجلنوب فالن !!احلريب، قال عامل اجلزيرة فالن،



 الفرق بني الدليل والدعوى!! قوام ال يعرفوناجلرح والتعديل فالن، فإىل هللا املشتكى من أ

الشباب، فلما سأله عن الدليل؟ قال له:  مع أحد هؤالءجبدة جرى من أحد الدعاة  نقاشولقد أعجبين 
سلفًيا تعرف أن الدليل كتاب وسنة وإمجاع؟! فاحتج  قال الشيخ ربيع كذا، فقال له: اي بين، ألست

يعرف هذه  لسنة؟!! أوالللكتاب واالشيخ ربيع خمالف  وهل:قائالً الشاب حبجج مقلدة املذاهب،
 أهل العلم يف بعض املسائل؛ قال الشاب: هذه ذكر هذا الداعية هلذا الشاب قول بعض وملا لة؟!!داأل

فعرعور أعلم  : هذا كالم عرعور؟ إًذافرتد ذلك قائالً عرعورية، فقال الداعية: أذكر لك كالم أهل العلم،
 كذلك!!إذا كان األمر  ، وهو به أسعد،بكالم أهل العلم منكم

 املستعان. يف مصارع اهللكة واالفتضاح، وهللا ماجلهُل والتقليد أهله، ويلقياهن فتأملوا كيف يردى
 

اإلقبال على العلوم الشرعية، حبجة أن  لقد صدَّ هذا املنهُج املخرتُع الكثري من طالب العلم عنـ  23
عندهم بـ"كُتب املنهج"،  س مَّىفالبد من اإلقبال على ما يُ  زبية،العلوم الشرعية ليست كافية لكشف احل

أن ال يشتغل بتدريس علوم احلديث وغريها  -رمحه هللا-من الشيخ مقبل  بل إن الشيخ ربيًعا طلب مرة
هذا  ويهتم بتدريس املنهج، وُيسأل عن هذا عبدالعزيز الربعي املفتون ابلشيخ ربيع، هل نقل من العلوم،

 خ مقبل، أم ال؟!عن الشي

 الشرعية؛ حاهلم املشاهد اليوم، فكثري منهم جيهل أيسر ومما يؤكد انصراف هذه الطائفة عن حتصيل العلوم
ال حيسن  -إن كان عنده شيء من العلوم-واالستنباط، وكثري منهم  القواعد السلفية يف االستدالل

قد حدثين أسامة العمري، أنه مسع  مستواه العلمي إىل حد فاضح كاشف، بل فهمها، وكثري منهم هبط
 يقول: )إن الكالم يف اجلماعات أنساين الكثري من العلوم، حىت كدت أن أصري عامياً (، الشيخ ربيًعا

ولقد ُنشر عنه اإلنكار فدعوته  يُنكر ذلك!! -اآلن-والعهدة يف ذلك على أسامة العمري، وما أظنه 
 وال غريه !!للمباهلة علناً؛فلم أمسع منه يف ذلك صواتً 

 فالواقع دليل على تفل ت كثري من العلوم عند الشيخ ربيع، وأجوبته العقدية واحلديثية وعلى كل حال:
عن ذلك ،وفرع أيضاً عن ظلم  وهذا احلال فرع﴿َوال يـُنَـبِ ُئَك ِمْثُل َخِبري ﴾،والفقهية فيها نبأ اليقني بذلك 

 افر ، ودعوة املظلوم عواقبها وخيمة !!بل وال جيوز ظلم ك بعض األبرايء من أهل السنة !!

أال فليستدرك العاقل نفسه، ويتكلم يف املخالفني بعدل وعلم وحلم ؛ربيع وإذا كان هذا حال الشيخ



اأَلْرِض  ﴿ُقْل ِسريُوا يف يشدد إال حيث أيمره الشرع ،وال يرفق إال حيث يوافق احلق،وإال  وق د ر،فال
ُض َأْمِري ِإََل ( ، وقال تعاىل:ين من قبل﴾نظروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُةالذاف َفَسَتْذُكُروَن َما َأُقوُل َلُكْم َوأُفـَوِ 

 ّلَلَ َبِصرٌي ِِبْلِعَباِد﴾. اّللَِ ِإنَ 

         

وهذا لضعف حجتهم ،وفساد  –ولو بدون دليل  ـ يوافقهم لقد سلك القوم مسلك اإلستكثار مبن ـ 24
على أقواهلم ،ليقولوا : هل كل هؤالء على ابطل ،وفالن -الصغار ىتح-هم أن يوافقهم طريقتهم ،فيهم  

على العامة وأشباههم ،ولو نظرت يف ردودهم ومقاالهتم ؛علمت أهنم قد  بذلك هواعلى احلق ؟!ليمو ِّ 
 املنحرف عن منهج السلف . خذهلم منهجهم

 

صرح  بلغه التوبة ،وهذا قديبلغ التحذير من مل ت ويرى بعضهم أن من اتب ؛فيحذر منه أيضاً،حىت ـ 25
فال بد من بيان -حلاجة شرعية -على إطالقه ،ولو عملنا به  به حممد بن هادي يف شريط له ،وليس ذلك

فنتكلم عن املقالة ونذمها،ومندح قائلها بعد قيامه بشروط التوبة  -احلمد وهلل –أن الشخص قد اتب 
أن خنتلف ؛  بشيء من ذلك ، بزعم أننا ال حنب مع أهنم مع موافقيهم ومقلديهم ،ال يلزموهنمالصحيحة،

 !!فيفرح فينا أتباع أيب احلسن

يقبلون توبة من اتب من خمالفيهم، إال بعد مرور سنة !!وهذا ليس  بعضهم القول أبهنم ال ويطلق ـ 26
 يستعملونه مع أذنهبم !!ال  ،كما أهنم، إمنا له حاالت معينةعلى إطالقه

 

مع أن كثرياً من خمالفيهم ال ُيلك أحدهم بيتاً ألوالده ، ،ابلركون إىل الدنيا موهاهتمن خالف هؤالء؛ ـ  27
عباد و  إىل أهنم عند مقلديهمعامرة ، وسيارات فاخرة ، وغري ذلك ،  تمن بيو فيه  وهم فيما يعيشون

 زهاد !!!

 

ا؛ فزعوا ليتعلقوا فيتخذون أحكاماً جزافاً، فإذا حوققو  االعتقاد مث اإلستدالل ، يف قد تورطوالـ  28
بكسري وعوير واثلث ما فيه خري، من أجل أن يُظهروا أهنم أصحاب أدلة، فإذا ُبني ِّ هلم حال ما استدلوا 

به ؛ كلحوا وبلحوا؛ ومل يبق إال أن يصرحوا أبن ربيعهم موثوق به، وأنه ال يفرتي على خصمه، وأهنم 



م!! فإذا ُردَّ على الشيخ ربيع دعواه العاطلة سيسألونه عن أدلة هذا احلكم، مث يظهرون ذلك إذا أجاهب
العارية عن األدلة؛ وعلم هؤالء أنه قد ُأسقط يف أيديهم؛ قالوا : هناك أمور يف أنفسنا، وال حنب أن 

حال من صرح أبن عند أيب احلسن أصوالً نظهرها اآلن ، وهكذا حال الباطل وأهله، ومثال ذلك : 
 الكلمة اليت هذهبعد  ها،فأصبحوا يسمعون األشرطة اليت سجلتفاسدة ،وقد فضحتهم األايم  عشرين

 !! يظنون أنه لصاحلهم، ليكملوا بذلك عدة األصول املزعومة يكشفهم،و قالوها،مث جيمعون كالماً 

 

اإلجتهاد ،ومسائل العقوابت  متييزهم ألنواع مسائل اخلالف ،فرتاهم ال يفرقون بني مسائل عدمـ  29
ير املصاحل واملفاسد وإن كانوا متفقني د، أو يف تقخالفهم ولو يف سنة من السنن،ومسائل األصول، ومن 

أبنه مميع ، وأمثلة ذلك يطول املقام  ؛رموه،أو خالفهم يف تزكية شخص أو جرحهعلى احلكم يف اجلملة
مع  أصاًل،إمنا خالفهم فيما مل يعرفوا غريه ،وإن كان احلق بذكرها،وتراهم يبُدعون من مل يقع يف بدعة

 خمالفهم !!

مثال ذلك : أن احلجوري وغريه يرون أن مما يدل على متييعي للدعوة ، وحزبييت املتسرتة؛أنين أرى للعيد 
 خطبتني ال خطبة واحدة، عمالً ابتفاق أهل العلم ، الذي نقله بعض العلماء !! فاهلل املستعان . 

 الفجور يف اخلصومة ؛فحدث وال حرج !!أما ـ  30

 

كل هذا  وحتريش الناس عليه؛ ودعاؤهم عليه ابملوت واهلالك؛-حمقاً  وإن كان-هالك خمالفهم  همومتنيـ  31
 كثري ومشهور عنهم .

 

وإن كانوا  يردد مقالة :نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه، لسان حاهلمـ  32
ويطبقوهنا مع أذنهبم ومقلديهم، بشرط  ريط !!يزعمون أهنم ضد هذه املقالة ،فهم جتاهها بني إفراط وتف

 أن تكون املخالفة يف أمر معني !!
 

 خمالفهم مباضيه الذي اتب إىل هللا عزوجل منه !! تعيريـ  33

 

أحكامهم عليه مصلحة مادية عند رجل من أهل السنة ؛تنازلوا عن هجره،وأخفوا  ذا كان لبعضهمـ  34



 من التقية الفاجرة ... يف شىء ادهم الفاسد ــ حسب اعتق فسقطواابلبدعة والضالل،

 

مكارم األخالق، فحسبنا هللا ونعم الوكيل !!  الوقوع يف أمور وأصول تدل على ختليهم عن كثري من ـ 35
 وتفصيل ذلك يطول .

 

 النيات ،وعدم التقيد ابلظاهر،فرتى الشيخ ربيعاً يرتك األدلة الواضحة اليت يستدل هبا اخلوض يفـ  36
يف هذا األمر  ،ويفزع إىل قوله :هو يقصد كذا،هو يعين كذا،هو مايريد إالكذا،وتراهم يتنافسون خصمه

ثالث ،وقبل أن يتكلم غريه من  ،ويعدونه من الفراسة ،ويفتخر بعضهم أبنه تكلم يف فالن قبل سنتني أو
ما قالوه يف الشيخ فأين صدق  إالوافرتاء ،و  ما قال !!وهذا كذب العلماء فيه ،وأن األمور جاءت بصدق

املغراوي: أبنه أخبث من هو على وجه األرض،وأنه يكفر مبعصية ،فقد أثبتت األايم إفكهم وزورهم!!وأما  
 له ،وقد أجرى هللا عزوجل يل هبذا الكالم خرياً كثرياً،فله احلمد وله الثناء كالمهم يفَّ؛فبحر ال ساحل

 ، وصدق من قال:احلسن
 يهلك أهله ..... وأن على الباغي تدور الدوائر. لبغياقضى هللا أن              

 

على جهلهم ،كأن  ويستدلون على ذلك أبدلة تدل –بال حساب –يرمون خمالفهم ابحلزبية  ـ 37
أو يوزع صدقات على الفقراء ،وهذا ،أنه يكفل األيتام ،أوحزيبيدل على أنه  يقولوا:فالن معه أموال،فهذا

البعيدة عن احلزبية بذلك،ودليلهم أهنا مسجلة يف وزارة  اجلمعية اخلرييةعمل احلزبيني !!وحيكمون على 
  !!وغريه الفضائح اليت تكلم هبا حممد بن عبدالوهاب الوصايب العمل!! إىل غري ذلك من

 

والذي  سجل يف األشرطة؛هم املذا كان لصاحلهم ،فإن أتيت بكالمإ واجملهول بوهلم خرب اهلالكقـ  38
ومن مكاييل  األصوات ، فيا سبحان هللا ،من قلوب بلغ هبا احلال هذا املبلغ !!! ن قلدقالوا :فاليدينهم،

 مضطربة ، ومقاالت متناقضة !!!
ومن ذلك أن بعضهم يعرف منزلة خمالفه يف العلم والفضل، إال أنه ينكر ذلك، فإذا وجد من خمالفه ـ  39

أعلى من هذا القدر، وإن مستواك أرفع من  زلة، سواء كان ذلك صحيحاً، أم ال؛ قال: وهللا كنت أظنك



أو حنو ذلك، هذا مع أنه مل يزل يرميه ،أدبك وءن هذه الزلة؛ أظهرت ضعفك العلمي،أو سفإذلك، وإال 
قبل ذلك ابجلهل والكذب وغري ذلك من القبائح!! فكيف كان يعتقد فضله، ومع ذلك يرميه أبنه 

ل على أهنم جيحدون ما عند املخالف من خري، وهذا جاهل، ساقط، اتفه، كذاب ؟!! إن هذا احلال يد
ولو رجع خمالف هؤالء إليهم مرة " شران وابن شران " ،  بن سالم ـ رضي هللا عنه ـ :امبن قالوا: يف  تشبه

، وقالوا بلسان احلال:  ًً  فأعوذ ابهلل من هذا احلال. " سيدان وابن سيدان "أخرى؛ رفعوه جدًا
العالمة احملدث الفقيه املريب . . . اخل فإذا خالفهم الرجل نفسه ؛ قالوا :  وأيضاً فمن وافقهم ؛ قالو :

متعامل جاهل !!! فإذا رجع إليهم رجع للمدح األول ، ولو سلمنا أبن الرجل التقي قد يفجر، والصاحل قد 
ا يفسد بني عشية وضحاها ، لكن كيف يصري العامل احملدث الفقيه . . . اخل جاهالً بني عشية وضحاه

 ، وكيف يعود علمه وفضله وفضله يف حلظة ، إذا رجع أليهم . 
 إهنا تزكيات اتبعة لألهواء ولذلك فلم يبارك هللا فيها ، ومتوت يف حياة أصحاهبا ، وهللا املستعان !! 

إذا كان خمالفهم من أهل السنة والعلم والفضل، لكن عنده بعض األخطاء؛ فإهنم يرونه أضر من ـ  40
صارى وكبار املبتدعة، بزعم أن هؤالء معروف أمرهم، فال يغرت أحد هبم، بل بعضهم يصلي وراء اليهود والن

 الصوفية وحنوهم، ويرتك الصالة وراء من هذا حاله!!
هذا املنهج على  وآاثرسواء كانوا كباراً أو صغاراً،من منهج الشيخ ربيع ومن جرى ُمراه، هذا ما تذكرته

 هللا املشتكى من غربة الدين،وعجز الناصر واملعني!! فإىلمت رائحتها األنوف،قد أزكالدعوة السلفية اليوم،
علماً أبين أتكلم عن طريقة عامة ظاهرة فيهم،وال يلزم من ذلك أن كل فرد معهم كذلك ، أو ) تنبيه ( : 

أن هذه األمور قد اجتمعت يف شخص واحد ، وعلى كل حال فاملعني الذي أصله السنة ؛ ال خيرج منها 
إال بعد استيفاء الشروط وانتفاء املوانع ،السيما وكثري من األشخاص يفعل كثرياً من هذه األمور عن 

 أتويل ، وهللا املستعان . 
وآاثره يف الصف السلفي، فأقول  -شاكلته ومن كان على-وبعد بيان ما استحضرته من منهج الشيخ ربيع

  :-مستعيًنا ابهلل عز وجل-

 يع قوله يف أهم ما اهتمين بسببه، وال زالت هناك بقية مهمة أيًضا، ولقد عجزالشيخ رب لقد رددت على

إىل مضاعفة  الشيخ ربيع عن مقارعة احلجة ابحلجة، ومنازلة خصمه ابلبيان والربهان، فعدل عن ذلك



 كان على منهجه الغايل ـ يف    وصنف ـ هو ومن !! السب والشتم، وتكل م يف  مبا مل يتكلم يف أعداء اإلسالم
 -حىت اآلن-احلسن"!! مبا قد بلغ  بـ"اجملموع -زوراً  – الرسائل واملقاالت، ومجعوها يف ُمموع مسوه

وإن كان البعض قد تكلم يف  من  ـ ابلسب واالفرتاء ( رًدا، ما بني رسالة أو مقال، وشحنوا هذا كله165)
أبين يرمونين فإهنم ومع ذلك  ابب الثقة يف نقل الشيخ ربيع عين، مع أنه خصم يل يف هذه القضية!! ـ

 "رمتين بدائها ،وانسلت "!!:البدع!!! فصدق من قال أحارب السلفيني مبا مل أحارب به أهل

، ورأى األدب  مع أن من نظر يف كتيب ورسائلي، أو مسع أشرطيت، رأى املادة العلمية اليت أنعم هللا هبا علي 
،وإن كان يف كالمي شئ من منا فيه وضوح وجتلية لألمورفيه مبالغة يف اجملاملة أو املداهنة، إ الذي ليس

عن كالم أهل العلم السابق منهم  –يف اجلملة إن شاء هللا تعاىل  –الشدة يف مواضع ؛ فإنه شدة ال خترج 
والالحق ، وهلا مسو ِّغات عندي ، لدفع الغلو يف الرجل واملبالغة يف تعظيمه،حىت ينـزلوه منـزلة املعصوم يف 

 ئل !!!  هذه املسا
"سحاب"؛ ال زال هناك بعض الطيبني  ته وكت اب شبكةومع هذا كله،ومع شتائم الشيخ ربيع وجالوز 

من إضفاء ألقاب املدح والثناء البالغنْي على الشيخ ربيع ومن معه!! وعلى كل حال،  الذين يرون أنه البد
فاملواقف  ه حًيا وميًتا، وإالكان عنده دليل على أين قد جتاوزت الشرع؛ فليقمه، وأن راجع إلي  فمن

 هبا. العاطفية، اليت ال تسمن وال تغين من جوع، ال أراها ديًنا أدين هللا عز وجل

فتجاهل كل هذا، فتوسط الشيخ  ولقد دعوت الشيخ ربيًعا إىل املناظرة، مث إىل احملاكمة أو املباهلة، ·
مية موثوق هبا، واختار اللجنة الدائمة لإلفتاء عل واقرتح التحاكم إىل جلنة -حفظه هللا-عبداحملسن العباد 

ذلك، وفرحت به، وقلت: لعل هللا عز وجل يطفئ هذه الفتنة بفتوى  ابململكة العربية السعودية، فقبلت
 قد أقام هللا هبم احلجة على عباده،ونصر هبم منهج السلف-ومن كان على شاكلتهم - العلماء،الذين هم

وإقامة الربهان على  ففرحت ابلتحاكم إليهم،إلصدار فتوى تبني احلق،  ـالصاحل ـ وال أزكيهم على هللا
كما بلغين عن بعض -بينه وبني العلماء  ذلك، إال أن الشيخ ربيًعا جتاهل ذلك أيًضا، مدعًيا أنين سأوقع

اإلستقامة" املباركة دعوة تلو أخرى للتحاكم إىل " !! فأنزلت على شبكة-من حضر جلسته وكالمه بذلك
أخطاء الشيخ ربيع، وسجلتها يف تسعة بعض  من قبل قد ذكرت نة علمية، فتجاهل هذا كله، وكنتجل

وأرسلتها له نصيحة، فيما بيين وبينه، قائالً: عسى أن ينفعه هللا بذلك، وأن  أشرطة، مع التعليق عليها،
بزعم  ا على عباد هللا،،وأن يتواضع، ويرتك هذه الطريقة اليت يبغي هبقبل إشهاره خطأه، ويرتاجع عنه يعرف



العلمي الصحيح  أن عندهم أخطاء، فإذا علم أن أخطاءه أفحش من أخطاء غريه؛ سلك معهم األسلوب
توبة من اتب إىل هللا، دون  يف تصحيح األخطاء، فينصح بدون استعالء وفوقية، وهتديد ووعيد، ويقبل

واملراوغة، ألنه إن فعل ذلك؛ ُعومِّل من  والدوران طعن يف نيته، ودون رميه ابلزندقة واخلبث، أو اللف
فاحشة، وطاملا أن الناس نصحوه، وطاملا أن الناس قبلوا توبته  جنس فعله، فطاملا أن عنده أخطاءً 

 فلماذا ال يعامل الناس هبذا العلم -كل هذا على افرتاض قبوله األشرطة وتراجعه- وتراجعه، دون طعن فيه

  ؟ عاملوه هبمان ذيلوالورع ال
ه  ال أن الشيخ مل يقبل استالم األشرطة، ورفضها، فكررتإ  إرساهلا مرة أخرى، فقال بعض خواص ِّ

هبا يف وجهك!! وأردف قائالً: انشروا األشرطة،  للرسول: إن الشيخ إذا وجدك هبذه األشرطة؛ سيضرب
لعله يراجع االستهزاء والتحقري!! فصربت، ومل أنشر األشرطة،  وسنشرتيها من التسجيالت، هكذا بصورة

شهر ونصف، ولكن دون جدوى، بل قابل  -حىت اآلن، أي نصف شوال- نفسه، حىت مر على ذلك
يف كثري -ابلطعن والوخز، كما هو مشاهد على شبكتهم، اليت مجعت  "سحاب"شبكة ذلك بعض ُكتَّاب 

 وسوء كيلة!! بني حشفة -من األحيان

عزمت على نشر املادة اليت  ومل أجد ُميًبا؛فلما بذلت كل هذه اجلهود، وعرضت كل هذه السبل،  ·
استشارة واستخارة، راجًيا من وراء ذلك عدة أمور: بعد  مع زايدات كثرية ـ بعد -التسعة  حوهتا األشرطة

 :-رضا هللا عزوجل 

 اربة الغلو الذي أفسد يف صف الدعوة كثريًا.حم1-

هذه  قع قي مثللكبار ؛فال يمن كان من العلماء ا أنيعرف أن يعرف الشيخ قدر أخطائه؛و 2-
وال يُنـزل نفسه منـزلة الوصي العلم يف اإلنكار على املخالف، ،ويسلك سبيل أهلوخيجل فيتواضعالطوام،

 بذلك، ال الذين يفرضون ونمرجعية الدعوة الكتاب والسنة واإلمجاع، والعلماء املستدل على الدعوة، فإن

 آراءهم ابلتهديد والوعيد!!

بلسان احلال أو املقال، قدر ما عند الشيخ من  له العصمةعون ة يف الشيخ، والذين يدَّ أن يدرك الغال3-
 وجتنب ما يهلكهم يف احلال واملآل. خمالفات، فيساعدهم ذلك على االعتدال،

العصمة ابحلال أو املقال لشيخهم، عون فإهنم يدَّ  أن تقوى حجة أهل احلق على الغالة البغاة،4-
فإذا استدل عليهم أهل احلق هبذه  -وبدون خجل-ابحلجج الواهية  على ذلك، ولووحياولون االستدالل 



أهنم أخطأوا السبيل، وأن تزكيات العلماء إلمامهم، إمنا كانت  -وجحدوا هبا كابروا وإن-املواضع؛ أيقنوا 
 شاوقفوا عليه من حاله، ال أهنم استوعبوا النظر يف مجيع ما ك تب  وسجَّل، وإال فحا على حسب ما

 العلماء أن يقروا هذه األخطاء اليت ال ختفى على طالب علم، فضالً عن عامل. !!

لريجع عن سنة  عسى أن يوفق هللا الشيخ ربيًعا للتوبة النصوح، فأكون أبر  به من أقرب الناس إليه،5-
 سيئة سنها يف الدعوة،فال حيمل وزره ،ووزر من اتبعه بعد ذلك ..

،فإن الرحل فيه هذه األمور أو قرأها، من االقتداء ابلشيخ ربيع فيما أخطأ عسى أن حيفظ هللا من مسع6-
 !!له أتباع ومقلدون 

أعراض املسلمني بدون  العنان ،يفتهم وبنشر هذه األخطاء ؛ننظر ما هو موقف الذين أطلقوا أللسن7-
يغضبون للحق أمام هل سرى فيا تُ -وظلموا إال أهنم جتاوزوا احلدود،وان أصابوا يف شئ يسري-وجه حق

  .)ولتعلمن نبأه بعد حني(.من احلق ؟! عندهم أكرب هذه الفواقر ؟!أم أن الشيخ ربيعاً 

 يف املقصود: وهناك شبهات أحب أن أجيب عنها قبل البدءهذا ،

فلماذا مل خترج قبل هذه اخلصومة؟! : فقد يقول قائل: إن هذه الردود فيها انتصار للنفس، وإالاألوَل 
 من وجوه:فاجلواب 

الضمائر هو هللا عز وجل، وأقسم ابهلل العظيم، الذي يعلم السر وأخفى: أنين لو  أن الذي يعلم ما يف1-
- ؛ ملا ترددت يف نصحه-كما وقفت عليها اآلن-على هذه األخطاء يف كتب الشيخ وأشرطته  اطلعت

وبعض  كما أفعل اآلن،،مكابرو  وملا ترددت يف التحذير من أخطائه، إن رفض النصح -كما فعلت اآلن
دون تصريح ابمسه،  هذه القواعد اليت اطلعت عليها من قبل، قد رددت عليها يف كتايب "السراج الوهاج"

وقد ألن أضرار هذه األخطاء مل تكن قد ظهرت يل ولغريي مبثل هذا الظهور،للمصلحة املرجوة آنذاك،
 أقصده بعدة فقرات ،ترد عليه غلوه ومنهجي "غري مرة أنين صرح الشيخ يف رسالته :"انتقاد عقدي

 وهللا املستعان.وإن اختلف األسلوب رجاء املصلحة آنذاك،اآلن فقط ، وإسرافه،إذاً فليس ردي عليه

ربيع؛ وأما األشرطة: فال أذكر أين مسعت له من قبل  مل أكن مطلًعا من قبل على أكثر ما كتب الشيخ2-
وقعت الفتنة؛ تذكرت أبن يف بعض املواضع اليت قرأهتا من   شريط، فلما هذه الفتنة شريطًا،بل وال نصف

فرأيت  قلتهاـ ما يرد على كالمه وكالم مقلديه يف هذه األايم، فرجعت لكتبه، فاطلعت عليها، كتبه ـ على
وعزمت على  ما يصلح من كالمه حجة عليه وعلى أتباعه، ورأيت عدة أخطاء، فسجلت ذلك كله،



 نصحه يف هذه األخطاء.

كلمات زل فيها لساين، مع سالمة جناين، فأعلنت توبيت  جل  يف اخلصومة، وشن ع وجد ع، متسرتًا بعدة وملا
الزندقة املراوغني، فأعلنت عدة مرات تراجعي عما جرى على لساين من  وتراجعي، فادعى أن هذه توبة

ت منه املباهلة على فطلبفاستمر يف تشنيعه، -منه النيل من الصحابة رضي هللا عنهم غري مقصود-خطأ 
 ذلك؛فلم جيب ببنت شفة!!

بل وفيمن هو أفضل منهم،  -أشرطة الشيخ ربيع من الكالم يف الصحابة  فأخربين بعض اإلخوان أن يف
من اخلطأ ما هو أشد من ذلك، فطلبت منهم إمساعي ذلك، فلما مسعته؛ -عليهم السالم كبعض األنبياء

ابلرفض،  ا ينكره، ومع ذلك يبالغ يف ظلم خصمه، فريميهمن هذا الرجل، الذي وقع يف أشد مم تعجبت
 الذي ال زال مصرًا عليه رفًضا، فماذا هو قائل يف كالمه -مع تراجعي عنه-ولئن كان كالمي الذي ينكره 

 !؟!

أخرى، فرأيت أن جتمع يل أخطاؤه، لنصحه أوالً، فإن أىب؛ فلينشر  مث أطلعين أخوة آخرون على أخطاء
 املصاحل السابقة ذكرها قبل قليل،واحلق علينا أعز من الشيخ ربيع. أوبعض ذلك، لتحقيق كل

 رجل بعينه، قد كثر الفساد بني املسلمني بسبب قواعده وأقواله؛ ليس بدًعا من القول، إن الرد على3-

ربيع قد رد  وال يكون ذلك إال جبمع كالمه، ورد بعضه إىل بعض، لتظهر أخطاؤه، أو تناقضاته، والشيخ
السين، فأين إنكار هؤالء  ى أنس، ومجع أخطاءهم، ونشر ذلك يف الناس، ومنهم املبتدع، ومنهمعل

 املنكرين اليوم الرد على الشيخ ربيع؟!

، فانربى أحدهم للرد أبمسائهم صاحب احلق إذا كان يرد على املخالفني، دون أن يُعينهم وأيًضا فإن4-
اإلسالم كان  ا املنربي ابلباطل؛ ال مكروه يف ذلك، فشيخفوجَّه صاحب احلق سهامه للرد على هذ عليه،

البكري واإلخنائي وغريمها؛  يرد على أهل األهواء، وال يعني أشخاصهم يف الغالب، فلما اعتدى عليه
للنفس؟ ملاذا مل تنشر أخطاء البكري  خص كالًّ منهم برد، فهل يقال لشيخ اإلسالم : هذا انتصار

 هبتان عظيم. عليك؟! سبحانك هذاواإلخنائي قبل اعتدائهما 

السنة، قلت: قد يكون الرد  البدع، أما الشيخ ربيع فهومن أهل فإن قيل: شيخ اإلسالم رد على أهل ·
البدع، فالسين الذي اخرتع قواعد خالف  على السين يف بعض املواضع، آكد من الرد على بعض أهل

د، وطار شررهم يف البالد، وأشعلوا الفنت بني أبناء للعبا فيها أهل السنة، وغال فيه أتباعه، وزاد ظلمهم



عليه من مبتدع مغمور غري مشهور، بل رمبا كان يف الرد على مثل هذا املبتدع  الدعوة الواحدة؛ أوىل ابلرد
ومساها  من شأنه، وينو ِّه بقدره، وقد مجع ابن أيب حامت أخطاء البخاري يف "التاريخ الكبري" ما يقوي

فيما –ومل يقل أحد  حممد بن إمساعيل البخاري يف اترخيه" وهو كتاب متداول مشهور،"كتاب بيان خطأ 
 النفس!!(. : )ال يُنظر يف هذا الكتاب، ألن الباعث عليه حظوظ-أعلم 

مامل تعمله أخطاء البخاري  وإن الشرالذي جرى بسبب منهج الشيخ ربيع؛قدأثخن يف الدعوة، وعمل فيها
 القول. ا فطًنا مدرًكا لذلك أيىب هذايف "اترخيه" وال أظن منصفً 

وغال فيه آخرون،  -بتأويل ولو-إذا أنزل نفسه منـزلة ليست له  -فضالً عمن دونه-الرجل الفاضل 5-
منهج السلف، بل هو منهج مجاعة  فإطالق عبارات شديدة فيه، للتحذير من أخطائه؛ ال يبعد عن

( ط/مكتبة 13-1/12يف "التنكيل" ) -هللا محهر -منهم، وانظر ما قاله فيما هو حنو ذلك املعلمي 
 املعارف.

مل حيط علماً آباثر هذه ه الشبهة ،اليت قد تصدر من رجل صاحل ،إال أن يرد هذه-وهلل احلمد-فكل هذا
 وهللا أعلم ..ملا تردد يف كشف هذا الباطل!!،لو أدرك ذلكوالذي أظنه هبذا الصنف أنه  القواعد املخرتعة

:قائل: إنك تنكر مجع أخطاء املخالف، ونشرها يف الناس، فلماذا تفعل  وقد يقول الشبهة الثانية
 تنكره؟. ذلك، وأنت

هللا يف ثغرة ما،  مجع األخطاء املندثرة للعامل الذي هو قائم حبجةمن ذلك: نكرهأن الذي أُ  واجلواب:
إسقاط هذا العامل، أو أن التشهري و  نشر هذه األخطاء اليت قد أُمن على الناس من الوقوع فيها، بنيةوتُ 

 املصلحة. تكون املفسدة من وراء ذلك أعظم من

 ةيف دعوتنا،ونُزعت هيب أما من قد أصبح كثري من السلفيني بسببه شذر مذر، ومشت بسببه احلاسدون
 -الذي قد يقع من وراء نشر أخطائه فهذا شر أعظم من الشر،أهل السنة من قلوب أهل البدع بسببه

املرجوة من وراء ذلك أعظم من املفسدة اليت  فإذا نشرت ، لريتدع ويتواضع؛ فاملصلحة-لمأخطاءه فيما أع
 قد تقع.

قد أفسد هذا ولليست مندثرة غائبة عن الناس، بل قد تتلمذ عليها كثريون، فأخطاء الشيخ ربيع وأيًضا:
 كثريًا، وقد سبق سرد لصفات هذا املنهج وآاثره. املنهج



-مع غلوه يف كثري من األحيان أيًضا-إن وجه سهًما ألهل البدع  -األايم  هذهيف-فالشيخ ربيع  وأيًضا:
السنة، فأين هذه الثغرة اليت هو قائم عليها لكثري من طالب العلم من أهل  عشرات األسهم ؛ فإنه يوجه

فيما قبل، وال حيملنا ردن عليه، أن جنحده  -يف بعض املواضع-جهوًدا مشكورة  اآلن؟! نعم، إن له
حيملنا شكرنله على ذلك؛أن نسكت عن أخطائه الفادحة، فإن الغلو شر، وهو الذي أهلك  حقه،وال

 كان قبلنا من األمم، كما يف احلديث. من

إليه أكثر من مرة، كما سبق بيانه، فلما رفض قبوهلا، لرياجع  فأن مل أابدر بنشرها، حىت أرسلتها وأيًضا:
 صاحل، ودرء املفاسد، وهللا هو الذي يعلم خائنة األعني، وما ختفينشرها جللب امل نفسه بنفسه؛ تعنيَّ 

 الصدور.

رجل كبري يف السن، وله  ال أحب لطفل من املسلمني أن تعثر قدمه، فضالً عن -وهللا -فأن  وأيًضا:
الدنيا واآلخرة، وأسأل هللا أن يوفقه  فوهللا إنين ألحب للشيخ ربيع اخلري يف -سابًقا-جهود مشكورة

إىل يوم القيامة، فإن كان   -بعد إقامة احلجة عليه-غريه  صالح ما فسد بسببه، حىت ال حيمل وزره ووزرإل
فبماذا ُيس مَّى تشنيعه على بعض  -ذلكابلتشكي ب كما هو هلج  -سقوطه  كشفي ألخطائه حرًصا على

 شحنوه ابلتهاويل ومباذا ُتسمىَّ رسائله، وما يسمونه بـ" اجملموع احلسن"!! الذي أهل السنة قبلي؟

، وقد طاروا به كل مطار؟ فهل هذا من النصح لعباد هللا، أم من السعي يف  والتهديد والظلم واالفرتاء علي 
 التشويه ابلباطل؟.

الفتنة، وكانت املصلحة أكرب، كما فعل ابن أيب حامت  كشف األخطاء، إذا أُمنتيف   عيب فال  وكذلك:
ب يف أخطاء البخاري وغريه، يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" إذا  اخلطي يف أخطاء البخاري، وكما فعل

 وألئمة املسلمني وعامتهم، وهللا أعلم.صلى هللا عليه وسلم  النصح هلل ولرسوله كان املقصود
:يقول قائل: إن نشر هذه األخطاء يصدع الصف أكثر وأكثر، وُيشمت األعداء،  وقد الشبهة الثالثة

 علهم حيتجون بذلك على أهل السنة.البدع، وجي ويُفرح أهل

 -إن شاء هللا تعاىل-، أرجح بكثري -كما سبق تفصيله-ذلك  أن املصلحة املرجوة من وراء واجلواب:
مع انتشار هذه القواعد اليت أهلكت  -لو سلمنا بذلك جدالً -أعداء هللا  فما هي الفائدة من عدم فرحة

 رحوا، يف حني أننا نصحح مسريتنا، ونوقف الغالة عنديف صفوفنا؟! إن األعداء إذا ف احلرث والنسل



اخلوارج، كي  وإن أهل السنة مل يرتكوا الرد على -إبذن هللا عز وجل-؛ فنحن فائزون -ما أمكن-حدهم 
وعلى كل حال فالبد من متييز اخلبيث  ال يفرح املرجئة، ومل يرتكوا الرد على املرجئة، كي ال يفرح اخلوارج،

ُتْم َعَلْيِه َحىَت ََيِيَز اْْلَِبيَث ِمنْ  اَن اّلَلُ لَِيَذرَ ﴿َما كَ من الطيب  الطَيِ ِب﴾، ﴿وََكَذِلَك  اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َما أَنـْ
 اْلُمْجرِِمنَي﴾. نـَُفصِ ُل اآلََيِت َولَِتْسَتِبنَي َسِبيلُ 

ر هلم ما ال يغتفر ملن هو الكبار، والكبار يغتف وقد يقول قائل: إن الشيخ ربيًعا رجل من الشبهة الرابعة:•
 دوهنم!!

 واجلواب:
ال يف ابب ،ى الكبارإنزال األحكام والعقوبة عل يف ابب ا تقولونهأننا إن سلمنا أبنه من كبار العلماء ؛فإمن

حتذير الناس من اتباعهم عليه، وأيًضا هذا يف املسائل اليت  فيه،أو بيان اخلطأ ورده، وتصحيح ما أخطأوا
ال ُيسكت عنها  :إىل االجتهاد، أما هذه املسائل اليت سبق وصفها وذكر آاثرها راجًعايكون األمر فيها 

 رجل كائًنا من كان، وابلًغا من العلم ما بلغ. من أي

فيهم أمحد وغريه ألخطائهم، كما حدث مع يعقوب بن شيبة، وداود  مث إن هناك أئمة يف السنة قد تكلم
 ريهم، وأين الشيخ ربيع من هؤالء يف علمهم وفضلهم؟!وإمساعيل بن علية؛ وغ بن علي الظاهري،

يغتفر لغريه،  إن هؤالء قالوا مقاالت كبرية، قلت: إًذا فال تطلقوا القول أبن الكبري يغتفر له ماال فإن قيل:
، بل ظاهراً وابطناً  األمة وهذا هو املقصود، مث إن يف كالم الشيخ ربيع مقاالت مصادمة ملنهج سلف

إن -هذا الكتاب ة يف بعض اجلوانب، كما ال خيفى على منصف مدرك،وكما سيظهر منومهلكة للدعو 
 .-شاء هللا تعاىل

اإلنصاف: إن الشيخ ربيًعا جبل، وال يفلح من رد  وقد يقول قائل مفرط يف عدم الشبهة اْلامسة:
 عليه!!

فاحلق كثري وقوي بنفسه،  مل يستأنس ابألدلة، ومل تـ ُزْل من قلبه العلة، وإال واجلواب: أن هذا كالم من
األرض  فلقد أثخنت الردود العلمية الغلو ومحلته، وضاقت عليهم -وهلل احلمد-اليوم أكرب شاهد  والواقع

الباطل، وكشف ُعواره،  مبا رحبت، والثقة يف هللا عز وجل أن يرزقين وإخواين املزيد من التأييد يف دحض
غريه ابلباطل، فالباطل خيذل أهله، كما  م الشيخ ربيًعا أووهللا املستعان، وعليه التكالن، أما من خاص



ومقتضى هذه الشبهة:أننا ال نتكلم ،بنعمته تتم الصاحلات جرى ألهل الغلو هذه األايم، واحلمد هلل الذي
مث ملاذا ال تتمحلون هذا التمحل إال مع  عل أخطاء العامل مهما عظمت!! فهل يقول هذا سلفي سين؟!!

 ؟!!ربيعكم 
 قد يقول قائل: ملاذا مل تنصح أوالً؟بهة السادسة:الش•

 واجلواب من جهتني:

ولكن أغلق دوهنا اببه، ووضع إصبعه يف  أرسلت األشرطة لنصح الشيخ ربيع، -وهلل احلمد-أنين  األوَل:
 إليه!! فما بقى إال النشروالبيان. أذنه، وأهان محلتها، والرسل الذين ذهبوا هبا

 وجوب النصح قبل النشرأن منهج السلف: يرون ال -يف ذلك  ومن جرى ُمراه-اأن الشيخ ربيعً  الثانية:
عاملتهم  بل يرون أن ذلك جائز ملن فعله، وليس بالزم، ومع ذلك فقد هل السنة،أألخطاء من هو من 

 عاملتهم مبا أراه حًقا ابلفضل قبل العدل، فليس هلم أن يطلبوا ذلك مين، ألن مذهبهم خبالف ذلك، إمنا
 ،وهللا أعلم.مبجرد مذهبهمال 
يتكلم العلماء قبلك يف هذه األخطاء؟ فلو كانت هذه األمور  :وقد يقول قائل: ملاذا ملالشبهة السابعة•

 قبلك!! أخطاًء؛ لعرفها العلماء

 واجلواب من وجوه:

 من البالء ماهللا به عليم. أن هذا كالم من ال يرفع رأًسا ابلدليل، ويف هذا1-

النقد العلمي، فإن وافق احلق؛ نصرنه، وإن  مثل ذلك: أن يُوضع نقدي على ميزانأن الصواب يف 2-
 حًقا، لقاله فالن أو فالن؛ فال ورب اإلنس واجلان!! خالف احلق؛ رددنه، أما أن يقال: لو كان

لو نسبنا إىل العلماء العلم هبا، والسكوت عنها؛ لنسبنا إليهم شرًا،  أن هذه األخطاء الفاحشة،3-
 وال أظن عاقالً يدافع عن الشيخ ربيع، ولو أدى ذلك إىل نسبة الباطل للعلماء!! سأن إليهم،وأل

جلها، ومل  مل يقرءوا كتب الشيخ ربيع، كلها أو -فضالً عن العلماء-أن الكثري من طالب العلم 4-
ا يف كل كتب إليه إقرار مل يسمعوا كذلك أشرطته، اللهم إال النادر من ذلك، ومن كان كذلك؛ فال يُنسب

 العلماء. وأشرطة الشيخ ربيع، وإال كان هذا عني التجين واإلفك على

األخطاء، ولكىن أرى أثر  العلماء مشغولون أبمور هتم األمة أبسرها، ويرون ذلك أهم من تتبع هذه5-



وكل ميسر ملا خلق له، وكل  -فرتة ما–هذه األخطاء وتلكم القواعد على الصف،فاشتغلت بذلك 
ذلك من اجلهاد يف سبيل هللا  ألعد-وهللا  – ق على ثغرة، يدافع فيها عن السنة وأهلها، وإينصاحب ح

 عز وجل، كيف ال؟ والغلو ال يُبقي وال يذر!!

انُتقد  الزم له بال شك!! فقد؛أجاب الشيخ ربيع نفسه عن حنو هذا السؤال، وجوابه على غريه لقد6-
جاء يف  فانظر ماذا قال: فقد مثل سيد قطبم فيهم العلماء،على الشيخ ربيع كالمه يف بعض من مل يتكل
الباطل، ورد عليهم،  نربى إَل أهلا)إذا واحد أ(: /2شريط "الفرقة الناجية؛ أصوهلا وعقائدها" )

غري صحيح، كان السلف ألوفًا،  ِبحلجج والرباهني؛ نقول: ما قال فالن، ما قال فالن؟! هذا الكالم
قال أمحد بن حنبل: ما قال فالن؟ ما رد  دهم للرد على أهل البدع، ماألوف احملدثني، ينربي أح

األخطاء، وغريه ما قرأ، أي فمن علم حجة على من مل يعلم،  وذكر أنه قرأ، ووقف على هذه فالن...(.
وهكذا موقفي من أخطاء الشيخ ربيع حذو القذة ابلقذة، وقد سبق الرد على  واملثبت مقدم على النايف،

البدعة،  بني من كان األصل فيه السنة، ومن كان األصل فيه -هذه احلالة اليت حنن بصددها يف-من فرق 
 .-إن شئت-فارجع إليه 

الشيخ سفر و شيخ لل( أن تؤخذ كتبه وجه الشيخ ربيع نفسه طلب يف شريط "النقد منهج علمي"7-
)...الشافعي قال: شوفوا  سلمان من أجل أن تُبيَّني أخطاؤه، فيتوب منها قبل أن ُيوت،وهذا كالمه: 

قال: ،شف صلى هللا عليه وسلم  الرسول كتيب هذه، البد فيها شيء خالف كتاب هللا، وسنة
أخطاء؟! البد، بل أان أؤكد أن فيها  الشافعي، وهللا يقول هذا، وأان أقول: إن كتيب ما فيهاالبد،

سرع قبل أن أموت، أن تبني رأسه، وهللا َي أخي ت أخطاء، قلت: َي فالن، أود أانقشه، قلت: أحب
سلمان وسفر... كلهم جيمعوا كتيب، ويناقشوها، ويبينوا احلق،  أخطائي، وأان أرجوكم تسرعوا وترتج وا

أموت، ما نغضب من النقد أبًدا، نفرح، وهللا نفرح، وأان أحرض كل واحد،  حىت أتوب منها قبل أن
هللا  أقول: جزاكم ؛وإن مل أستطعه جائزة،عطيأأيخذوا كتيب ويناقشوها، الذي يطلع خطأ؛  وأحرشهم

 هخريًا، وأتوب منها، وهللا ما خناف من أحد...(.ا

ر يل، وأرجو  -الذي يُراد من ورائه تصحيح املسار-يكون هذا العمل  وعلى كل حال، فأرجو أن قد ادُّخِّ
صب   ؛انتقد الشيخهللا عز وجل، وال أريد جائزة من الشيخ ربيع!! وقد أثبتت املواقف أن من  ثوابه من



هنا!! وأنه جيهر أبن   عليه جام غضبه، ال كما يقول هنا!! وأنه يصر على الكثري من خطئه، ال كما يدعي
املشتكى من تقلب األحوال، وتناقض  كتبه حمكمة، ال كما يصرح أبن فيها أخطاء كثرية!! فإىل هللا

 األقوال، وهللا املستعان.

 :هناك عبارات فيها شيء من الشدة، فلو اجتهدت يف التعبري بعبارة  يقول قائل: قد الشبهة الثامنة
 ذلك هو الصواب. لينة؛ فإن

 واجلواب من وجوه:

قد تعدى وأساء وظلم، فهل ال جيوز للخصم أن  الشيخ ربيع خصم، وكالمي معه على أنه خصمـ  1
، وقو لتين مامل أقل؟! يقول خلصمه: لقد ظلمتين، لقد افرتيت  علي 

اعتدائه مدى مدى إساءته وظلمه يل،و  كان احلال كذلك؛ فكيف نوضح للشيخ وللمسلمني  وإذاـ  2
حكاية احلال بكل وضوح، لريتدع الباغي،  ؟! أي فالبد من-حبسن نية  ولو–على املنهج السلفي 

 ويستيقظ املفرط يف الغفلة.

 ، ووصفتهحوالهته حبقيقة أولو صارحعباريت،واألدلة على ذلك كثرية، كثريًا أن ألط ِّف أنين أحاولـ  3

ربيع معي، فإنه  أبفعاله؛ ملا كنت خمطًئا، ألن األدلة كثرية على صدق دعواي، خبالف ما سلكه الشيخ
قبل العدل، وبعد هذا كله جند  فقد عاملته ابلفضل،العبارات، وبدون وجه حق، ومع ذلكيرميين أببشع 

 فاحت رائحة نتنه، فأزكمت أنوف املنصفني!! يالذمن يتعامل بعاطفة حمضة، ويتغافل عن هذا الواقع 

أما العبارة ،حياً وميتاً  احلد الشرعي الالزم؛ فأن مرتاجع عنها وعلى كل حال: فأي عبارة جاوزت فيهاـ  4
فال أرى ذلك خطأ جملرد أن الشيخ ربيًعا  -وهي حق-الدعوة وأهلها  اليت تكشف جناية الشيخ على

صلى هللا عليه  وجل بعواطف ُمردة، ال تقيم حًقا، وال تزهق ابطالً، فالنيبهللا عز  رجل كبري!! فال أدين
بئس اْلطيب »، وقال لرجل خطيب: «إنك امرؤ فيك جاهلية»: -وهو هو- قال أليب ذروسلم 

 لقد قلت كلمة، لو مزجت مباء البحر؛» ملا أشارت إبشارة ما يف حق صفية: ، وقال لعائشة،«أنت

الشيخ ربيع وأين أن وملء األرض من الصحابة الكرام، الذين خاطبهم  ، فأين،...إىل غري ذلك«ملزجته
: )أخبث وأكذب ههذا من قولالنيب صلى هللا عليه وسلم هبذه الكلمات ؟! وأين كالمي يف الشيخ ربيع 

األرض(، أو)أكذب من النصارى، فإن النصارى عندهم شرف، ولو علم النصراين أنه   من هو على وجه



جنود  ينتحر، ألن عندهم شرفًا، خبالف أيب احلسن وأتباعه(، و)أتباع أيب احلسن أضل منكذب؛فإنه 
؛ لركضوا وراءه(،،)وأبو النبوةفرعون(، و)لو خرج الدجال؛ لركضوا وراءه( و)لو خرج رجل يدعي األلوهية و 

 امل كله،فإن فرعون أضر مبصر وحدها، أما أبو احلسن فقد انتشر ضرره يف العاحلسن أضر من فرعون
،وصدام حسني،وأاتتورك(و)أهل شبكة املريسي عبيد،وبشر بن صفوان،وعمرون (و)أضل من اجلهم ب
، العفن أجرم منهم(، إىل غري ذلك مما سبق ذكره من هذا القاموس الربيعي وأ أفجر "اإلستقامة" ما رأيت

 سنًنا حسنة، وأحيا به سنًنا سيئة، فاهلل املستعان. الذي أمات به

، كما سيظهر من خالل ما أمكن أن فالتمس له العذر كالمي ماال حيتمل، أماحُي م ِّل    خ ربيعالشيـ  5
 فكيف يقال بعد ذلك: العبارة شديدة؟ -هللا إن شاء-هذه املادة 

غريهم، فإذا مس هم شيء يسري؛ فقدوا صواهبم، وانتقوا عبارات الطعن  إن أنًسا يبالغون يف طلب اللني من
ابألصول  ألمحد هللا عز وجل الذي ربط علي قليب، وثبتين يف هذه احملنة، ووفقين للقيام والوخز!! وإين

 واحملن، وهللا أعلم. والقواعد اليت كنت أدعو الناس إليها قبل هذه احملنة، والعربة ابلشدائد

 :فالرد  عن أهل البدع، ألنه يرد عليهم، قد يقول قائل: الرد على الشيخ ربيع؛ دفاع الشبهة التاسعة
  عليه؛ نصرة هلم؟!

مل يعرف طريقة السلف، فقد سبق ذكر موقف ابن أيب حامت من أوهام  أن هذا قول من واجلواب:
البخاري يف "اترخيه"،ومعلوم موقف مسلم يف مقدمة "صحيحه" ورده على من اشرتط اللقاء يف الصحة، 

 حنن نؤيد كالم الشيخ يف أهلالسلف بعضهم على بعض، فقد رد الشافعي على شيخه مالك، و  وقد رد

 تبديعه ألهلكر عليه نْ وجتاوزاته، كما يُـ  ونناصره على ذلك، لكن نرد عليه أخطاءه -ما دام حمًقا-البدع 
أخطائهم، فجعلوا  واعلم أن هذا أسلوب قد اختذه الشيخ ربيع ومقلدوه لصد الناس عن بيان!!السنة

م أبنه يطعن يفحبق ولو أنفسهم السنة والسنة إايهم، فمن تكلم فيهم السنة وأهلها، فيخاف أن يقدم  : اهتُّ
﴿ِإْن تَنُصُروا اّلَلَ العزم، وهللا عز وجل يقول:  على ذلك من ال بصرية له، أو من له بصرية، ولكنه واهي

وإن ويقول جل وعال: ) وما يضرونك من شئ ( ويقول سبحانه: )  َأْقَداَمُكْم﴾، يَنُصرُْكْم َويـُثـَبِ تْ 
 .  ا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئاً (تصربو 



اخلزاعي يرد على أهل البدع، ومل  فال تغرت اي صاحب احلق هبذه األراجيف، فقد كان نعيم بن محاد
يف حلوق أهل البدع، ووخزه شيخ  يشج إمساعيل اهلروي يسكت السلف عن أخطائه، وقد كان أبو

وطعنات، لقوله يف الفناء، وخمالفته ملنهج السلف  بوخزات اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والذهيب
أو العب اد، أو اجملاهدين بضروب من ،أو الثقات،طافحة مبس بعض األئمة يف ذلك، وكتب اجلرح والتعديل

املقلدة ال يعرفون من كتب اجلرح والتعديل، إال جزئيات ونتًفا من كالم لكن بعلٍم وجترد،غري أن الطعن،
، فيضيعوهنا يف غري موضعها ممن قد ينتسب لشيء من العلم به على العامة وأشباههم ُي ِّوهون األئمة الذي

!! 

 :وقد يقول قائل: أنت تقول: )نصحح وال هندم(، فما ابلك هتدم خمالفك من أهل الشبهة العاشرة 
 السنة؟!

تااًب له يف أكثر من موضع،بل صنفت فيه ك واجلواب: أن قويل: )نصحح وال هندم(، قد سبق تفصيلي
أن السين إذا وقع يف أخطاء، مثلها  مسيته "القول املفحم ملن أنكر مقالة نصحح وال هندم" وخالصة ذلك:

 لبقائه على أصول أهل السنة؛ فنحن نصحح خطأه يقع فيها السين، وال خترجه من دائرة أهل السنة،
 -يف ذلكأرجح املصلحة إن كانت -يف ذلك املوضع بعينه  أو منه ابلنصح، فإن أىب؛ حذرن من خطئه

 وال هندم اخلري الباقي عنده،إبطالق التحذير منه، والتنفري عنه!!

من كان سنًيا على وجه اإلطالق، وأنتم تعدون بياين  فلم يكن قويل هذا معناه: أننا ال نبني أخطاء
ماذا علي  برايء، وكشف خمالفاته ملنهج السلف؛ من اهلدم!! فاأل ألخطاء الشيخ ربيع، وتوضيحي لظلمه

 إذا ساء قصد بعضكم،وساء فهم كثري منكم؟!

مث إنين كيف أكون هادًما للشيخ، وأن أقول: هو من أهل السنة، لكين ال أعطيه فوق قدره؟ وأقول: إن 
 -إن شاء هللا تعاىل-نؤيده ونناصره عليها، بل لو تركها؛ ما تركناها  للشيخ جهوًدا ال ننساها، وال زلنا

 ت يل وللمسلمني.الثبا وأسأل هللا

صاحب الفضيلة، قال الشيخ سدده هللا،  وكيف أكون هادًما للشيخ ومن جرى ُمراه، وأن أقول: قال
 بتبديعي وزندقيت، وحيكم أبنين أخبث من اليهود والنصارى؟!! هللا...اخل، وهو جياهر أصلحهووفقه هللا، و 

ين بعضهم، ويسكت عن ذلك آخرون، وأن هلؤالء املقلدة، وهم يبدعونين، بل ويكفر  وكيف أكون هادًما
حىت -أبهنم من أهل السنة، لكنهم جهلة مبسائل األحكام على الناس، وحيكمون هبجري، وال أجيز أحكم



 هجرهم؟. -اآلن

 !!فأهل اخلري والفضل ؟فبعد هذا كله أكون هادًما هلم؟ أما هم 

 املساواي!! لسخط تبديوعني الرضا عن كل عيب كليلة ... كما أن عني ا             

 
:ربيع: )حامل لواء اجلرح  قد يقول قائل: إن الشيخ األلباين قال يف الشيخ الشبهة احلادية عشر

 األخطاء؟!. والتعديل يف هذا العصر( فكيف تكون عنده هذه

 واجلواب من وجوه:

، واملثبت مقدم على سبق أن من علم حجة على من مل يعلم الشيخ األلباين مل يقرأ كل كتبه، وقد أنـ  1
 –دون أن خُيرب ابمسه  –على بعض انتقادات الشيخ ربيع  –رمحه هللا  –،وملا أُْطلع الشيخ األلباين النايف

 !!قال : هذا كالم رجل سطحي أو ال يفهم 

 ليس معناها أن الشيخ ربيًعا معصوم، فال يرد قوله ،بل يقبل مطلقاً!! أن هذه الكلمةـ  2

 باين نفسه مل يدع لنفسه العصمة، فكيف يدعيها لغريه؟.األل أن الشيخـ  3

وال أظنه يقف على  -رمحة هللا عليه-الفتنة، وقد رأينا مامل يره شيخنا األلباين  احلي ال ُتؤمن عليهـ  4
 ويبقى على هذه الكلمة!! ذلك؛

، واجتهاد الشيخ الشيخ ربيًعا ليس كذلك العربة ابلدليل، فإذا نظر منصف يف هذه األخطاء؛ علم أنـ  5
ُمدح بعض الرواة، بل وذكره بعضهم أبنه أمري املؤمنني يف  األلباين ليس نًصا، أو من وحي السماء، وكم

 أمر حممد بن إسحاق بن بسار صاحب املغازي عنا ببعيد. احلديث، وهو ليس كذلك، وما

،مستدلني مبقالة الشيخ فاضحة عند الشيخ ربيع ؛فكيف ال ندينه بذلك  إذا سلمنا أبن هذه أخطاءـ  6
 ؟!أليس احلق أحق أن يتبع ؟!وهبذا يظهر أنه ال متعلق يف هذه الكلمة للشيخ ربيع-هللا رمحه–األلباين 

  وأتباعه ،وهللا أعلم.

إن هذا صنيع املفلس ، الذي يريد أن يغطي احنرافاته عن منهج السنة وعلمائها بقوله : لقد زكاين فالن ، 
إن هذه التعلقات ال ختفي رائحة الننت اليت فاحت !!لقد قد م لب فالن ، وقر ظ كتيبلقد أثىن علي  فالن، 

  !!من هذا املنهج املنحرف 



 وقع فيه للغرية على السنة، وليس من ابب  قد يقول قائل: الشيخ ربيع وقع فيما: ةالشبهة الثانية عشر
 الغلو!!.

غيورًا، فله أن يظلم ويبطش!!، فمن الغرية ما هو ابالتباع، وليس كل من كان  أن الغرية مقيدة واجلواب:
رضي - ومنها ما هو غري مقبول، وانظر ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية، يف غرية بعض الصحابة مقبول،

 عليهم، انظر "ُمموعصلى هللا عليه وسلم  عندما ابل أعرايب يف املسجد، وإنكار رسول هللا -هللا عنهم
 اجمللد العاشر.الفتاوى" 

والقواعد البعيدة عن سواء الصراط، وقد كانت  وأحكام الشيخ ربيع على كثري من خمالفيه؛ منشؤها الغلو،
فتحنا هذا الباب، وادعينا أن هذه غرية؛ فال ننكر عل اخلوارج  سبًبا يف الصد عن سبيل هللا كثريا، ولو

، وبني رمي املخطئ مبا ليس فيه، فهناك فرق بني بيان اخلطأ، والرد على من قال به لغريهتم واجتهادهم!!
 عقوبته على اخلطأ دون استيفاء الشروط، وانتفاء املوانع. أو

 هيئة كبار العلماء،وجلنة اإلفتاء ابململكة ابن ابز والعثيمني واأللباين وغريهم من فهل كان الشيخ وأيًضا:

سبحانك هذا  عندهم غرية؟، يفعلون هذه األفاعيل، ويطلقون هذه العبارات؟. اجلواب: ال، فهل ما يوجد
بتنكب  ال تكون إال الغرية ال تكون إال ابقذع العبارات ،وأبشع الكلمات ؟!وهل غريةهبتان عظيم،وهل ال

 الصراط،وتتبع العثرات؟!

 
 قائل: ال يُقبل منك ذكر األخطاء، ألنك خصم للشيخ ربيع!! قد يقول :ةالشبهة الثالثة عشر 

لى صحة كالمي من كتبه وأشرطته؛ فال تقبل كالمي، أما إذا كنت أنقل لك  دليالً ع إذا مل أقم واجلواب:
الشريط،  من كتبه، وأوث ِّق ذلك ابسم الكتاب، والصفحة، والطبعة، وأنقل لك كالمه بصوته من كالمه

 منصف؟. وأذكر لك اسم الشريط، ورقمه، ورقم الوجه الذي فيه كالمه؛ فهل يدفع هذا

أهنا املكاييل املضطربة، واألصول  أليس خصًما يل؟ أم -ولو بدون بينة-بيع يف  مث ملاذا تقبل طعن الشيخ ر 
 املتناقضة؟!

: إن ما قاله الشيخ ربيع يف سيد قطب غري مقبول، ألنه ظامل املخالفني ولو فتحنا هذا الباب: لصح قول



جلهل يردي أهله، وهكذا فا -وإن كان من كالمه ما هو مقبول ، ومنه ما هو مردود  – له، ابٍغ عليه!!
 واهلوى يُعمي وُيصم،وهللا تعاىل أعلم.

، فإن أصبت؛ عنهاكلم هبا بعض الناس، وهذا جوايب تهذا ما استحضرته من الشبهات اليت ُيكن أن ي
 فمن نفسي والشيطان، وحسيب هللا ونعم الوكيل. ؛وإن أخطأت، فمن توفيق هللا عزوجل يل  

 :-والتوفيق وابهلل تعاىل أأتيد، ومنه أستمد العون- فأقول هذا أوان الشروع يف املقصود،و 

ابلدعوة إىل  أخطاء الشيخ ربيع؛أخطاء مستقبحة يف حق طالب علم رفع رأسه من  اً كثري   اعلم أن
هذه األخطاء  إن !!أبنه حامل لواء اجلرح والتعديل ؟ أو يُدَّعى له هللا،فكيف إذا صدرت ممن يفاخر

نـنـزله منـزلته،فاإلفراط والتفريط  يال الكاذب املنسوج حول هذا الرجل ،وأنلتجعلنا نعيد النظر يف هذا اخل
 قسمتهاعلى أصناف، فمنها: ليس من منهج النبوة يف شيء،وهذه األخطاء قد

 أخطاء تتصل ابلعقيدة.1 -

 خالف فيها علماء السنة املعاصرين. فتاوى غريبة وعجيبة،2 -

 أقواله يف أهل العلم املعاصرين.3 -

 تناقضات، واضطراابت يف بعض األصول. 4-

 هتاويل ومبالغات يف اجلرح والتعديل. 5-

 التهييج على كثري من حكام هذا الزمان. 6-

بنص كالمه ،وإن  إن شاء هللا تعاىل ـ ما استطعت – أنقل كالم الشيخ ربيع من الشريط سوفتنبيه( :)
إما أن أترك مكانً خالياً بني هاللني ف، كان فيه حلن من جهة اللغة ،وبعض كالمه ال يكون ظاهراً 

اليت تناسب السياق ،فأضعها أيضاًبني قوسني هكذا"..."،وال  هكذا)....(وإما أن أجتهد يف الكلمة
  الشاهد،فتأمل.. يكون ذلك يف موضع

 
  أواًل: األخطاء اليت تتصل ِبلعقيدة:

أو أن الرجل جيازف فيتكلم  دة مواضع ،يدل على أنه مل يتقن كالم أهل السنة يف ع إن للشيخ ربيع كالماً 
وإن الواقف على مثل هذه الكلمات مبا مل يتقنه حال اجلواب، وإن كان يف اجلملة يعتقد املعتقد الصحيح،

لو نظرن إىل أن العلماء مل يهتموا بكتبه  ؛ ليتعجب كيف مل تظهر هذه الطامات من قبل ؟!! ولكن



علمنا السبب الذي جعل هذه األخطاء ابقية حىت اآلن  وافقوا لذلك ؛مل يُ من خمالفيه  وأشرطته ، وأن كثرياً 
اعتىن أحد جبمعها من أشرطته؛ لوقف على شطحات خمزية،ولقد كنت أمسع  لو،، وإن أخطاء الشيخ ربيع

 على –يف هذه احلالة  –الشاهد من الشريط ومابعده ، حىت أعرف سياق الكالم ؛ فأقف  ماقبل موضع

كسر  !! وهذا يدل على أن اجملال مفتوح ملن حيب أن يسعى فيهعن تْ ً  كرِّ ُذ يت أخطاء أشنع من ال
دكتوراة ، يكشف فيها  شوكة الغلو والغالة ،ولو اعتىن طالب يف الدراسات العليا بذلك ؛ ألخرج رسالة

من ذهبوا إليه ،  العميان أهنم مل يوفقوا فيما ليعرف املقلدةولعل يف ذلك فائدة؛ تناقضات الشيخ ربيع،
إال أنه يُعكر على ذلك قلة الربكة العلمية من هذه حجمه !!  زلة أكرب منـعطائهم للشيخ ربيع منإ

 األشرطة، وهللا أعلم.
 

البعيدة عن األدلة  وإين ألعلم أن بعض الطيبني مايعجبه مثل هذا الوضوح ، ولكن مىت كانت العواطف
كانت هذه العواطف تزهق الباطل ؟!!  دعوتنا؛ مىت والواقع ، واليت اليدرك أهلها أثر الغلو املوجود على

 ابلشرع ، ال ابلعواطف واجملامالت . تعامل معهايإن املوفق من يدرك حقيقة الفتنة ، و 
 وهذه بدايةاألخطاء يف العقيدة:

وهو يصفهم بكالم سيئ قبيح صلى هللا عليه وسلم  ربيع يف أصحاب رسول هللا أقوال الشيخ -)أ(
!!  

(، .كان يلخبط: )..-رضي هللا عنه-ربيع توبته من قوله يف خالد بن الوليد  علن الشيخسبق أن قد أ
 ( وقد شكرن له ذلك،عمل حيلة تشبه حيلة اليهود: )-رضي هللا عنه-مسرة بن جندب  ومن قوله يف

قوالبه وال يراد ممن أخطأ أكثر من توبته من اخلطأ، إال أن الشيخ ربيعاً ما يريد إال أسلوبه اخلاص ، و 
 احملدثة ، وإال فمن خالفه مراوغ كذاب .  

يتعاملون معه  -األحيان يف كثري من-واملقصود هنا: أنه ال يتعامل ابلشرع مع خمالفيه، مع أن خمالفيه  
هناك كلمات أخرى ُعرضت على ومع كونه قد تراجع عن الكلمتني السابقتني ؛ إال أن ابلشرع، 
  عنها، بل وبعضها ومل يرتاجعابة، ونيب هللا سليمان عليه السالم،وهي من كالمه يف بعض الصحالشيخ،

به عليم، فقد ُعدَّ سبابه  الناصح، وكال له من التهم ما هللاذاك كان سبباً يف أن صب جام غضبه على 



 اخليانة واملكر" بنحو "الكر على رسالته األوىل اليت أمساها بـ : الناصح يف احللقة األوىل من لذاكوشتائمه 
سبة وزايدة يف أوراق قليلة ، ومع ذلك  سبعني سبة، ويف احللقة الثانية، بنحو أربعني سبة!!!فهذه مائة

-نصحك  أنت تسباي سبحان هللا ها !!! ته من مقلدعلى املخالفني عندما تكلم ،يُنكر على خمالفه
صرح أبخطائك، مع  :أنهعندكالشنيعة  االحرتام، إال أن جرُيته ثوبيف النصيحة  لك ومن أظهر -حبق

تكلمت مبا ال يبلغ عشر معشار كالمك يف هاتني احللقتني، يف  أنه قد شكر لك جهودك، أما أن فقد
، يف الدعوة إىل هللا تعاىل ابلفنت، وليس هلم قدم صدق، وال حسن بالء، وال يد بيضاء أنس مل يُعرفوا إال

 شئون، وهللا املستعان. لكن التحز ب له يف أهله

سيعطي جائزة ملن بنيَّ له أخطاءه ؟!نعم  يفرح ابلنقد؟ وأنهيف كونه ا سبق نقله عن الشيخ ربيع :فأين م
  العبارات ،اليت تنبئ عن أمر خطري ،وكما قيل: لقد جازى أخان الذي كشف بعض أخطائه أبقذع

  خاهلا ختفى على الناس تـُْعل م .. وإن... ومهما تكن عند امرئ من خليقة            

يف ذمة الشيخ ربيع، ومل تربأ منها ساحته، إال بتوبة  اليت ال زالت -يف حق الصحابة-من هذه الكلماتو 
 نصوح:

الشباب ومشكالته" )ب( يف سياق ذم االشتغال ابلسياسة ،واستهجان قول من غال " قوله يف شريطـ  1
واإلشاعات  القذف والطعنإال أنه أساء وظلم ،فقال: )...ورأينا -وهذا حق يف اجلملة-الواقع يف فقه

هذه هي هنايتها، حنن يف  والتهويش... إىل آخره، شيء رهيب، ما عرفوا ليه؟ قال: دخلنا يف السياسة،
اقرءوا املنار عند تفسري قول هللا تبارك وتعاَل ،البداية اآلن، كيف النهاية؟ حنن وهللا يف البداية اي إخواته

ُهْم َلَعِلَمُه  ِن َأْو اْْلَْوِف َأَذاُعوابه َوَلْو َردُّوُه ِإََل الَرُسوِل َوِإََل األَمْ  ﴿َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمنَ  ُأْوِل اأَلْمِر ِمنـْ
ُهْم﴾، فقهاء، يف أمور السياسة ما ينجحون، ما يستطيعون  ةوهللا كان صحاب اَلِذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـْ

ية اإلفك طاح فيها كثري من الصحابة، فتنة، اإلذاعة واإلشاعة يقعون يف فتنة، قض يستنبطون، يف
 هما هم مثل أيب بكر، مثل عمر، مثل علي، هؤالء وقعوا...(.ا ليش؟

 واضح يف أن الشيخ ربيًعا يريد أن يذم اجلماعات املولعة ابلسياسة، ويريد أن يستدل ومع أن هذا الكالم

ابب السياسة، وال  أهنم ما كانوا حيسنونبوجود صحابة كانوا فقهاء يف الشريعة، وهلم مكانة رفيعة، إال 
السياسة، لو كان  أن تعلم ـ عنده ـ ينجحون فيه، واستدل بقصة اإلفك على قوله هذا، وخالصة ذلك



؛ملا وقعوا يف فتنة اإلفك!!! وهذا  الزًما؛ لعيب على من مل يتعلمها من الصحابة،ولو تعلمها الصحابة
 .-هللا تعاىل إن شاء-حاصل كالمه، وفيه ما فيه ، كما سيأيت 

واحدة يف تدبري أمور السياسة، أو  فال يقول عاقل: إن الصحابة مجيًعا كانوا على درجة وعلى كل حال:
يف الدين، أو الشجاعة، أو الكرم، وهذا أمر ال  قيادة اجليوش، بل وليسوا على درجة سواء يف الفقه

 .خيتلف فيه اثنان
هل الذين تكلموا يف حادثة اإلفك  ويلزمه أن جييب عنه ،هو:أوجهه للشيخ ربيع ، لكن السؤال الذي

حىت يقال: )وهللا، كان صحابة  صلى هللا عليه وسلم الصحابة؛ كانوا من فقهاء أصحاب رسول هللا من
ذلك  السياسة ما ينجحون(؟! سم ِّ لنا أيها الشيخ واحًدا من فقهاء الشريعة من الصحابة، ومع فقهاء، يف

 !!!-كما هو لفظ كالمك-اإلشاعة طاح يف اإلذاعة و 

 أم ال؟! -كما تدعي-منك فيه غض من مكانة هؤالء الفقهاء  فهل هذا التعبري وأيًضا:

واجلالدون اجلزارون من هذه الكلمات؟ بل وأين قواعدك وأصولك اليت  فأين جالوزة "شبكة سحاب"
 يف الدفاع عن منهجهم؛ أبنه -بفضل هللا-الذي امتأل قلبه حًبا للصحابة، ورسخت قدمه  ترمي هبا السين

 رافضي خبيث؟!

التخلص  -عبثًا-الكلمات، وحاول  أن الشيخ قد شنَّع على من أنكر عليه هبذه -أخي املسلم-واعلم 
قبل ، قد حر ف كالمه، ليظهر الشيخ  من ذلك، وادعى أن ذاك األخ الذي نشر بعض أخطائه من

فص ل يف كالم الشيخ، وهو متصل!!! كذا يدعي،  ه قدوكالمه يف صورة سيئة!! واهتم الناصح له أبن
الذي أحال إليه  الشمس!! ولقد رجعت إىل الشريط والشريط هو احلكم، واجلعجعة ال تغطي ضوء

وهللا كان صحابة فقهاء( وبني قوله: ( فوجدت فاصالً واضًحا، وسكتة واضحة، بني قول الشيخ:،األخ
إال -على أمانة الناصح، ولكنهم ال حيبون الناصحني  ل قوي)يف أمور السياسة ما ينجحون(، وهذا دلي

 !!-من رحم ربك

أي -)فقهاء(، والكاتب  :السياسة( جار وُمرور متعلق بقويلأمور يقول: إن قويل: )يف  فالشيخ وأيًضا:
مواضعه،  جعله متعلًقا بقول الشيخ: )ما ينجحون( وعد  الشيخ هذا من التحريف للكلم عن -له الناصح

غريه يعرف قواعد اللغة  ريط ح ك م  كما سبق، وسأنقل العبارة مرة أخرى، ونريد من أي عريب أووالش



)وهللا كان صحابة فقهاء، نص كالمه:  العربية، ويعرف السياق والسباق واللحاق، أن يديل بدلوه، فهذا
 فتنة، قضية يستنبطون، يف اإلذاعة واإلشاعة يقعون يف يف أمور السياسة ما ينجحون، ما يستطيعون

 الصحابة، فتنة، ليش؟ ما هم مثل أيب بكر، مثل عمر، مثل علي، هؤالء اإلفك طاح فيها كثري من

 هوقعوا...(.ا

هذا الكالم بفهم الشيخ ربيع؛  فهذا سياق ظاهر جلي يف صحة ما ذهب إليه الناصح، ولو أردن أن نفهم
لسياق، وذلك أننا لو أخذن بتأويل الشيخ ا فسيكون التناقض، وعدم انسجام املعاين، وستظهر خمالفة

هكذا: )وهللا، كان صحابة فقهاء يف أمور السياسة، ما  الكالمربيع، وتقديره للكالم؛ فسيكون 
 .واإلشاعة يقعون يف فتنة...(اخل يستطيعون يستنبطون، يف اإلذاعة

 ووجه نقض هذا التقدير أبمور:

 وهذا من-يف اإلذاعة واإلشاعة  -كما هو تعبريك-طاحوا  فقهاء يف أمور السياسة؛ فلماذا إذا كانوا1 -

 ؟!-أمور السياسة

جتاه الفتنة واالشاعات  بكر وعمر وعلي وإذا كانوا فقهاء يف السياسة؛ فما هو وجه عدم مثليتهم أبيب 2-
 !؟!

هل مل ينجحوا يف حفظ القرآن  وإذا كانوا فقهاء يف السياسة؛ فما هو املقصود بعدم جناحهم؟ 3-
يشهد هلذا؟!فإنك تستدل هبذا على ذم من  التأويل، وحفظ احلديث، ومعرفة األحكام؟! وهل السياقو 

الناس على أن خيوضوا حبور السياسة ، فكيف يشهد هذا  يهون من شأن العلم والفقه يف الدين ، وحيث
  السياق لتأويلك الذي تدعيه ؟!!

ما يستطيعون يستنبطون(؟ وتعقيبك بعد ذلك السياسة؛ فما معىن قولك: ) وإذا كانوا فقهاء يف 4-
 اإلذاعة واإلشاعة يقعون يف فتنة...(اخل؟!! بقولك: )يف

فأين فقههم ابلسياسة  -كما هو تعبريك-ووقعوا مع من وقع يف الفتنة  ولو كانوا فقهاء يف السياسة،5 -
  حنوه يف األمر األول . إًذا؟!وقد سبق

املولعني ابلسياسة، إبثبات أن من الصحابة  تريد أن ترد علىوهل سياق كالمك يشهد هلذا؟! إنك 6- 
، وقد اتب هللا -رضي هللا عنهم-خيرجهم عن كوهنم صحابة كراماً  من مل ينجح يف السياسة، ومع ذلك فلم



الفتنة من الصادقني األتقياء، على أنين أطالبك ابلدليل على أن من وقع يف  على من أخطأ يف هذه
الصحابة!!فإن  كانوا من الفقهاء املعروفني أبهنم فقهاء يف  -رضي هللا عنها-نني أم املؤم الكالم يف

 عجزت؛فاتق هللا ،واعرتف خبطئك !!

أبنه مل يقل: إن الصحابة ما ينجحون يف السياسة؛ حماولة فاشلة:  -يف هذا املوضع-وحماولة الشيخ 7 - 
)كان عبدهللا وأيب بن  خ مجيل" )ب(: شريط آخر، ابسم "العلم والدفاع عن الشي ملا سبق،ولقوله يف

بن اثبت وابن مسعود،وغريهم وغريهم، من فقهاء الصحابة وعلمائهم؛ ما يصلحون  كعب وزيد
هلذا،  ويصلح أن حيكم الدنيا كلها،يصلح ،معاوية ما هو عامل،لكن وهللا َيأل الدنيا سياسة للسياسة،

 وأثبت جدارته وكفاءته ...(اخل.

رضي -فهل توىل أحد من هؤالء الصحابة الذين ذكرهم  من الشيخ موضع نظر، وال شك أن هذا احلكم
ينجح؟! فليثبت لنا الشيخ ذلك، وإال فالشيخ يقابل الغلو بغلو أو  إمارة ومل يصلح، أو مل -هللا عنهم

على غالة السياسة اليت يسموهنا ابسم اإلسالم، فيقع يف وصف فقهاء وعلماء  جفاء، فرييد أن يرد
 أو الكثري منهم، أبهنم ال ينجحون يف السياسة، أو ما يصلحون للسياسة، وهذا فرع عن نص ،الصحابة

مل يُذكروا  هلؤالء الصحابة،وقد ثبت فشلهم فيها، وهيهات!!!أما كوهنم شرعي بذلك ، أو جتربة عملية
بة هبذا احلكم علماء الصحا بشيء من ذلك نفياً أو إثبااتً؛فال يسو ِّغ هذا احلكم عليهم وعلى غريهم من

  اجلائر !!

األمور، لكن دعوى الشيخ العريضة؛ جتعله يف موضع اعرتاض  نعم، الصحابة ليسوا سواء يف إدارة هذه
-حىت الصحابة من بالئها يعلن تراجعه عن الدعوات العريضة، اليت ما سلم  عليه، حىت أييت ابملخرج، أو

 .-عنهم رضي هللا

حماولة  -سبق من أدلة مع ما-الناصح ، ويهدم ذلك األخ ذهب إليه إًذا فهذا النص املستقل يؤكد ما 
أو اللجاجة يف اخلصومة، وعقول الشرفاء  الشيخ اليائسة يف تربير كالمه، فما بقى إال االعرتاف ابخلطأ،

وهبذا التقرير يظهر من الذي  -وفقنا هللا وإايه للتواضع- النبالء ال تصادرها صيحة وشتائم الشيخ ربيع
 وهللا أعلم وأحكم.الكلم عن مواضعه !!!  حيرف

فهو دليل عليه ال له ،وذلك أنه يرد على اإلخوان -لو صح–يستدل بكالم  إن الشيخ ربيعاً  تنبيه ( : )



 ، ، حثهم أتباعهم على معرفة الواقع املعاصريف الغلو يف السياسة  كان على شاكلتهم املسلمني ،ومن
ك ،فاستدل أبن من الصحابة فقهاء، ما يعرفون السياسة،ولو والغلو يف ذل والسياسة املعاصرة ،

هذا؛هلان اْلطب ،لكن قال:"ما ينجحون يف السياسة ،ما يستطيعون يستنبطون ،يف  سكت عند
 ويف هذا حجة واإلشاعة يقعون يف فتنة ،قضية اإلفك طاح فيها كثري من الصحابة ....اخل" اإلذاعة

 :هذا دليل -وهو دليل فاسد منه  – يقولوا بناء على ما ذكره الشيخ عليه لإلخوان املسلمني ،فإن هلم أن

يف الفتنة ،وهذا هو  لنا ال علينا ،فهذا الفقه وحده عند هؤالء الصحابة ؛مل حيمهم ومل حيفظهم من الوقوع
تعلم  بناًء على كالم الشيخ ـ دليل على ضرورة الذي جيعلنا نؤكد على أبنائنا تعلم السياسة ،فهذه الواقعة ـ

الفنت ،فإن الفقه وحده ال يكفي،فإن كان الفقه وحده مل ينج  السياسة ،حىت ننتفع ابلفقه ،ونسلم من
ذلك  يف الفنت ، وهم هم يف الدين والورع ، فما ظنك بغريهم؟!!وإذا كان  الصحابة الكرام من الوقوع

عدة أخطاء :فال سلم حيسن االستدالل، ومل حيسن دفع شبهة اخلصم ، فجمع بني  كذلك؛ فالشيخ مل
 وال ، الصحابة ،وال صدق يف حكاية الواقع ، حيث ادعى أن الذين تكلموا يف عائشة كانوا فقهاء منه

والغالة، ولن يدافع عن  دفع شبهة اإلخوان املسلمني ،بل استدل هلم على نفسه !! وهذا جزاء الغلو
ناس ابلغرية ،وهي يف غري موضعها ،وهللا ال الدين إال أهل االعتدال ،فال تغرت أيها الطالب مبن يوهم

  املستعان.

عليَّ عندما قلت يف حادثة اإلفك : "لقد زلق  –ومن وراءه  –الشيخ ربيع  : لقد شنع تنبيه آخر((
يف ذلك " وعد ذلك الشيخ ربيع من سب الصحابة ، ومن الرفض واخلبث !! وهاهو  حسان بن اثبت

يف اإلذاعة واإلشاعة " و"  ما يستطيعون يستنبطون و" "أمور السياسة ما ينجحون  يف يقول :"
 "و" ....وغريهم وغريهم من فقهاء (يف فتنة " و" قضية اإلفك طاح فيها كثري من الصحابة يقعون

وبني اإلفرتاء  الصحابة ما يصلحون للسياسة" فماذا سيقولون يف هذه الكلمات اليت مجعت بني القبح ،
  على فقهاء الصحابة ؟!!

 ) بعض الصحابة يفأخرى من الشيخ ربيع  كلمة(                   

كان عبدهللا  يف شريط "العلم والدفاع عن الشيخ مجيل" )ب(: -وقد سبق بعضه-قول الشيخ ربيع 2 (
الصحابة وعلمائهم؛ ما  وأيب بن كعب وزيد بن اثبت وابن مسعود، وغريهم وغري هم، من فقهاء



كلها، وأثبت جدارته وكفاءته،   الدنيا عامل،..... ويصلح أن حيكم يصلحون للسياسة، معاوية ما هو
إال وخيرج منه، عمرو  ؛يدخل يف مأزق دهاًء، ما املغرية بن شعبة مستعد يلعب ِبلشعوب على إصبعه

 اهـ . .(بن العاص أدهى منه..

 وقفات واعرتاضات:عدة اجلملة  ويل على هذه

غريهم، وصرح أهبم عنيَّ هؤالء الصحابة و عندما بقه عليه،هذا اإلطالق من الشيخ ، ال أعلم من س 1-
 أبهنم ال يصلحون للسياسة؟!

 وهو-ليس بعامل؛ قول مردود، ويُطالب الشيخ بدليله، فإن عجز  -رضي هللا عنه-معاوية  تصرحيه أبن 2-

د على ابلر  أريناه الدليل على خالف قوله، فقد جاء يف رسالة ألحد إخواننا ابسم "فتح الرب -كذلك
وقد  (3765-3764) ( برقم104-7/103الكر" احللقة األوىل، الصفحة التاسعة؛نقاًلعن"الفتح" )

بركعة، وعنده موىل البن  البخاري سنده إىل ابن أيب مليكة، قال: أوتر معاوية بعد العشاءالبخاري ساق 
خر عن ابن أيب مليكة، وساق سنده اآل وسلم، هه؛ فإنه صحب رسول هللا صلى هللا عليعْ عباس، فقال: د  

 هاإنه فقيه"...(.فإنه ما أوتر إال بواحدة؟ قال: " قيل البن عباس: هل لك يف أمري املؤمنني معاوية،

فقيه، وُمطَّل عِّ على سنن  -رضي هللا عنه-وترمجان القرآن، أبن معاوية  فهذه شهادة من حرب األمة،
فهل نقدم هذه الزمته للنيب صلى هللا عليه وسلم،،ومابشتغال ابلفقه غريه،وما يكون ذلك إال خفيت على

بـُن ا؛ فقد  الشهادة على إطالق الشيخ أبن معاوية ليس بعامل؟ أم جننب عن ذلك؟! الشك أننا إن ج 
 أدىن ابلذي هو خري، وهللا املستعان. استبدلنا الذي هو

وما بعدها: )ومل أر من ( 9هذه الكلمة، فقال يف "الكر" ص) الشيخ على من نصحه برتك ردوانظر مباذا 
 الصحابة، وقويل: ليس بعامل؛ أمر نسيب، إذا قورن بعلماء كبار الصحابة،(أهـ ... ذكر معاوية من علماء

 وجياب عن ذلك بوجهني: قلت:

الكر" تقول: )ومل أر من ذكر معاوية يف " يف الشريط املذكور جزمت أبن معاوية ليس بعامل، ويف األول:
األوىل جتزم، ويف الثانية تقيد ذلك بعلمك أو رؤيتك، ويف هذا  رت يف العبارة، ففيعلماء الصحابة( فغاي

 !!يف عدم اعرتافك خبطئك  االستنكاف له أثره نوع تراجع، لكن

يفهم من قولك األول: )معاوية ما هو  قولك: )وقويل: ليس بعامل؛ أمر نسيب...اخل(، من الذي الثاين:



 -ومنهم معاوية-يصلحوا للسياسة، مع وجود آخرين  مل ،ك فقهاءعامل( يف سياق كالمك على أن هنا
السياسة، من الذي يفهم من هذا: أن معاوية عامل وفقيه، إال أنه ليس  ليسوا بعلماء، وأثبتوا جدارهتم يف

 ليس مساواًي ألفقههم؟! أفقه الصحابة، أو

– تعاىل، وإن كنا نقبل منك إال هللا مث حنن نناقشك يف لفظك الذي تكلمت به، أما قصدك فال يعلمه
 إال أن من تعقب على كالمك السابق ؛ ال –خبالف معاملتك لغريك  –تدعيه عن قصدك  ما -اآلن

أنكر عليك قولك لظاهر كالمك، تكيل له التهم  إنكار عليه ، لظهور كالمك يف ذلك !! وهل من
منك للقول حبمل اجململ على كالمك؟! أم أن هذا رجوع  والسباب، ألنك ال تقصد ما فهمه من ظاهر

ترك ظاهر الكالم السيئ، والعمل ابملقصد احلسن؟! وكم مسعناك تشن ِّع  املفصل، واملطلق على املقيد، أو
أحوج من انتسب لعلم يف هذا العصر، هلذه القاعدة، ألن  -فيما أعلم-وأنت  على من فعل هذا،

 وهللا أعلم. األمر إىل حال قبيح ،ولو حوكمت مبقتضاها ؛ لبلغ بك تكاد حتصى، هتويالتك ال

إال  ؛إصبعه، دهاًء، ما يدخل يف مأزق قولك: )املغرية بن شعبة مستعد يلعب ِبلشعوب على 3 -
هكذا دهاء( ه)يلعب ِبلشعوب على إصبعجليل؟! هل هذا تعبري تعرب به يف حق صحايبوخيرج منه( 

ني؟! إن هذا الكالم يورث اخلجل، لو كان السابقني والالحق ايصاحب الفضيلة ؟!! أهذا أسلوب العلماء
املدح والذم،  حيتمل ه ـ فإنهلو سلمنا أبن من العلماء من يستعمل -هذا التعبري هناك إنصاف وجترد، مث إن

من  -رضي هللا عنه-براءة املغرية  فالدهاء والفطنة تكون للرب وللفاجر، فلماذا ال تعرب ِّ بتعبري يدل على
وقد استعمل ذلك يف نصرة دين هللا عز وجل، لو قلت هذا  املغرية غاية يف الدهاء، املعىن القبيح، فتقول:

 ؛ملتعقب، أما وأنت تصفه أبنه يلعب ابلشعوب على إصبعه، لذكائه وفطنته أو حنوه؛ ملا كان هناك ُمال
ملآزق ا ، مث تصفه أبنه ما دخل يف مأزق إال وخرج منه، وهنا سؤال: هل خيرج من هذهقبيح  تعبري هذاف

تدفع اإليهام واللبس عن   حبق، أم بباطل؟ إن كان بباطل؛ فما أسوأ هذا الكالم، وإن كان حبق؛ فلماذا ال
 اي سعد تورد اإلبل!! كالمك، والذي أعتقده أنك ما قصدت إال احلسىن، لكن ما هكذا

 وال بقية ؛ ملا احتملت أنتأو من غريي الذين تتجرأ عليهم بال ورع  ولو صدرت هذه الكلمات مين

حبق أو  اجلزارين املقلدين لك أدىن عذر يل!! ولكين أعاملكم مبا أدين هللا به، ال مبكافأتكم
 أعلم بباطل،فالواجب عليك أن حترر هذا اللفظ حتريراً ينبئ عن قصدك احلسن،وهللا

ما  يقال فيه (-املغرية أي من–)...عمرو بن العاص كان أدهى منه وقولك يف عمرو بن العاص: 4 - 



 معرتض عليه مبا سبق، وهللا أعلم. قد قيل يف أمر املغرية وزايدة، ألنك أحلت الكالم إىل أمر

 عنه( أخرى على خالد بن الوليد رضي هللا كلمة)                     

والدفاع عن الشيخ  يف موضع آخر،حيث قال الشيخ يف شريط "العلم ومما يتصل هبذا أيضاً ما جاء 3-
للقيادة، ما يصلح للسياسة،  )خالد يصلح( يف سياق التقليل من شأن العلم ابلسياسة: )أ وجهمجيل"

 هوأحيااًن يلخبط(.ا

على ذلك، لكنه مل حيدد جبالء موقفه  ( فجزاه هللا خريًاوأحيااًن يلخبط) وقد أعلن الشيخ توبته من قوله:
 ( أنه مل5ى اخليانة واملكر" ص)يصلح للسياسة(!! بل ظاهر كالمه يف رسالته "الكر عل من قوله: )ما

السياسة  عنه يف القيادة، ومل يذكر قدرته على -خالد رضي هللا-يرتاجع عن ذلك، فإنه ذكر كفاءة 
 -له يف هذا املوضع حاجة خالف فيه،وال وكل هذا ال-الشرعية، مث ذكر تقوى خالد وبذله يف سبيل هللا

وليست السياسة  )والناس يتفاوتون فيها، مث قال: أَتْـَقاُكْم﴾، اّللَِ  ﴿ِإَن َأْكَرَمُكْم ِعْندَ مث ذكر قوله تعاىل: 
 همث ذكر أنه ال نقص على خالد، إذا فضل عليه غريه من الصحابة.ا مقاييسكم( اليت هي أعظم

 ملخصاً.

بكفاءة يف سياسة األمور  مل يرجع عن قوله هذا، وخالد قائد عسكري مغوار، وهذا ال يكون إالأنه املهم، 
اإلسالم بعد رسول هللا صلى هللا  بالدكثرياً من   تدبريها، فقد أرسله أبوبكر لردع أعظم جائحة اجتاحتو 

خالد ابجليوش اإلسالمية من قبيلة ألخرى، ومن  علية وسلم يف ذلك الوقت، وهي حادثة الردة، وتنقل
ا سياسًيا حمنًكا ، فكيف ال يكون هذوغريهم أمام املرتدين مكان آلخر، وهو يقود جيوش اإلسالم،

 اليوم؛ ما بلغوا يف التدبري املوفق ما بلغ خالد، فاهلل املستعان. موفًقا؟ فلو مجعنا مشاهري السياسة

للشيخ ربيع على ما سبق ذكره من كلماته يف حق الصحابة هؤالء:هل كالمك هذا من  فالسؤال املوجه
 !الصحابة ابجلميل ،والسكوت عن أخطائهم ؟! ابب ذكر
عاملك أبسلوبك الشنيع فشنع عليك ؛ ستقبل هذا منه ؟!! أم لك حصانة جتعلك فوق النصح وهل من 

 ؟!!

 للشيخ ربيع يف بعض الصحابة(–أيضاً –أقوال قبيحة )

إال أنه مل جُيب عنه،فلم يُبد عذرًا، وال أعلن تراجعه عنه؛ قوله يف كتاب  ومما سبق انتقاده على الشيخ،4-



 ( ط/دار السلف، وهو يصف ما جرى بني الغالم املهاجري، والغالم31الذميم وآاثره" ص) "التعصب

وقال اآلخر:  وقد استنجد كل منهما بقومه، فقال أحدمها: اي للمهاجرين، -رضي هللا عنهما-األنصاري 
كذلك، وأثىن هللا على املهاجرين  اي لألنصار، فقال الشيخ: )لفظ األنصار؛ لفظ ممدوح، ولفظ املهاجرين

صلى هللا عليه »مساها  لكنها ملا استغلت عصبية؛إُياهنم،  جلميل صنعهم، وكمال أفعاهلم، وقوة واألنصار
فاللفظ الشريف النبيل إذا اسُتغل لغرض دينء؛ يكون ذًما  «منتنة إهنا»، فقال: «دعوة اجلاهليةوسلم 

ماذا  ؟!«هليةأبدعوى اجلا»اللفظ اإلسالمي يف إطار آخر، هو إطار اجلاهلية  لقائله، ويدخل هذا
 فالرسول للمهاجرين، َي لألنصار( ولكن ما هو احلافز الدافع إليها؟ التعصب والعنصرية، )َيقالوا؟ 

 هاحلق(.ا مساها جاهلية، ووصفها أبهنا منتنة، ودعا إىل األلفة واحملبة والتناصر على

 

شيء من التعديل، إال  منه، مع وهذا أيًضا موجود يف شريط هبذا االسم، وجه )أ(، ولعل الكتاب مفرغ
ُأريد هبا ِبطل، الدافع إليها  )لكن ما هو احلافز؟ كلمة حق،أن يف الشريط زايدة، وهي: 

 هالتعصب...(.ا

به كالم للشيخ ،حيث قال: )الرسول الكرمي حيذر اي  ق  العلم" )ب(وقد ُأحلِّ  ويف شريط "مرحًبا اي طالب
شريف،  نصار وقال واحد: واي للمهاجرين، األنصار لفظالتعصب إىل القبائل والعشائر، اي لأل أخواته من

 لكن ملا استغلت هاتني كذلك،واملهاجرين، صلى هللا عليه وسلم، ورد يف كتاب هللا وسنة رسوله

 ؟«.اجلاهلية أبدعوى» صلى هللا عليه وسلم: قال رسول هللا اللفظتني يف الدعوة إَل اهلوى والباطل؛

)زلق حسان ربيع قويل:  اي جالوزة" شبكة سحاب، "كيف أنكر الشيخفتأمل اي طالب احلق، وأتملوا 
رضي -من كالمه يف أم املؤمنني  أي غلط فيما ثبت عنهيف حادثة اإلفك(،  -رضي هللا عنه-بن اثبت 

ومل يكتف الشيخ  صلى هللا عليه وسلم، هللا وإن كان من الصادقني املنافحني عن رسول -هللا عنها
، بل  )لكنها ملا استغلت وهاهو يقول يف صحابيني:  شنع وجد ع، وعدَّ ذلك رفًضا وخبثًا،ابإلنكار عليَّ

)ولكن ما هو احلافز الدافع ويقول:  لغرض دينء(، )فاللفظ الشريف إذا استغلويقول:  عصبية(،
لكن ملا استغلت هاتني اللفظتني يف الدعوة إَل اهلوى و )ويقول: إليها؟ التعصب والعنصرية(،

 ُأريد هبا ِبطل(، )كلمة حق،وقال:  ،الباطل..(



 -حىت اآلن-وقد مضى على نشر ذلك  فهذه عدة عبارات سيئة ودنيئة حًقا، ومل يرتاجع عنها الشيخ،
 هللا فأين الذين يزعمون الغرية على أصحاب رسول ومل يعلن توبته وخجله من هذه العبارات،ستة أشهر،

صرحيي برتاجعي عن قويل يف بعض مسلمة الفتح ؟! لقد شنَّعوا علي  مع تصلى هللا عليه وسلم
-قليب  فيهم غثائية(، وأعلنت أبن هذه عبارة سيئة، أتراجع عنها، وأما حب الصحابة؛فراسخ يف)اجلدد:

ألهنم يغارون على الشيخ  ال يبالون بذلك، -يف هذه املواضع-إال أن أصحاب الغرية املزيفة  -وهلل احلمد
-علموا ذلك أم مل يعلموا-القواعد الشرعية  ت الوالء، ولو على حسابربيع، والبد أن يظهروا له آاي

زاعمني أن يل عدة مراحل يف هذه الكلمة !!وإين ألشهد –واإلفرتاء  ابلباطل-واستمروا يف تشنيعهم عليَّ 
 حضرين من املالئكة واملسلمني ،ومن بلغه ذلك :أنين مرتاجع عن هذه الكلمة ،وأين مل هللا تعاىل ،ومن

ذلك  منذأعلنت تراجعي عن–هي وغريها من الكلمات اليت صدرت مين يف حق الصحابة -إليها أعد
الباطل ال يسكتهم  املباهلة على ذلك ،فاخننسوا،واستمروا يف إفكهم،و أهل-مجيعاً –،بل وقد طلبت منهم 

ن يتكلموا واحلال أهنم ال بد أ ،بقي هلم شيء يتكلمون بهيما فشيء،وألهنم إن سلموا برتاجع خصمهم ؛
  .يف األبرايء ،إذامل خيضعوا هلم ،فإىل هللا املشتكى

هذه الكلمات ، أوينتظرون صيحة  منربيع  فاملسلمون ينتظرون خمرًجا شرعياً من الشيخ :وعلى كل حال
املقلدة أبن الشيخ حيب الصحابة ويدافع عنهم؛ اعتذار  من عتذاراإلأما-هنا-من أصحاب الغرية املزيفة 

العبارات أو أكثرها على األقل، وكذلك فإين ُأشهد هللا على حيب  له أن يبقى على هذه غري مسو ِّغ
 عتذار مقبوالً منه ،عنهم، وأنين أحبهم أكثر من والدي  وأوالدي، فلماذا كان اإل للصحابة، ودفاعي

قواعدهم هللا  ومردوًدا على غريه؟! أمل أقل لكم: إن القوم يكيلون مبكاييل مضطربة، ولذلك فقد فضح
 املوتورة املشئومة؟!

 الصحابة( اهتام آخر من الشيخ ربيع لبعض)

ماجاء يف كتاب "أهل  –رضي هللا عنهم  –مما يؤخذ على الشيخ من كالمه يف الصحابة فوأيضا ً 5-
(، ويف سياق الرد 133ص)ه 1413الثانية  احلديث هم الطائفة املنصورة الناجية" ط/دار املنار، الطبعة

)فإذا  بني الطائفة املنصورة والفرقة الناجية، قال الشيخ: فر ق -رضي هللا عنه-ي أن معاوية على من يدع
فليس من هذا املنطلق، وال من هذا  خبصمه؛ -رضي هللا عنهما -وعلي    أساء الظَن كل من معاوية



داخل يف  اخل)فإذا أساء الظن...(: هيكن قد ُوجد يف عهدمها...( اخل، فهل قول االصطالح،الذي مل
( أم هو 1/42/34وانظره يف "الصحيحة" )؟ «إذا ذُكر أصحايب فأمسكوا»احلديث الصحيح:  عموم

 وإن جهر-ابب:أن الصحابة ال يُذكرون إال ابجلميل؟! وهل هذه القواعد ُتطبق على خصمكم  من

 ليكم؟!ع وأما أنتم فقولوا ما شئتم، فقد ُضمنت سلفيتكم، أو ضمن لكم عدم االعرتاض -ابلرتاجع

 

للحق، وأن طائفة معاوية فيها  ( من الكتاب نفسه ، ذكر أن فرقة علي  أقرب الطائفتني134ويف ص)
ِبللعن والتكفري، وقد ختلل الطائفتني أهل أغراض  )انطلقت ألسنة الفريقني: الُمتهدون خمطئون، مث ق

 هإذكاًء(.ا وأهواء، ِما زادت الفتنة واملواقف

 البعض!! لتكفري من الصحابة وثقات التابعني لبعضهمإثبات ا فنريد منك أوالً 

مبا هو أشد، أال وهو  -هنا -التابعني إن مذهب اخلوارج التكفري ابملعصية، وأنت تتهم الصحابة وخيار
 التكفري للمخالف عن اجتهاد وأتويل!!

 وإن كان هذا أيضاً من عمل أهل البدع ،واخلوارج وغريهم.

املنافقني الذين  ك وقع من الصحابة وثقات التابعني، إمنا أعين وقوعه منقلت: إنين مل أقصد أن ذل فإن
الطائفتني أهل أغراض  )وقد ختلل هذا الصنف األخري بقولك: هم يف الصف؛ قلت: لقد أفردت  

خالف ما تدعيه هنا :فقد سبق أن  وسياق الكالم يدل علىوأهواء، ِما زادت الفتنة واملواقف إذكاًء(
الفريقني يعتقد أنه على احلق، وأن الفريق الذي  العظيمة ومالبساهتا؛جعلت كالًّ من ذكرت  أن الفتنة

االعتقاد جرت بينهم احلروب الدامية، والقتال املهني يف صفني، مث  خياصمه على الباطل، وأنه بسبب هذا
فري إمنا وقعا اخل.فالسياق يشري إىل أن اللعن والتكالفريقني ِبللعن والتكفري...( )انطلقت ألسنةقلت: 

للجميع، ومل  الصحابة وثقات التابعني، ال من املنافقني الذين ختللوا الصفوف، فإن هؤالء يكيدون من
الدين والعلم والورع من  يكن قتاهلم عن اعتقاد أهنم أصحاب حق، إمنا كان هذا االعتقاد عند أهل

ثقات التابعني الذين قاتلوا مع  أيضاً  الفريقني،وهذا يشمل من كان يف الصفني من الصحابة ، ويشمل
أنك  :فدعواك األغراض الذين قاتلوا عن هوى ، وأيضاً  الفريقني عن أتويل واجتهاد ،وهذا خبالف أهل

السياق، وأنت تنكر صرف الظاهر السيئ ابلقصد احلسن، فماذا أنت  تقصد املنافقني؛ خروج عن ظاهر
 قائل؟!



علينا أن  ذا التعبري، فال يكن املرء منا حاطب ليل، بلسلمنا أن أحد العلماء سبقك بشيء من ه ولو
كالمك إهتام من شهد  ننظر فيما ننقل ونكتب، فعلى كل حال: يلزمك أن ترتاجع عن ذلك ،ألن ظاهر

وهي أشد من قول اخلوارج الذين ، هذه الفتنة من الصحابة وخيار التابعني من الفريقني ،بعقيدة سيئة
 منهم كان يعد أخاه املخالف له؛مسلماً  الفتنة أن كالًّ  م عن الصحابة يف هذهيكفرون ابملعصية !!واملعلو 

كانوا كفاراً ملعونني ؛ملا عاملهم معاملة   على قتلى الفريقني ،فلو- رضي هللا عنه -علي متأواًل،وقد صلى
 !! املسلمني

 أعلم. وهللا فيلزمك أن تصلح عبارتك ، مبا يزيل اللبس ،–إن تساحمنا معك  -وعلى األقل
 (!!!-عليهم السالم – واملالئكة كالم للشيخ ربيع يف بعض األنبياء))ب( 

أبنه ال يعرف الواقع، والعصفور عرف الواقع -عليه السالم –هللا سليمان  الشيخ ربيع يصف نيب1-
 !! أكثر منه

ذكريه ومل يرتاجع عنها بعد نصحه وت ومما يُلحق بكلمات صدرت من الشيخ ربيع، هلا صلة ابلعقيدة
  :بذلك

 )أ( وهو يرد على من يغلو يف فقه الواقع، وجهالعلم والدفاع عن الشيخ مجيل الرمحن"" ما جاء يف شريط

حيث -جزاه هللا خريًا- ، دون النظر إىل العلم ابلشريعة، ولقد أجاد الشيخ يف ذلكومقياساً  وجيعله ميزانً 
أبهنم جهلة مبا حياك ألمة اإلسالم ، وعلى  ألعالمأنه رد على من ابلغ يف هذا األمر،حىت اهتم علماءن ا

العلماء ال  ءالعلماء اليت ختالف مناهجهم املنحرفة ،بزعم أن هؤال إثر ذلك ؛فقد زهدوا الشباب يف فتاوى
 وأن املفيت ال بد أن يكون !! يفقهون واقع األمة

 ُماهدهتا ابحلق . ابلواقع الذي يفيت فيه ،وهذه خطة ماكرة ،جيب عاملاً 

وتفريط ،فقد استدل يف رده على هؤالء بقصة الطري مع  إال أن الشيخ ربيعاً يعاجل الغلو بغلوٍآخر ،أو جبفاء
ُتَك ِمْن َسَبإ  بِنَـَبإ  يَِقني ﴾،وقوله:  -عليه السالم -ان منيب هللا سلي فكان من  ﴿َأَحطُت مبَا مَلْ ُتُِْط ِبِه َوِجئـْ

الطري أفضل من نيب هللا  هل يصري ونيب هللا ما عرف الواقع، : )طري عرف الواقع،مجلة كالمه أن قال
خبالف  وذلكاجلرايد والصحف من أنباء كاذبة، سليمان...(؟ مث ذكر املتشدقني واملنتفخني مبعرفتهم ما يف

عرف هذه األخبار، ويسقطون من مل يعرفها، أو من مل  علم اهلدهد، فإنه يقني وحق، وأهنم يرفعون من



طري عرف أن هناك دولة، وفيها -إنسان ماهو-سليمان يسقط؟ ألن الطري  قال: )نيب هللايشتغل هبا، مث
دين يعبدون يسجدون يدري، أن هناك دولة متلكها امرأة، بعْ  ما يدري؟! وهللا ما ان وهللايمشرك، وسل

 أسرعدون هللا ، وما عنده خرب، وهو نيب هللا، عنده الريح، غدوها شهر، ورواحها شهر، و  للشمس من

سليمان،  دين ُيلك اجلن واإلنس،كلهم حتت خدمته، وهللا ما يدري، ما يدريمن هذه الطائرات، وبعْ 
ودينها وملكها  فهل اي إخواته، هل هذا العصفور الذي اكتشف هذه الدولة، بقضها وقضيضها،

علينا علم الدين ،  وهللا ألنه هذا هان وعقيدهتا وتفاصيلها؛ يكون أفضل من نيب هللا سليمان؟! اي إخواته،
يعرف عقيدة التوحيد، وحيققها للناس،وينشرها يف  علم التوحيد، علم السنة؛علم عظيم،وهللا الذي

عليهم الصالة  –يكفيه أنه عرف منهج األنبياء ؛يكفيه شرفاً ،  الناس،ولو ما عرف األشياء األخرى
ماندعي اآلن"، عرفتم ، أان  سليمان ، وهو ما كان يعرف الواقع "مثل ، الذين منهم -والسالم 

طاغواتً  ألننا عانينا من الواقع هذا ، معانة اليعلمها إال هللا ، أصبح وهللا صراحة ، أقول هذا الكالم
 ه(.ا

 

يعين من –عرف الواقع أكثرمنه  )شفت، العصفورويف الشريط نفسه ، ويف الوجه نفسه، قال أيًضا: 
 هل هذا ينقصه؟!(. -سلميان عليه السالم

 

- فنفى عن سلميان )طري عرف الواقع، ونيب هللا ما عرف الواقع(املوضع صرح الشيخ بقوله:  ففي هذا

ما هو أعلى من  معرفة الواقع، ولعل هذا أشد من نفي فقه الواقع، فالفقه قد يطلق على -عليه السالم
 ُمرد املعرفة، فتأمل.

بكل شيء، كما أن املخالفني  -عليه السالم  -معرفة سليمان ومن املعلوم أن الشيخ ربيًعا ما قصد نفي
شيء يف الواقع، ومع ذلك فنحن نعيب عليهم هذا اإلطالق  لنا ال يقصدون أبن علماءن ال يعرفون كل

 ؟!!-عليه السالم –من الشيخ ربيع يف حق سليمان،النيب الكرمي  يف حق العلماء،فكيف نقبل هذا

 ، ألنه كان من-بل رمبا اهتم يف دينه -هو من ذم وطعن الشيخ ربيع املنحرفة؛ ال يسلم وعلى قواعد

﴿َربِ  له، لقوله:  بواقع اململكة العظيمة اليت وهبها هللا-عليه السالم-املمكن أن يتكلم عن علم سليمان 
َبِغي أَلَحد  ِمنْ  جزئية يف هذه إال أن هناك  بـَْعِدي ِإَنَك أَْنَت اْلَوَهاُب﴾، اْغِفْر ِل َوَهْب ِل ُمْلًكا ال يـَنـْ



 يف هذه-عليها سليمان، فأطلعه هللا عليها بواسطة اهلدهد، لوعربَّ هبذا؛لكان قد أظهر  األرض مل يطلع

بعدم معرفة سليمان  أما وهو يطلق القول -عليهما السالم-إجالله للنيب الكرمي سليمان بن داود  -اجلزئية
فيها من شرك وتفاصيل أخرى، وهذا  كة سبأ، وماللواقع؟ نعم لقد أظهر أن نيب هللا سليمان ال يدري ممل

ق عليه، ألن سليمان قال بعد ذلك:  ًُ َسَننظُُر َأَصَدْقَت َأْم ُكنَت ِمْن اْلَكاِذِبنَي اْذَهب  ﴿قَالَ مما يُواف 
ُهْم فَانظُْر َماَذا يـَْرِجُعوَن﴾، ِبِكَتايب َهَذا التعبري السيئ، الذي عرب انظر إىل  لكن فَأَْلِقْه ِإلَْيِهْم ُُثَ تـََوَل َعنـْ

(!! فهل شفت، العصفور عرف الواقع أكثر منه)يف املوضع اآلخر: -أيضاً  –به الشيخ ،وهو قوله 
؟! وهل كون اهلدهد عرف بعض ما يف مملكة -قصده حسناً  وإن كان-يستجيز مسلم إطالق هذا التعبري 

كل علم اهلدهد ابلواقع ،هل يكون   لو مجعنا أكثر من سليمان ؟!!إننا سبأ،يكون هبذا قد عرف الواقع
كان هناك قلوب تغار هلل ،ال لفرد ال ُيلك   ابلواقع ؟!!إن هذه آبدة األوابد ،لو أكثر من علم سليمان

وال نفعاً،وال مواتً وال ضرا بسياط أشد من  نشوراً !! فيا تُرى ماذا سيقول اجلزارون، واآلخذون حياة وال ًً
اهلدهد بعبارة أدق من عبارة  عقائد وأعراض األبرايء؟!وهللا لقد عربأذنب البقر، يضربون هبا جلود و 

يلزم من هذا أنه أكثر معرفة ابلواقع من  وال، الشيخ ربيع!! فإنه ادعى أنه عرف شيئاً مل يعرفه سليمان
يفوت شيخه من العلوم ،ومع ذلك فليس هو  اقد يعرف بعض م سليمان يف اجلملة !!أال ترى أن التلميذ

تعبري اهلدهد أدق من تعبري الشيخ ربيع ؛فنحن ال نطلق القول أبن اهلدهد  منه يف اجلملة ،ومع أنأبعلم 
)شفت العصفور عرف الواقع أكثر من الشيخ ربيع!! فكيف يستجيز لنفسه أن يقول: أفضل أو أعلم

 عرف)طري عرف الواقع ،ونيب هللا ما وكيف يستجيز لنفسه أن يقول أيضاً:هذا ينقصه ؟( منه ،هل

 ؟فإىل هللا املشتكى .الواقع (

)يكفيه أنه اإلفراط والتفريط !! وأتمل كلمته األخرى: فاحلمد هلل على نعمة التمسك ابلسنة ،واحلذر من
الصالة والسالم ،ومنهم سليمان ،وهو ما كان يعرف الواقع مثل ما  عرف منهج األنبياء ،عليهم

من منهج األنبياء مجيعاً!! فاملسألة فيها املدَّعى  ابلواقع بذلك إىل أن اجلهل يشري وكأنه ندعي اآلن....(
اجملرمني  )وكذلك نفصل اآلَيت ولتستبني سبيلوتفريط ،وإال فأين حنن من قول هللا عزوجل:  إفراط
  (؟!!

هذا اإلشكال العضال، ومل يُلهم  أن يتخلص من -كعادته يف غري ما موضع-ولقد حاول الشيخ ربيع 



فيرتاجع عن هذا اللفظ القبيح، ويتكلم مبا يليق مبكانة  ومل يْكف نفسه وغريه العناء، التوبة واإلنبة،
بل قال:" إن كالمي هذا استفهام إنكاري"!!! وكأنه قال: )وهل سليمان ما  األنبياء عليهم السالم، كال،

يُذكر من  حظ الواقع؟!( فيا سبحان هللا، لقد رضينا أبن الكثري من مقلدة الشيخ ربيع، ليس هلم يعرف
النـزاع، لكن أليس منهم كثري  علوم الشريعة،وليس هلم فقه فيما يقفون عليه من نصوص وآاثر يف موضع

ابن مالك، وتدريسهم لشروحها؟! أين االستفهام  ينتسب للعربية؟! فأين كوهنم عراًب؟ وأين حفظهم أللفية
يف فقه الواقع، حىت أدى بك األمر بكل شدة على الغالة  من إنكارك -اي صاحب الفضيلة-اإلنكاري 

ما عرف الواقع، والعصفور عرف الواقع أكثر منه، ومع ذلك  -السالم عليه-إىل أن تستدل أبن سليمان 
 سليمان، ومل ترتفع مكانة الطري عن كونه عصفورًا؟! فإذا كان كالمك هذا استفهاًما فلم تنقص مكانة

العلماء وطالب  تدالل بدليل، وأنت تستـنكره؟! وهل يقركفما معىن االس -حال استداللك به  -إنكارايً 
ابهلل أبن سليمان ما  على هذا؟! كيف وأنت تقسم -وإن مل يكن له صلة ابلعلم  - العلم، أو أي عريب

لألنبياء كلهم!!فتباً للغلو ،وسحقاً  يدري، وتكرر ذلك القسم؟! بل كدت جتعل اجلهل ابلواقع منهجاً 
  جحاف!!!لإلسراف ،وبـُْعداً لإل

: هذه مراوغة، هذا لف ودوران، وحشدت األدلة على حكم من أما ترى  أنين لو فعلُت هذا معك؛ لقلت 

والطعن؟! وإين  وأسعفك كثري من املقلدة أبلفاظ السباب والشتم والوخز -عليهم السالم-غمز األنبياء 
والنـزال يف ميدان األدلة، وحلبة  ألعلم أن هذا احلال ما أورثكموه إال العجز عن مقارعة احلجة ابحلجة،

﴿َوِإْن َتْصرِبُوا  لكن صدق هللا عز وجل القائل: !!!ن قصر برهانه؛ طال لسانهوقد قلُت مرة : الرباهني، 
ًئا﴾. َوتـَتَـُقوا ال َيُضرُُّكمْ   َكْيُدُهْم َشيـْ

ما اللجاج إ،و  اإلشكال العضال ؟فإما توبة ماحية ويف النهاية :فما هو موقف الشيخ ومقلديه من هذا
 ابلكبري املتعال. عليهم -حينذاك-واجلدال !!!فنستعني

هللا عليه وسلم، أْوَردُّ االحتجاج  الشيخ ربيع له كالم فيه نوع استدراك على رسول هللا صلى2-(
 (!ببعض أحاديثه!!

، و 9ص) !!!إعانة أيب احلسن" " املسماة بـ ذكر الشيخ أيًضا يف رسالته قد ( يف سياق تعقبه علي 
من احلزيب أو املبتدع، فاستدللت بكون النيب صلى  -حلاجة شرعية- استدللت على جواز إجابة الدعوة



دعوة يهودية، مع مجاعة من أصحابه، فاعرتض الشيخ على ذلك االستدالل قائاًل:  هللا عليه وسلم أجاب
ماذا عملت  ُث انظر اب،أجاب النيب صلى هللا عليه وسلم دعوهتا، ألن هللا أابح طعام أهل الكت )نعم،

الشيخ  مث ذكره .اهذا...( اليهودية اْلبيثة، وقد يفعل أهل الضالل والبدع أبهل السنة ما هو شر من
 حتذير العلماء من ُمالسة أهل البدع.

أحد طلبة العلم على الشيخ يف هذا الكالم، ونشر ذلك يف "االنرتنت" فرد عليه  قلت: لقد اعرتض
طلبة خر من آ اب، يف رسالته اليت أمساها بـ "الكر على اخليانة واملكر" فرد  عليهجبواب فيه اضطر  الشيخ
 -حفظه هللا-فأرى نقل ما كتب الكاتب األول اآلن؛ فرأيته كافًيا وافًيا، ولذلك رده فنظرت يف ؛العلم

 عليه الكرمي؟ هل نسميه رًدا لالحتجاج حبديث النيب صلى هللا حيث قال: )ماذا ُيسمَّى هذا اي شيخنا
استدراًكا على إمام املرسلني وخرية اخللق أمجعني صلى هللا عليه وسلم؟ أم  وسلم الصحيح؟ أم نسميه

ُمالستهم، فهو مل  طعًنا يف فهمه صلى هللا عليه وسلم ،ومعرفته بضرر أهل الضالل والزيغ، وخطورة نسميه
؟ ثالثة أحالها مر! وأفضلها -اشاهوح- يدرك ما أدركناه، فكان السم جزاًء لزايرته املخالفة للمنهج

 حنظل!(أهـ.

حمصله أن هذا من اتباع املتشابه، وترك احملكم، وأن السلف صرحوا  واعرتض على ذلك الشيُخ مبا
يـ ُردَّ  البدع، وأن الشيخ قدأخذ ابلتوجيهات النبوية، واآلاثر السلفية يف ذلك، وأنه مل ابلتحذير من أهل

خمالفة منهج التحذير من  وأنه ال جيوزرك على النيب صلى هللا عليه وسلم، العمل ابحلديث، وال أنه استد
وهكذا تكون الدعاوى العريضة  ينساها املسلمون، أهل البدع هبذه احلادثة من اليهودية اْلبيثة، اليت ال

 املصادمة لألدلة !!

 فقد قال’ -ة مينمع زايد-( جبواب سديد،أنقله هنا 3-2صاحب "فتح الرب إببطال الكر" ص) وقد علق

ربيع: إما أن يسل ِّم  على الشيخ: )سبحان هللا، أبي شيء أجاب األستاذ ربيع اآلن؟ فأقول لألستاذ متعقباً 
 ال؟!. أبن ما فعله رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حق، أم

ى استداليل ملاذا يعرتض عل أي -: فلماذا علق على كالم أيب احلسن بتعليقه السابق؟فإن كان األول
ربيع أن جييز هبذا احلديث إجابة دعوة مبتدع أو   فعلى هذا يلزم األستاذ -هبذه القصة على موضع النـزاع؟
الدعوة يريد من وراء ذلك أتليف قلب، أو تقليل شر، أو إزالة شبهة، أو  كافر، إذا كان الذي يقبل هذه



أو االستدراك على سيد ولد آدم مه هذا،فيلز  -خيالف الشرع أي مبا ال-املقاصد الشرعية حنو ذلك من
  وسلم !!! صلى هللا عليه

وهو رد احلديث الصحيح، ولو أن  -جزاه هللا خريًا -فيلزمه ما قاله الكاتب األول وإن كان الثاين:
الواضحة الظاهرة، على جواز إجابة دعوة الكافر،  األستاذ ربيًعا قبِّل هذه احلجة، وأخذ بداللة احلديث

يطلق املنع؛ ملا فهم أحد من ذلك أنه متعقب على رسول هللا  شروطًا وضوابط شرعية، وملووضع لذلك 
صلى هللا عليه وسلم، أما وقد استشهد بفعل اليهودية اخلبيثة، يف أنه حلديثه  صلى هللا عليه وسلم،أوراد

على  مقام الردالتحذير من ُمالسة أهل البدع الذين يبثون عقائدهم الفاسدة،وذلك منه يف  مقام إطالق
خيلص بعدم  مث -ن أن تكون املفسدة أكرب ظأي مامل يغلب على ال–من استدل ابلقصة على اجلواز 

فال  ؛والضوابط يف ذلك جواز ُمالسة املبتدعة على أي وجه كان ،دون النظر للتفاصيل يف نوع البدعة
ورات اليت ذكرها الكاتب األول، أحد احملذ يقف أحد يفهم الكالم العريب على هذا الكالم؛ إال وفهم منه

  مبخرج مقبول!! وهذا إلزام لألستاذ ربيع ،فالبد أن أييت

ظاهره أنه جييز اجملالسة أحياًن ابلضوابط  وقوله: )وقد يفعل أهل الضالل والبدع أبهل السنة...اخل(،
ك؛ فبأي وجه ينكر  الضوابط، لقوله: )وقد يفعل( فإن كان كذل الشرعية، وُينعها أحياًن ،عند ختلف هذه

 التحامل عليه؟!! مث ملاذا يذهب األستاذ ربيع ُينة ويسرة بكالمه، حىت يكاد يلتبس كالم أيب احلسن، مع

التفصيل  كالمه على بعض اخلاصة، فضالً عن العامة؟ وإن كان األستاذ ربيع ال يذهب إىل هذا
واللوازم األخرى اليت ذكرها  حلديث،فيلزمه أيًضا تعطيل العمل اب -كما صرح هو به بعد ذلك   -األصيل

 ألن احلق أبلج والباطل جللج. ،يضره ذلك الكاتب األول عنه، وإن شتم هو الكاتب، وأوسعه سًبا؛ فال

 ابطل القول جللجا أمل تر أن احلق تلقاه أبلجا ... وأنك تلقى                 

 

لشيخ: )أما التحذير من أهل البدع ا ولقد علق أيًضا الكاتب الثاين صاحب "فتح الرب" على قول
 هوسلم ،وسار عليه السلف(.ا واخليانة؛ فمنهج قرره هللا ورسوله صلى هللا عليه

-هناك ألهل العلم كالم آخر جبواز زايرة أهل البدع فقال: )هذا الكالم حق ال مرية فيه، لكن يف املقابل
فيما هو حق يرضى هللا والتعاون معهم  بل ونصرهتم -من املفسدة إذا غلب على الظن أن املصلحة أرجح

وقيود مشهورة يف احلاالت اليت جيوز فيها هذا ،واحلاالت اليت ال  سبحانه وحنو ذلك، وألهل العلم ضوابط



كان األستاذ ربيع جيهل ذلك ؛فال جيعل ما جهله حجة ملزمة على من ع لم  ذلك،  ذلك، فإن جيوز فيها
عن  ل ،وهو جيهل هذه القيود؟!! وإن كان األستاذ يعلم ذلكيكون حامل لواء اجلرح والتعدي وكيف

  السلف، وال أظن ذلك خيفى عليه؛ فهو بني أمرين:

الشرعية املعروفة يف ذلك، فهذا هو قول أيب احلسن، فلماذا التشنيع على  إما أن يعمل ابلضوابط األول:
 وأنت تقول بقوله؟!! أيب احلسن،

 السلف وال اخللف!! من ابط، وهذا مل يقل به أحدوإما أن يعمل به بدون ضو  الثاين:

أن أيخذ مبنهج السلف كله، ويـُْنـزل كل قول يف  -الذي يدعي نصرة املنهج السلفي-مث يلزم األستاذ ربيًعا 
سيما مع شهرة األقوال عن السلف يف ذلك ،عند توفر الشروط،  حمله املناسب ابلضوابط الشرعية، ال

واجب على األستاذ أن يسعه ما وسعهم، أما أن أيخذ األستاذ بعض كالمهم، ال وانتفاء املوانع؛ فكان
 فهذه البلية!! ويرتك بعضه؛

مواجهة هذا املنهج العظيم هبذه  )فال جيوز ملسلم أن حيتج يفمث علق األخ أيضاً على قول الشيخ: 
؛ ظهر ها الكالم الواضح منبقوله: )نعم، هبذه .أاملسلمون( احلادثة من اليهودية اْلبيثة، اليت ال ينساها

خيالف منهج السلف، وكيف اجلمع بني هذا  -عنده -العمل هبذا احلديث، ألنه جلًيا أن األستاذ ال يرى
 يعين-قوله قبل قليل: ليس يف كالمي رد لالحتجاج حبديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكالم، وبني

 هسلم(.ا ؛ ما يدل على رده للحديث.. فاللهم؟!! بل إن يف كالم األستاذ ربيع هذا-هبذا احلديث

 -ما يفهمه هو من-خالف  فهذا الكالم من الشيخ يدل على أنه مل ير العمل هبذا احلديث، عندما
الشيخ عن السلف، لو وضع كل شيء يف  منهج السلف!! وإال فال تعارض بني احلديث، وبني ما يدعيه

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ فلماذا يقول  تدراكموضعه!! وإذا كان كالم الشيخ ليس فيه نوع اس
أي أهنا ما عملت هذا،إال ملا  انظر ماذا عملت اليهودية اْلبيثة!!( )ُث: -يف هذا املقام-"إعانتهيف "ا

صلى هللا عليه وسلم!!أي فما كان ينبغي له صلى هللا عليه وسلم أن يذهب  ذهب إليها الرسول
 أن حيذر من ُمالسة أهل الضالل ، ألهنم يلحقون الضرر مبن جالسهم من أهلالواجب عليه  إليها!!وكان

  يف هذا نزعة استدراكية؟!  -اي أويل األحالم والنهى  – احلق!! أال جتدون

هللا عليه وسلم أجاب دعوة اليهودية، ألن هللا عز وجل أابح طعام  وأما جواب الشيخ أبن الرسول صلى



 ب؛ ألننا نقول له: وهل حرم هللا ذابئح وطعام اجلماعات اإلسالمية منهذا جبوا أهل الكتاب!! فليس

جواز إجابة  املسلمني؟! فإن كان هذا حالاًل؛ فما معىن جوابك هنا يف ردك على استداليل بذلك على
 ؟!-إذا كان يف ذلك مصلحة شرعية-دعوة املبتدع أو احلزيب

، فما  ه؟! وإذا مل يكن له معىن صحيح يف اجلوابيكن جلوابك هذا معىن هنا؛ فما فائدة إيراد فإذا مل علي 
من االستدراك والتعقب، ولو  بقى إال عدم رضاك مبا فعله الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهذا فيه نوع

م يف حشد األدلة،والغوص يف  من طرف خفي!! ولو كان هذا القول قد صدر مين ؛ لرأيتك ُتْسدي وتـُْلحِّ
 متهماً يف إسالمه!! جعل خصمك زنديقاً النيات واملقاصد ،لت

يف مواجهة هذا املنهج العظيم، هبذه  )فال جيوز ملسلم أن حيتجمث إن قولك بعد ذلك يف "الكر": 
هذه الواقعة من النيب صلى هللا عليه وسلم معارضة  اخل دليل على أنك ترى أناحلادثة من اليهودية...(

نهجه ومنهج السلف!!!وهذا خبالف نفيك التعقب على معارض مل للمنهج، أي أن فعل الرسول هذا،
 وسلم، أو ردك للعمل هبذا احلديث !! فإىل هللا املشتكى. رسول هللا صلى هللا عليه

 

هم  يباغتون خصومهم ،ويرموهنم بعقائد ومقاالت مل تُدْر خبل دهم يوماً من األايم؟ فأين فأين هؤالء الذين
  من هذه األخطاء؟!!

املنهج العظيم هبذه احلادثة من اليهودية  ال جيوز ملسلم أن حيتج يف مواجهة هذا)فمث إن قولك: 
ملصلحة شرعية راجحة -على جواز إجابة دعوة املبتدع  أمر عجيب!!، فهل حنن نستدل اْلبيثة...اخل(

 ؟! ملاذا تقلب صلى هللا عليه وسلم الذراع ؟!! أم بفعل رسول هللا بفعل اليهودية،ووضعها السم يف -
 منك لتوهم الناس أنك صاحب حق يف هذا احلال املزري؟!! ؟!هل هذا-اي صاحب الفضيلة-احلقائق 

لغري ذلك من املقاصد  صلى هللا عليه وسلم ذهب إليها لتأليف قلبها ،أو أنك قلت:إن رسول هللا فلو
مل  ،وهللا عزوجل صلى هللا عليه وسلم غلب على ظنه أهنا تكيد له وألصحابه؛ملا ذهب إليها الشرعية ،ولو

 :قلت ولو،قلت هذا ؛لكان أسلم لك يبلغه بذلك ،حلكمة علمها من علمها ، وجهلها من جهلها ،لو
للحديث ،فوقعت  ألن هذا يعارض دعواك عدم ردك-فيه على ما–ن هذه حادثة عني ؛ هلان اخلطب إ

وإن كان -اً كثري  –لكن غلوك يف ابب ؛جيعلك ترد ما جاء من خصمك ،يف االضطراب والتناقض
 سعد تورد اإلبل !! حقاً،وما هكذا اي



 

فإن القاصد لذلك متهم يف دينه -التعقب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تقصد ومع علمي أبنك ال
 خيلو من أحد حمذورين : كالمك ال أن إال –

 . االستدراك على النيب عليه الصالة والسالمنوع من  أحدمها:

على هذا ،وهذا  الفته فهمك للمنهج !! ومن ابب حسن الظن بك ؛أمحل كالمكرد احلديث ملخالثاين :
 قبيح أيضاً!!الوجه 

كالمك صافًيا، ليس فيه أي تربم من فعله عليه  ومع ذلك:فكالمك هذا يُعرض على العلماء، فإن كان
 هللا تعاىل. الصالة والسالم؛ فذاك، وإال فتب إىل

 

 !!!من الشيخ ربيع املدخلى-أيضا –عليه السالم  –ومل يسلم جربيل )-3

 كالم للشيخ ربيع فيه غمز يف جربيل عليه السالم:  فهناك

 العلم والدفاع عن الشيخ مجيل الرمحن ")أ( ويف سياق ذم اجلماعات اليت تبالغ يف فقه: فقد جاء يف شريط

ابن تيمية،  مثل)هذه طبيعة البشر، ما كل الناس الواقع ،وختوض غمار السياسة العصرية ،قول الشيخ: 
يف ذلك الزمان، أما اآلن  وما كل الناس مثل أمحد والبخاري، الناس كإبل مائة، ال جتد فيها راحلة،

يعرف العلوم الشرعية، ويتقنها كلها،  يف املليون، ال جتد يف املليون راحلة، كيف تكلفوا الواحد
 سليمان هاه نيب، شوف؛ وهللا يعجز عن هذا، وخيوض يف حبور السياسة، إَل آخره، َيكن جربيل

 هينقصه؟ ينقصه هذا؟...(.ا العصفور عرف الواقع أكثر منه، هل هذا

؟! وجربيل ال يعمل شيًئا إال جربيل يعجز عن هذا( )َيكنقلت: أجيوز للشيخ ربيع أو غريه أن يقول: 
هللا  فإذا أمر وَن َما يـُْؤَمُروَن﴾،ال يـَْعُصوَن اّلَلَ َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعلُ ) أبمر هللا عز وجل، وقد قال تعاىل:

﴿ِذي قـَُوة  بقوله:  سبحانه وتعاىل جربيل أبي أمر؛ أعانه على ذلك، وهللا عز وجل قد وصف جربيل
حُيتمل أن يعجز من كان هذا حاله، اي حامل لواء اجلرح  فهل ُمطَاع  َُثَ َأِمني ﴾،· ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكني  

 والتعديل؟!

هو الذي اقتلع قرى لوط من ختوم األرض، وعال هبا على طرف جناحه، حىت مسع أهل  يلأليس جرب 
 األوىل صياح الديك ونباح الكلب، مث جعل هللا عاليها سافلها، كما يف "تفسري الطربي" السماء



لفظًا، مرفوع  وكتاب ابن أيب الدنيا يف "ذم اللواط"، بسند صحيح عن حذيفة، وهو موقوف (429/(15
البشر؟!فقد كان اخللفاء  ا؟! هل من يكون كذلك، ُيكن أن يعجز عن أمر يسري، قام به بعضحكمً 

كان عمر بن عبدالعزيز، وكم ذكر التاريخ  الراشدون علماء يف الدين، عظماء يف السياسة الشرعية، وكذا
فال يرفع أهل العلم أما السياسة العصرية املخالفة للشرع،  ، من علماء يف الدين ويف السياسة الشرعية معاً 

،ومن أفىت خبوض غمارها؛فإمنا ينظر لقاعدة املصاحل واملفاسد،وأن الشريعة جاء بتكميل املصاحل أو هبا رأًسا
 ،وليس املقام مقام إقراره أو الرد عليه يف ذلك .  حتصيلها،وبتعطيل املفاسد أو تقليلها

األلباب، فهل  نيا مبا يُذهل العقول، وخيطفاستطاع الكفار يف هذا الزمان أن يبلغوا يف علوم الد ولقد
 ذلك؟!! أيًضا تستجيز أيها الشيخ إطالق عجز جربيل عليه السالم عن

 

)ما كل الناس مثل قوله:  وإن سياق الكالم لينبئ عن أمر عظيم ، فإن الشيخ قد ذكر يف مطلع كالمه
وان املسلمني تكليفهم الشخص اإلخ مث أنكر على ابن تيمية، وما كل الناس مثل أمحد والبخاري...(

السياسة، واستبعد قدرة جربيل على هذا، وهذا يشري إىل  مبعرفة العلوم الشرعية وإتقاهنا، واخلوض يف حبور
ممن كانوا متقنني للعلوم الشرعية، مع القدرة السياسية العسكرية ،واليت  وهو - أن شيخ اإلسالم ابن تيمية

  - ء فتنة التتارجيوش اإلسالم أثنا جتييشه ظهرت يف

بني إتقان العلوم الشرعية، والنجاح السياسي، فهل يكون شيخ  فهذا شيخ اإلسالم قد استطاع أن جيمع
 هللا أكرب، إنه الغلو يف أمور، واجلفاء يف أخرى!! عنه جربيل عليه السالم؟! اإلسالم قد حقق ما يعجز

فقه الواقع والسياسة  أراد أن يرد على الغالة يفف -يف كثري من األحيان-فالشيخ ربيع يقابل القول بنقيضه 
به األمر إىل القول بعجز جربيل،  لكن انظر ما آل إليه أمره!! لقد آل -وهذا قصد حسن ُيشكر عليه-

والسياسية!! وهذا حال من يرد القول اجململ حبقه وابطله،  أو ابحتمال عجزه عن القيام ابلعلوم الشرعية
 و﴿َقْد َجَعَل اّلَلُ ِلُكلِ  َشْيء  َقْدرًا﴾. وابطله!! ويقبل القول اآلخر حبقه

الشيخ أن تصرح هبذا القول الذي تنكره العجائز، ويستهجنه جفاة أعراب  هل تطيب نفسك أيها
!! وهاأنت تسلم أبن شيخ اإلسالم ابن تيمية ما كل الناس جربيل يعجز عن هذا( )َيكنالبوادي؟! 
 لك، هل جربيل دون ابن تيمية؟!أنه استطاع أن يقوم بذ مثله، أي

 



، فمىت كان اإلخوان املسلمون يكلفون الواحد منهم ، الصوابكالمك بعيد عن  مث إن الواقع يشهد أبن
 زاهدون يف العلوم -إألا من رحم هللا يف حاالت كثرية جداً -العلوم الشرعية، ويتقنها كلها؟ إهنم  فيتعلم

 وصفهتم؟! ،حبجج واهية ،وأمثلة ابلية، ، فمىت كانوا كماالشرعية، بل ُويز ه ِّدون فيها أتباعهم 
 ويقولون أليسوا هم الذين يقولون ليس هذا وقت: "حدثنا وأخربن"وال حديث صحيح وال ضعيف،

 :الناس طلعوا القمر!! وأنتم ما خرجتم من احلمامات!!.... إىل غري ذلك من اإلفرتاءات؟!!
كما يدعي لنفسه ،أو كما ،احلزبيات ين ادراكه حليل وخباايفأين فقه الشيخ ربيع حبال اجلماعات ؟وأ

وسام الفخر ،أال وهو تعلم العلوم الشرعية ،وإتقاهنا   وهاهو يعطي لإلخوان املسلمني؟ يتبجح به مقلدوه 
إال من  –بفقه احليض والنفاس ،وأحكام اخلالء  للوقت ،واشتغاالً  كلها !!مع أهنم يعدون ذلك مضيعة

 !! -رحم ريب 

بدون أصول سلفية راسخة،وبدون إملام مبنهج العلماء ؛ حيمل صاحبه إىل هذا  الرد على املخالف إن
 لكن العجب من حال من يقول: إن الشيخ-إن شاء هللا تعاىل-وأكثر من هذا، كما سيأيت  احلال، بل

اء ،مث هاهو العلم ربيعاً معصوم يف مسائل املنهج ،أوعلى األقل هو أعلم مبسائل املنهج ،من غريه من
قاموسهم ومعامجهم ،ووجدوا عدة عبارات  يدعي هذه الدعوى املخالفة للواقع !!ولو قاهلا غريه ؛لبحثوا يف

إن مل يقولوا:زنديق خبيث ،أو  –ومميع،وحزيب متسرت , يرمونه هبا ،مثل قوهلم :فالن مغفل ،وسطحي
ني من يتشدقون ابالنتساب إليه، وهللا املستعان من غربة احلق ب أخبث من هو على وجه األرض _ !!

 الوكيل. وحسبنا هللا ونعم

 كالم للشيخ ربيع، ال يليق يف حق هللا عز وجل:  -)ج( 
ومعلوم أن الشيخ ربيعاً حيب هللا ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ،إال أن الشيخ ربيعاً يعرب يف 

ويف املعىن ،ومنها ما هو خطأ قبيح يف اللفظ هذا املقام اخلطري،بعبارات :منها ماهو خطأ صريح يف اللفظ 
 ،وإن كان قصد الشيخ ربيع حسناً.

فيلزمه الرتاجع يف القسم األول قلباً وقالباً، ويلزمه الرتاجع يف القسم الثاين عن اللفظ القبيح ،الذي مل يدرج 
 عليه العلماء ،ويستقبحه اجلهالء .
ها أحداً من أهل العلم املعاصرين !! وال شك أن هذا من الغلو  ينـزلو مل والشيخ ربيع قد أنزله مقلدوه منـزلة
 املذموم ،فاحلمد هلل على العافية .



فهاأنذا أذكر بعض هذه األخطاء ،اليت صدرت من الشيخ ربيع يف حق ربنا عزوجل ،ليعرف الشيخ ربيع 
،ولعلهم كانوا سبباً  فوق قدره م إايهخطأه يف هذا األمر العظيم !!وليعرف مقلدوه قدر جنايتهم إبعطائه

بال حتفظ ،ألن من وراءه يقلدونه وال -كثرياً –يف هذه األخطاء، فإن الرجل إذا أُعطي فوق حجمه ؛تكلم 
 ينقدونه ،فيكونون هبذا قد أعانوه على اإلمث والعدوان !!   

أبنه ما يفقه الواقع  –رمحه هللا  –أن الشيخ ربيًعا وصف الشيخ بن ِبز  فمن هذه األخطاء :أواًل:
 كله مثل هللا!!!

ومعلوم أن الصفات توقيفية، وأن هلل عزوجل الصفات الُعال، وليس كل ما كان حسناً؛جيوز لنا أن ننسبه  
 ؟!قوله هذا هلل عزوجل !! فما هو دليل الشيخ ربيع على 

ل الشيخ ربيع يف سياق رده وقد جاء كالمه هذا يف شريط "اجللسة الثالثة من املخي م الربيعي" )أ(، فقد قا
على من يدعي حمبة الشيخ ابن ابز، وهو مع ذلك خيالفه،فقال : )الشيخ ابن ابز عامل فاضل، ولكنه 

إنسان مشغول، ما يعرف كل ما على وجه األرض، وهذا تشبيه ابهلل عز وجل، هذا غلو كاذب، دافعه 
بونه ، واليعتربون أقواله الصحيحة يف الفجور والتملق، حىت يقال:إنه حيب ابن ابز، هم وهللا الحي

هذا كالمه مسجل ، يقول :  -يعين الشيخ ابن ابز  -اجلماعات (إىل أن قال الشيخ ربيع :)هو بنفسه
إين ما قرأت للبنا واملودودي ،والشئ  ،إنسان وقته كله مشغول بقضااي األمة ،ماعنده فراغ للهراءات 

ليات ( ،فقال السائل: على قولك اي شيخ، راح يقولون: الشيخ هذه،إحنا عندن وقت فراغ ،نتابع هذه الب
 ه(.االشيخ يفقه الواقع، لكن ما يفقه الواقع كله مثل هللاابن ابز ما يفقه الواقع؟! قال الشيخ ربيع: )

فهل هذا التعبري فيه إجالل هلل عزوجل ؟وهل مبثله يعرب ِّ العلماء الكبار؟!! إن هذا التعبري لوعرب به طالب 
 حيلو لك؛ فإن وراءك أقواماً ال م ؛البتدرته األبصار ابلتعجب والدهشة ،لكن حد ِّث أيها الشيخ مباعل

 ،فاهلل املستعان !! عليكيعرفون معروفاً من غريك، وال ينكرون منكراً 
(:"..... وإذا عرفت هذا؛فله من  1/184يف"بدائع الفوائد") -رمحه هللا–:قال اإلمام ابن القيم )تنبيه( 

فله من صفة صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأمته معىن،وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أونقص،كل 
 اهـ  ،والسميع البصري دون السامع والباصر والناظر"اإلدراكات: العليم اْلبري،دون العاقل الفقيه



ل ما هو على وجه األرض،هذا تشبيه ابهلل كقتصر الشيخ ربيع على قوله السابق:"ما يعرف  اولو 
 ،وهللا أعلم . عزوجل...." لكان أسلم 

 -أي أقوال الشيخ ابن ابز– يعتربون أقواله وال( مامعىن قول الشيخ ربيع هنا :"تنبيه آخر)
هل يعين صحة النسبة إليه ؟ أم يعين أن  :"الصحيحة"؟!!؟!! ما املراد بقوله الصحيحة يف اجلماعات" 

عند  – وأخرى موافقة لقول أهل البدع واحلزبيات ؟!!للشيخ أقواالً صحيحة معتربة عند الشيخ ربيع ، 
وهذا هو املعروف عن الشيخ ربيع ، وإال فكتب الشيخ ابن ابز فيها فتاوى يف اجلماعات  -الشيخ ربيع 

مع اجلماعات  -رمحه هللا  -وقاداهتم ختالف قول الشيخ ربيع ،وطريقة تعامل الشيخ ابن ابز
شيخ ربيع يف ذلك،  وهذا يدلك على شئ من التفاوت يف هذا الباب وقاداهتم؛ختتلف كثرياً عن طريقة ال

 ،فال تغرت ابلتصنع للشيخ ابن ابز من الشيخ ربيع أو خمالفيه !! 
                    

 !!-والعياذ ِبهلل-اثنياً:وللشيخ ربيع كالم قد يُفهم منه أمر قبيح 
ال هنو ِّن من أمر الشرك، أمر الشرك،  ونقول: فقد جاء يف شريط "مناظرة عن أفعانستان" )أ( قال: )مث  

ودعوات األنبياء كلها كانت حملاربة  شرك ساذج، ألن هذا يعود ابلتهوين من دعوات األنبياء وجهودهم،
األصنام،وحماربة  القبور، ألن هذا أعظم معصية، وأعظم جرُية عرفتها األرض، هللا أكرم اإلنسان، وسخر 

احلضيض، سواء من هذه احلاجات احلقرية والتافهة، حىت يعبدوا القرود  له الكون ، فينحدر إىل أحض
؟ أن يعبد القردة والفرج والصنم واحلجر  والفروج، فأي إحندار يلحق هذا اإلسالم من اإلنسان من هذا

وهلذا أدرك خطورته ربنا تبارك  والشجر، هذا خطري،ما هو ساذج، هذا أمر خطي،ر أمر خطري جًدا،
سل من أجله الرسل، وأنزل له  الكتب ،وأرسل له كرام األنبياء ،أوِل العزم ،حياربونه وتعاَل، فأر 

 ها...(.
ووجه ذلك أن اإلدراك قد يكون مبعىن العلم ،هذا لفظ مريب )وهلذا أدرك خطورته ربنا ...(فقوله: 

فعال ملا يريد،  واإلحاطة،وقد يكون مبعىن القدرة،وأن هللا ال يعجزه شئ يف األرض وال يف السماء،وأنه
وهذا ال اعرتاض عليه ،وقد يكون مبعىن العلم احملدث الذي سبقه جهل،وهذا هو البداء ،وتعاىل هللا عن 

ذلك ،وسياق كالم الشيخ هنا حمتمل،وقد يكون إىل املعىن الثاين أقرب،وعلى كل فمع هذا 



..."وهللا أعلم. لكن وعرضهفمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه اإلحتمال،يلزمه أن يزيل اللبس ، "
 املراد التنبيه على أمرين:

 الرتاجع عن اللفظ احملتمل، وإن كان القصد حسنا. األول:
أن طريقة الشيخ مع خصومه؛وهي قائمة على تصيد األخطاء، وحتميل الكالم ما ال حيتمل،  الثاين:

سة على الدين،دون النظر حلال والغوص يف أعماق وسرائر املخالف، واحلكم عليه مبا جيعله زنديًقا دسي
هذا اخلصم ،وجهاده يف الدعوة إىل هللا ،ودون النظر إىل تصرحيه ابلرتاجع عن اللفظ السيئ ،وإعالنه 

حسن القصد ،واإلُيان الصحيح يف هذه األبواب، فلو عاملناه أبسلوبه، وشنعنا عليه، وأغلقنا عليه ابب 
به غريه، وعاملناه جبنس فعله، واجلزاء من جنس العمل، فلو  التوبة، بل ورفضنا توبته، ورميناه مبا يرمي

 عومل هبذا كله؛ أكان يرضيه، ويستسلم لقواعده وطريقته  بدون أي حرج، أم ماذا؟!
إن هذا كله يدل على احنراف هذه القواعد عن منهج السلف، ويدل على رمحة هللا خبصمك أيها 

ي يسري على قواعد متينة،فعاملك بعلم وحلم ، ومل يستفزه الشيخ، إذ هداه هللا عزوجل ملنهج السلف، الذ
 صنيعك معه ابلباطل، فاحلمد هلل رب العاملني.

 

ومما ال يليق ذكره يف حق هللا عز وجل، ما قاله الشيخ ربيع يف نفس الشريط يف سياق ذم من يرمي اثلثاً:
رويش؟ َي َجاعة اتقوا هللا، اآلن )...يعين ربنا درويش، والرسول ددعاة التوحيد أبهنم دراويش، فقال: 

 هالذي حيارب هذه األشياء؛ يقولون: درويش، وهذه دروشة!!...(.ا
ومعلوم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد اهتمه قومه بعدة اهتامات، وذلك ملا دعاهم إىل توحيد هللا، 

ُمنون... اخل بسبب وحارب الشرك جبميع صوره ، ومل يقل هلم: إذا كنتم تقولون عين: كذاب وساحر و 
دعويت إايكم إىل التوحيد؛ وحتذيري إايكم من الشرك؛فقولوا مثل ذلك يف الرب عز وجل!!هل قال هلم 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :"اي مجاعة اتقوا هللا ،يعين ربنا ساحر وشاعر ..."؟!حاشاه صلى هللا عليه 
ول هللا أسوة حسنة،الذي مل يعبـر هبذا التعبيـر يف رس -أيها الشيخ  –وسلم أن يقول هذا !!! أليس لك 

 السيئ  ؟!
وهل يُلزم املخالفون أن ما قالوه يف الدعاة من مقالة السوء؛ أن يقولوا ذلك كله يف هللا عز وجل، أو يف 

 رسوله صلى هللا عليه وسلم ؟!ولو لزمهم هذا ؛هل نعرب حنن هبذا التعبري ؟!!



هذا من ابب نفي النقص عن هللا عزوجل، مع أن خصوم الشيخ اعتذر بعضهم للشيخ أبن  )تنبيه(:
زه نفسه ـأن ينالشيخ زيه هللا عن ذلك، إمنا أراد ـمل يتهموا هللا هبذا االهتام القبيح،من أجل أن حيتاج إىل تن

ودعاة التوحيد عن الدروشة،فعرب هبذا التعبري،ولو فتح هذا الباب؛ الحتجنا إىل نفي النقص عن هللا 
أبلفاظ قبيحة جداً،ولو أنصف املعتذرون عن الشيخ هبذا؛ لطالبوه ابلرتاجع عن هذا اللفظ عزوجل 

 القبيح، وعند ذاك يكونون قد أراحوا واسرتاحوا!!
 ) كالم قبيح جداً من الشيخ ربيع يف حق الرب عز وجل(!!              

ال  –يف نظرهم  –ابلعمالة،ألهنم رابعاً:ومن ذلك أن الشيخ يف سياق رده على الذين يرمون أهل السنة 
ينكرون ابطل احلكام ،ويطالبوهنم ابالنضمام إليهم ،يف اخلروج على احلكام ،أو التهييج عليهم ،ولقد 

إال أنه أتى بعبارات سيئة ،تشمئز منها  -وإن كانت له جتاوزات  –أحسن الشيُخ يف رده على ذلك 
 أ(:/1 شريط :"مرحباً اي طالب العلم ")قلوب املوحدين ،وتقشعر منها اجللود ،فقد قال يف

)اآلن الذي ال يناطح احلكام عميل !! ليه ربنا ما انطح احلكام ؟!! وملاذا رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ما كان يناطح هذه املناطحات ؟!! أهؤالء أهدى من هللا ؟!!وأهدى من رسول هللا عليه 

الم، من آخر مراحل اإلسالم ، وال يبدأون من الصالة والسالم ؟!! يبدأون الدعوة إَل اإلس
 األصول واملنابع األوَل يف الدعوة إَل هللا تبارك وتعاَل ....(. 

 ويف هذا الكالم أمران :
هل يوصف هللا عزوجل ابملناطحة  :) ليه ربنا ما انطح احلكام ؟(هل جيوز للشيخ أن يقول -1

 ؟!!سبحانك هذا هبتان عظيم .
كثرياًأن من فقه يف دين هللا ؛فال يبدأ يف دعوته من وقع يف شرك القبور ،وشرك الشيخ ربيع يؤكد  -2

لع عن قْ التشريع التحليل والتحرمي من دون هللا ،ال يبدأ معه يف التحذير من الشرك الثاين ،حىت يُـ 
سفهاً!!ونطالبه بدليله على هذه  –كما سيأيت إن شاء هللا تعاىل   –الشرك األول ،ويعد خالف هذا 

أن هذا  –إن شاء هللا تعاىل –ألولوية املزعومة !! وبيان من سبقه من العلماء على هذا ؟!وسيأيت ا
 أمر راجع إىل حاجة املدعو،واستطاعة الداعية ،وما تؤول إليه األمور من مصاحل ومفاسد .



رب وعلى كل حال :فال نصف هللا عزوجل ،إال مبا يليق به ،وليس ابب اإلخبار مفتوحاً لكل أحد خي
!!فأسأل هللا أن يعصم قلوبنا ولو كان هذا من ابب النفيعن هللا عزوجل ولو بصفة وأفعال احليوانت،

 من الزيغ .
 –وإين ألعلم أن الشيخ اليقر نسبة القبائح إىل هللا عزوجل ،لكن لفظه هذا قبيح ،وال يعرب به العوام 

 وهللا تعاىل أعلم . –فيما أعلم 
  شيخ ربيع يف حق هللا عز وجل!!:أسلوب قبيح من الخامساً 

أوالً"وجه )ب(،ويف سياق الكالم فيمن يسعون للحاكمية ،بغري املنهج  العقيدة" فقد جاء يف شريط
 الشيخ: كله ؛قال  ذلك وأهنم يتظاهرون ابلغرية على االسالم، فإذا وصلوا إىل مآرهبم ؛تناسوا الصحيح،

كما وهللا واحد منهم يف  يريدون ، مث بعد ذلك ، هو هذا إال للتهريج فقط ، وللوصول إىل ما فما(
ابلكالم؛ انفجر،وقال : وهللا أن أعرف واحد من   الدراسات العليا ، وأنطقه هللا رغم أنفه،ملا ركزت عليه

قال  (هللا ،فإذا وصلنا إىل الكراسي؛ حنط ربنا يف أي حتة!!! كبار اإلخوان يقول : حنن هاهنتف ابسم
هللا حطوه الذي حكى يل ، وهو صادق، وهذا اآلن السودان خالص، انتهى،  هذاوهللا  )الشيخ ربيع:

 (اهـ..أدري فني  يف أي حتة، ما

هذه الكلمة املنكرة ؛مل يكتف بنكارهتا  كيف أن الشيخ ربيعاً عندما حكى–فتأمل أخي القارئ الكرمي 
عليها بكلمة: تعاىل هللا عما  هلذه الكلمة ،أو مل يعقب وشناعتها، وتسبيح اجلالسني حوله ،استعظاماً 

كربت كلمة خترج من أفواههم إن املبطلون علواً كبرياً، أو قوله تعاىل:) يقول الظاملون أو اجلاهلون أو
 ستهزاءوإن كان ذلك منه على سبيل اال-( إمنا أعاد هذه الكلمة الشنيعة مرة أخرى كذِبً  يقولون إال

ما ،هللا حطوه يف أي حتةن السودان، خالص، انتهى،فقال:).....وهذا اآل -من قائل هذه الكلمة
فني؟!( يعين  بل أضاف لكلمة ذاك اإلخواين الضال ،إضافة ابطلة، فقال : )ما أدري ؟!!(أدري فني

على سبيل اإلستهزاء ـ ما كانوا  بذلك أن اإلخوان أخذوا كراسيهم، ووصلوا ملا يريدون، مث إهنم حققوا ـ
ك مبثل هذه ءربيع؟! أتريد أن تضحك جلسا مع هللا عزوجل اي شيخ يقولونه!! فهل هذا من األدب

هم،ونزيده إيضاحاً، ءاملبطلون قوالً قبيحاً مثل هذا،نردده ورا الكلمات اليت تزلزل القلوب؟! وهل إذا قال



وهل هذه الكلمة الشنيعة حُتكى ، ويُعقَّب عليها هبذا األسلوب الشنيع ؟! فيا  وإن كنا ساخرين هبم؟!
 هللا !! نسبحا

يف  –يف بعض املواضع  –: ظهر مما سبق أن الشيخ ربيعاً ال حيسن أن يتكلم بكالم أهل العلم ) تنبه ( 
حق الرب عزوجل ، وهاك عدة مواضع تدل على أن الرجل ال يتكلم يف هذا املقام املهيب بكالم أهل 

 العلم : 
ر أحد الذين ُيدحون أنفسهم يف / ب ( ذك 1ففي شريط : " االعتصام ابلكتاب والسنة " )  – 1

 قصيدة طويلة ، قال فيها : 
 وكنـُت عيـن القـدس يف أزل . . . يسبح الكون تسبيحاً إلجاليل               
 فالعرش والفرش واألكوان أمجعها . . . الكل يف سعيت مستهل ك  ابلـي            

 أنه عرب بتعبري سئ فقال : إال  –وُحق له ذلك  –فاستنكر الشيخ ربيع هذه الكلمات 
طاح هللا ، مات ، ماله وجود ، " يعين الكون كله كالرملة يف يده ، ما هو بشئ ، هذا إله عظيم ، 

 ، هو سيد هذا الكون " اهـ  خالص انتهى
 فتأمل كيف حيمله االستهزاء بصاحب القصيدة الفاجرة ؛ فيعرب هبذه الكلمات يف حق ربنا عزوجل !! 

/ ب ( تكلم عن املولعني ابلكالم يف احلاكمية ، وذلك على  2: " شرح فتح اجمليد " ) ويف شريط  – 2
ريب بس حساب أمور مهمة ، فقال : " . . . لكن ما عرف ، ال حاكم ال حاكم إال هللا بس ، 

كأنه يصوروا ريب   وهللا، ما يُعبد ؟!! ما يعبد ما فيه عبادة ؟!! نستغفر هللا ، ونتوب إليه ،  عسكري كبري
 ، كأنه بس جاء حيكم  . . . " اهـ .  حاكم كبري
 : " ريب بس عسكري كبري " !!    -وإن كان على سبيل التهكم  –فتأمل قوله 

ويف شريط : " أهل احلديث ومصاب أفغانستان " ) أ ( بدأ مبقدمة بني يدي كلمته ، ومدح فيها  – 3
الفضل األول واألخري الرب عزوجل ، فقال : "  الشيخ سفر احلوايل مدحاً ال جيوز إطالقه إال يف حق

، فجزاه هللا خرياً .  ، إمنا هو لفضيلة أخينا سفر بن عبدالرمحن احلواِليف هذا احلشد الطيب املبارك 
 . . " اهـ . 



 ) ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء (ومعلوم أن الفضل كله هلل عزوجل ، وهللا سبحانه وتعاىل يقول : 
وما أجراه هللا من خرٍي يف تلك الليلة على يد الشيخ ) وما بكم من نعمة فمن هللا ( : ويقول سبحانه ،

من فضل هللا عزوجل عليه ، ولو أنه قال : الفضل هلل  –أوله وآخره  –سفر احلوايل فإمنا ذلك كله 
ىل هللا عزوجل مث ألخينا . . . لكان له وجه ، لكن الرجل واسع اخلطو يف اجلرح والتعديل ، فنشكوا إ

 مجيعاً من اإلفراط والتفريط  . 
ويف شريط : " الشباب ومشكالته " ) أ ( أضاف إىل هللا عزوجل صفًة يُطال ب بدليله عليها ،  – 4

) إن الذين فأثبت هلل عزوجل اللسان !! فقال : " اي إخواته ، حذر هللا كثرياً من التفرق ، وذم التفرق 
أنت بريئ منهم اي حممد ، اي هللا !! إذا تربأ منك رسول  هم يف شئ (فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست من

اآلية ، كيف ما ) إن الذين فرقوا دينهم . . . ( ، على قول هللا تبارك وتعاىل على لسان ربنا هللا 
 خناف اي إخواته ؟!! " اهـ . 

بكالم أهل السنة ؟!!  فهل هذا الرجل يتكلم يف هذا املوضع املهيب " على لسان ربنا "فتأمل قوله : 
وماذا تظن لوقال هذا القول أحد من خمالفيه ، ماذا كان سيقول يف حقه ؟!! وهل هذا الرجل خيجل من  

 كالمه البعيد الغريب عن مشكاة أهل العلم ، فيعلن توبته ، فرييح ويسرتيح ؟!! 
أن أعظم أسباب هذا  هـ . قال : " أن أعتقد 1421ويف شريط : " وإن تطيعوه هتتدوا " ) ب (  – 5

فسقطوا يف عني هللا تبارك اهلوان النازل هبذه األمة ؛ لـم ا مل تعرف حق هؤالء األصحاب ، استهانوا هبم،
 . . . . " اهـ  وتعاَل

" يشري إىل حلول احلوادث ابلرب عزوجل ، ألن " يف "  فسقطوا يف عني هللا تبارك وتعاَلفقوله : " 
ظاهر كالمه ، مع علمي أبن الشيخ ال يريد هذا ، فلو عاملناه أبسلوبه تدل على الظرفية هنا ، هذا 

 الشنيع القائم على السب والتجديع ؛ لرميناه هنا ابلبواقع،لكن أيىب هللا واملؤمنون إال العدل واإلنصاف !! 
 " ، فاهلل واإلمام ابن القيم يعرب يف حنو هذا املعىن بقوله : " سقط من عني هللا " انظر " مدارج السالكني

 أعلم ابلصواب . 
 

 )للشيخ ربيع كالم يف الصفات الفعلية للرب عزوجل خيالف فيه قول أهل السنة واجلماعة (



ذكر الشيخ ربيع يف شريط "اجللسة الثانية من املخيم الربيعي"وجه )ب( كالًما عن الصفات سادساً:
ن أمره ما يشاء،ويفعل ما يشاء ، وفع ال ملا الفعلية املتعلقة مبشيئة هللا تعاىل، فقال: )إن هللا حيدث م

يريد، ما نقول: إن فعله قدمي، شف، نقول: فعله حادث، هذه األفعال حادثة، لكن ال ُتس مَّى 
فهو فعل هللا، وإن كان  ؛خملوقة، ألن احلادث هذا إن كان فعل خملوق؛ فهو خملوق، وإن كان فعل هللا

)قدَية النوع حادثة األفعال، قائل: قدمي النوع، قال الشيخ: حاداًث؛ فال يسمى خملوقًا، عرفتم( قال 
،إمنا هه، فع ال ملا يريد، فيما مضى، وفيما سيأيت، إىل ماال هذا يف كالم هللا؛ يف األفعال ما جاء 

 ههناية(.ا
وعبارة الشيخ هذه ظاهرة يف ختصيص القول يف هذه الصفات: أبهنا قدُية النوع، حادثة اآلحاد 

ط، وهذا هو موضع االستدراك، فإن السلف قالوا يف هذا النوع من الصفات :قدمي النوع ابلكالم فق
حادث اآلحاد ،ومل خيصصوا ذلك بصفة الكالم، فاهلل عزوجل خالق والخملوق ،وهللا سبحانه وتعاىل خيلق 

يشاء، مىت ما يشاء مىت شاء ،فكون هللا خالقاً ؛هذا قدمي ،وأما املخلوق فمحدث،وهللا عز وجل خيلق ما 
شاء، وكذلك الرمحة، فإهنا صفة قدُية، ولكن هللا عز وجل يرحم من خلقه من شاء ومىت شاء، وهكذا 

 الرزق، فاهلل عز وجل رازق، وابعث ووارث، وحمي، ومميت، وكل هذا قدمي النوع، حادث اآلحاد.
ل ،وال خيصصون ذلك فأهل السنة يطلقون هذا القول يف الصفات الفعلية املتعلقة مبشيئة هللا عز وج

( وقد قال الشيخ 16/365( وما بعدها،و)6/268ابلكالم ،وانظر بعض ذلك يف "ُمموع الفتاوى" )
ب( من"شرح خمتصر التحرير":الصفات الفعلية املتعلقة /5ابن عثيمني ـ رمحة هللا عليه ـ يف الشريط :)

حاد،فمثالً االستواء على العرش فعل مبشيئته ،هذه قدُية النوع حادثة اآلحاد ، قدُية النوع حادثة اآل
)إن ربكم هللا الذي خلق السماوات ،وجنس الفعل قدمي ،لكن كونه استوى على العرش؛هذا حادث 

( وهذا يدل على أن االستواء حادث بعد أن مل يكن ، واألرض يف ستة أَيم ُث استوى على العرش 
خري ،النـزول فعل ،جنس الفعل قدمي ،لكن النـزول ينـزل ربنا إىل السماء الدنيا ،حني يبقى ثلث الليل األ

هو كان بعد خلق السماء ،الضحك فعل ،وجنس الفعل قدمي ،لكن  حادث ،ألنه يكون كل ليلة،وأيضاً 
آلخر ،فيدخال كالمها ادمها ح"يضحك هللا إَل رجلني ،يقتل ألوجود سببه ،كقوله : الضحك حادث



يخ حممد أمان اجلامي يف :"الصفات اإلهلية يف الكتاب "هذا حادث ...(أهـ وانظر ما قال الشاجلنة
 (وما بعدها . 211والسنة"صـ)

فإما أن يقول الشيخ ربيع : إن آحاد  اخللق والرزق والنـزول واجمليء وغري ذلك قدمي أيضا؛ ففيه ما   
ا أن يقول يف كل فيه، وإما أن يقول: صفة الرمحة واخللق واإلحياء واإلماتة...اخل حادثة، وفيه ما فيه، وإم

ذلك: )قدُية النوع، حادثة اآلحاد( وال خيصص ذلك ابلكالم، وعلى هذا فيلزمه الرتاجع،وإال فليذكر 
مستنده من كتاب أو سنة أو أثر ،وليعز املسلمني إىل مرجع موثوق به ،كما عزوته إىل بعض كالم أهل 

ن هذا القول ،وهذا التخصيص الذي ذهب العلم ،ومنهم شيخه اجلامي رمحه هللا ،وإال فليعلم املسلمون أ
 إليه الشيخ ربيع ؛ليس من أقوال أهل السنة!! وهللا أعلم.

على أن الشيخ ربيعاً يطلق عبارات يف حق ربنا –يف اجلملة  –هذه العبارات السابقة تدل )تنبيه(: 
ولوكان  –هذا الباب عز وجل ،بعيداً عن طريقة أهل العلم ،بل يتنـزه عن بعضها العوام !!واخلطأ يف مثل 

خطري ومعيب على طالب العلم ،فضالً عن العلماء ،وهذا جيعلنا ننـزل الرجل منـزلته ،فال إفراط وال -لفظياً 
 تفريط !!والعلم عند هللا تعاىل.

 
 
 
 
 
 
وأن األنبياء مل ينفي عن دعوة األنبياء: التحذير من الشرك يف احلاكمية!!!ربيع الشيخ  -()د

 اليت يصرعون هبا العلمانيني واملشركني !! ياسة واْلططيعلمهم هللا الس
والشك أن القول األول خطأ،وأن إطالق القول الثاين معيب ،فإن السياسة منها ما هو شرعي، 

ومنها ما هو جاهلي ،فاألوىل ال بد منها،ملن أمره هللا عز وجل ابجلهاد،وإقامة الدولة اليت أتمر ابملعروف 



فما اليتم الواجب إال به  –كما ال خيفى –كان هذا البد منه ملن كان كذلك وتنهى عن املنكر،وإذا  
 ؛فتعلمه وفعله واجبان ،فكيف يدعي الشيخ هذا اإلطالق العجيب الغريب؟!!       

ب( ويف سياق الرد على الغالة يف الكالم على الشرك يف /2ففي شريط "فضل العلم وأهله" )
شأن عبادة القبور، ومسوا ذلك شركاً ساذًجا!! أو قالوا: هذا شرك احلاكمية، حىت هو ن كثري منهم من 

القبور، واآلن واجبنا هو حماربة شرك القصور!! يعنون بذلك اخلروج على احلكام، واحلق أن الدعوة 
السلفية أتمر بكل معروف، وتنهى عن كل منكر، وذلك بقدر اإلستطاعة، وابلنظر إىل ما يؤول إليه 

-يف هذه احلالة –ري املنكر،يرتتب عليه منكر أكرب ؛فمن املنكر أن يُنهى عن املنكر األمر،فإن كان تغي
ألمن البالد ،بل  كما هو منهج أهل السنة واجلماعة،وذلك ألن أهل السنة؛ليسوا دعاة فتنة، وال زعزعة

زايدة اخلري  يف أن يكونوا سبباً  حيرصون على احلفاظ على بقااي اخلري املوجودة يف البالد ،فإن استطاعوا
؛وإال صربوا،ودعوا هللا عز وجل إبصالح حال املسلمني ،وماذا حقق املخالفون هلذا املنهج القومي عرب 

 التاريخ ؟!!
كما سيأيت إن -ولقد أحسن الشيخ ربيع يف إنكاره هذا الغلو، وإن كان قد وقع يف اجلفاء واالضطراب 

 .-شاء هللا تعاىل
أبن الشرك يف هذا الباب؛ ليس خاًصا ابحلكام، بل كثري من أهل البدع وأيًضا فلقد أحسن عندما بني   

-الذين ال حيتكمون إىل شريعة هللا عز وجل يف مسائل اخلالف، ويتبعون أهواءهم؛ هلم نصيب من ذلك
 .-كما يدعي الشيخ !!  الشرك السياسيوإن كنا النطلق القول أبهنم مجيعاً وقعوا يف 

طع بني حق وابطل، وهاك كالمه،فقد قال: )فهذا الشرك الذي ُيسَّمى والشيخ قد مجع يف هذا املق 
"الشرك السياسي" ؛ليس خاًصا ابحلكام، فقد يكون يف بعض العلماء، إذا مل يلتزموا حاكمية هللا يف 

 العقيدة، ومل يلتزموا حاكمية هللا يف العبادة، ومل يلتزموا حاكمية هللا يف احلالل واحلرام، ويف جهال الناس،
ويف سائر الطوائف، فهذا الشرك يف حاكمية هللا تبارك وتعاىل؛ قد يقع فيه فرد جاهل، وقد يقع فيه ُمتمع 

من اجملتمعات، وقد يقع فيه طائفة من الطوائف، وقد يقع فيه حاكم من احلكام، وختصيص هذا 
اكمية، هذه غفلة  خطأ،ختصيصه يف احلكام فقط، مع الغفلة عن نس يضاهوهنم،وقد يفوقوهنم يف شرك احل

كبرية جًدا...( إىل أن قال: )فهناك غفلتان: الغفلة األوىل: يف الرتكيز على احلاكمية، مث إغفال الشرك 
 ث  عِّ األكرب والبدع وغريها من االحنرافات، فقد ضيعوا وهالوا الرتاب على الشرك األكرب يف العبادة، الذي بُ 



شرك ساذج، وهذا أمر خطري، يؤدي إىل احتقار : ه، وقالوا مجيع األنبياء حملاربته، أغفلوه، وهتاونوا ب
األنبياء، وما جاءوا به، بل إىل احتقار منهج هللا تبارك وتعاىل، فإن هللا هو الذي خيتار الرسل، 

ويصطفيهم، وحيم ُِّلهم هذه الرسالة، اذهب اي نوح، وحارب ود وسواع ويغوث ونسر، هذه 
وما تعرض للشرك يف مخسني عاًما حيارهبا، حيارب هذه األصنام، األصنام،حارهْبا، فظل ألف سنة إال 

، وال نزعهم على الكراسي أبًدا، فإذا عندهم أدلة لنوح؛ أيتون هبا؛ أنه كان يصارع على احلاكمية أبًدا
دعا ودعا، ونظر،  كان يصارع يف توحيد العبادة، ألف سنة إال مخسني، وكذلك إبراهيم:الكراسي، 

ألن من اْلطأ:حاكم  مث أخذ معوله،وما صارع احلاكم يوماً من األايم على الكرسي ،وجادل وجادل، 
أتيت تنازعه يف الشرك السياسي؟!! هذا سفه، تعال علِ مه توحيد العبادة، أخرجه ، كافر يعبد األصنام 

د،عرفت هللا؟ عرفت كيف من شرك العبادة، وبعد ذلك أخرجه من الشرك السياسي، .. .أنت وح ِّ
؟نعم، هذا منهج هللا، بقي عليك اآلن أن تضع قانونً إسالمياً، أتيت بتشريع هللا، وتطبقه، إذا أصر تعبده

على احلكم ابلقوانني الكافرة، اليت ورثها عن آابئه وأجداده، وقال: هذا ورثته عن آابئي، عن أجدادي، 
 هوأىب  ؛ حينئذ نكفره الكفر السياسي(.ا

أ( قال الشيخ ربيع: )األنبياء وهللا ما صارعوا على /2ويف شريط "وقفات يف املنهج" )
، لو  الكراسي،األنبياء دعوا الناس إىل عبادة هللا عز وجل، إىل اخلروج من الشرك، إىل اخلروج من املعاصي

كان هذا طريق صحيح؛ وهللا لوَجه ربنا األنبياء، وعلمهم السياسة، وأعطاهم من السياسات 
 ه(.ا، يصرعون العلمانيني واملشركنيواْلطط ماال يعلم به إال هللا

أقول: لقد مجعت هذه الكلمات حًقا وابطالً، وأمورًا ملتبسة حتتاج إىل بيان، وقد ذكرت قبل قليل 
 أهم ما فيها من حق.

وأما اللبس: فإنه يظهر من هذا الكالم أن السياسة مرفوضة يف دعوة األنبياء ابلكلية، كما يف قوله: 
 السياسات صحيح؛ وهللا لوج ه ربنا األنبياء، وعلمهم السياسة، وأعطاهم من ولو كان هذا طريق)

 (اخل، ومن املعلوم أن السياسة الشرعية من دعوة األنبياء، أما السياسات اجلاهلية، القائمة على...
وال ُتستعمل إال بضوابط الكذب والفسق، وحتكيم غري شريعة هللا؛ فكل ذلك مما حياربه منهج األنبياء،



فإطالق الشيخ ربيع عبارته هذه؛يدل على تفريط منه،يف مقابل إفراط اجلماعات معلومة عند أهل العلم،
 سياسية، وكالمها مرفوض يف دعوتنا.تغلب عليها الصبغة الاليت دْعوهتا دعوات 

ألف سنة إال مخسني عاًما،  -أي نوح عليه السالم-وأما قوله املرفوض جزماً، فهو قوله: )...فظل 
 ، وال نزعهم على الكراسي...(.وما تعرض للشرك يف احلاكمية أبًدارب هذه األصنام، حيا

مل -عليه السالم  -ما معىن قولك: )وال نزعهم على الكراسي(؟ إن كان املراد أن نوًحا  واجلواب:
﴿اَلِذيَن ِإْن يبعثه هللا للرًئسة الدنيوية، البعيدة عن إقامة أمر هللا يف األرض، املعلوم من قوله تعاىل: 

 َعاِقَبُة َمَكَناُهْم يف اأَلْرِض َأقَاُموا الَصالَة َوآتـَْوا الزََكاَة َوَأَمُروا ِِبْلَمْعُروِف َوََنَْوا َعْن اْلُمْنَكِر َوّلِلَِ 
، أو أن نوًحا مل يبحث عن الرًئسة لشهوة عاجلة؛فهذا وهللا حق، بل يتنـز ه عن هذا كثري من األُُموِر﴾

لكن أين من ادعى هذا ، حىت حلني، وإن مل يكونوا أنبياء؛فضالً عن كوهنم من أويل العزم من الرسل،الصا
  ترد عليه بذلك ؟!!

وإن كان املراد: أنه مل يدُْع إىل إفراد هللا عز وجل ابلتشريع والتحليل والتحرمي؛ فهذا عني الباطل!! 
وال نزعهم على الكراسي( فقط من ابب ذر وظاهر كالمك أنك تريد هذا القسم، وإمنا ذكرت مجلة )

أو أنك تعدُّ كل من دعا إىل إفراد هللا  -فيما يظهر وهللا أعلم-الرماد يف العيون، وفتح خطٍ  للرجعة،
ابحلكم والتحليل والتحرمي؛ مصارعاً على الكراسي!! وإن كان هناك أنس كذلك؛ فال جيوز هذا اإلطالق 

  منهج األنبياء ـ عليهم السالم ـ !! منك، ال سيما وأنت تنسب ذلك إىل
تعال علِ مه توحيد (، وقولك بعد ذلك: )...ما تعرض للشرك يف احلاكمية أبًداوإال فقولك: )

أنت (، وقولك: )العبادة، أخرجه من شرك العبادة، وبعد ذلك أخرجه من الشرك السياسي
آلن أن تضع قانواًن إسالمًيا، أتيت وحِ د،عرفت هللا؟ عرفت كيف تعبده؟ هذا منهج هللا، بقى عليك ا

 بتشريع هللا، وتطبقه، إذا أصر على احلكم ِبلقوانني...، حينئذ  نكفره الكفر السياسي(.
مل يدُعو ا إىل إفراد هللا عز  -وكذا إبراهيم عليه السالم-فهذا كله يرجح أنك ترى أن نوًحا عليه السالم 

دعوة قومه، ومل ُُي كَّْن فيهم، بل ما آمن معه إال قليل، فمىت  وجل ابلتحليل والتحرمي، ألن نوًحا استمر يف
دعا إىل إفراد هللا عز وجل ابلتشريع، وعدم اتباع األهواء يف ذلك؟ وإذا كان كذلك؛ فكيف تفسر لنا قوله 

﴿َواْسَأْل َمْن ، وقوله تعاىل: ُغوَت﴾﴿َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف ُكلِ  أَُمة  َرُسوالً َأْن اُْعُبُدوا اّلَلَ َواْجَتِنُبوا الطَاتعاىل: 



؟ ومن املعلوم أن التوحيد هو دين َأْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا َأَجَعْلَنا ِمْن ُدوِن الَرمْحَِن آهِلًَة يـُْعَبُدوَن﴾
َعْلَنا ِمْنُكْم ﴿ِلُكل   جَ مجيًعا، إمنا اخلالف يف الشرائع واملناهج، كما قال تعاىل:  -عليهم السالم-األنبياء 

َهاًجا﴾، إما أن خترج إفراد هللا عز وجل ابحلكم والتشريع والتحليل  -أيها الشيخ–فأنت  ِشْرَعًة َوِمنـْ
والتحرمي من مجلة التوحيد، وإما أن تقر بدخول ذلك يف التوحيد؟ فإن أخرجت ذلك من التوحيد؛ فما 

احْلُْكُم ِإالَ ّلِلَِ َأَمَر َأالَ تـَْعُبُدوا ِإالَ ِإََيُه َذِلَك ﴿ِإِن هو جوابك على ما سبق من آايت ،وعلى قوله تعاىل: 
يُن اْلَقيِ ُم َوَلِكَن َأْكثـََر الَناِس ال يـَْعَلُموَن﴾ ﴿اخَتَُذوا َأْحَبارَُهْم َورُْهَباََنُْم َأْرَِبًِب ِمْن ُدوِن  ، وقوله تعاىل:الدِ 

وقد فسَّر ذلك حديث عدي بن حامت أُِمُروا ِإالَ لِيَـْعُبُدوا ِإهَلًا َواِحًدا﴾،  اّللَِ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرََيَ َوَما
تصححه أو  وأنتابلطاعة لألحبار والرهبان،يف التحليل والتحرمي ، ويف احلديث حبث من اجلهة احلديثية، 

َأْم هَلُْم ﴿حتسنه، وحتتج به يف غري ما موضع من كتبك؟ وكذلك ما هو جوابك على قوله هللا عز وجل: 
يِن َما مَلْ أيََْذْن ِبِه اّلَلُ﴾،  ﴿َوَمْن مَلْ حَيُْكْم مبَا أَنَزَل اّلَلُ فَُأْولَِئَك ُهْم وقوله تعاىل: ُشرََكاُء َشَرُعوا هَلُْم ِمْن الدِ 

 ، وغري ذلك من آايت؟؟!اْلَكاِفُروَن﴾
والتحليل والتحرمي واحلكم؛ كل  تدل على أن إفراد هللا عز وجل ابلتشريع -وغريها-إن هذه اآلايت 

﴿ِإْن احْلُْكُم ِإالَ ّلِلَِ َأَمَر َأالَ  ذلك من التوحيد، وهو من توحيد العبادة، كما هو ظاهر من آية يوسف
يف ذكر عبادة األحبار والرهبان، وهذه  )وما أمروا إال ليعبدوا إهلاً واحدًا(وآية التوبةتـَْعُبُدوا ِإالَ ِإََيُه﴾، 

 واحلديث املشار إليه آنفا . ة، كانت يف طاعتهم يف التحليل والتحرمي، كما هو ظاهر من اآلية،العباد
إال أين  ،نعم هذا له صلة بتوحيد الربوبية، وتوحيد األمساء والصفات أيًضا، وإن كان من توحيد العبادة

يف التحليل والتحرمي ، دون أقول لك: هذا الشرك يف احلاكمية، وطاعة األحبار والرهبان وامللوك والرؤساء 
مساواته حبكم  التزام الرجوع إىل هللا عز وجل ، أواستحالل ذلك أوتفضيله على حكم هللا عز وجل، أو

قد وقع اخللل عند فاعلي هذه األمور؟ وجبوابك يظهر  ؛ففي أي نوع من أنواع التوحيد هللا سبحانه وتعاىل
يد الربوبية؛مل ينازع فيه املشركون ،إال بعض من شذ اخللل يف كالمك ،ففي بعض أشرطتك ذكرت أن توح

/  1،كالنمرود وغريه،وكذا هو قول أهل العلم ،انظركالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف احلسنة والسيئة " )
(  إذاً فهذا ليس من توحيد 53، 43ـ  42، 36، 32، 25 /1( وانظر "  شرح الطحاوية " ) 128



إنه من توحيد األمساء والصفات ،الذي خالف ْت فيه كثري من الفرق ،فما الربوبية عندك ،وما أظنك تقول:
 بقي إال توحيد العبادة أو األلوهية !!

فذلك ألمرين: إمالعدم -يف نظرك-مل حيذر من الشرك يف احلاكمية أبداً،-عليه السالم  –وإذا كان نوح 
خصمك، الذي يدعي حماربة  وجودهذا النوع من الشرك يف زمانه؛ وعلى ذلك فال حجة لك فيه على
-عليه السالم  –يف زمان نوح  هذا النوع من الشرك ،لوجوده بل وانتشاره،وإن كان الشرك هذا موجوداً 

 –فهذا معناه: أن نوحاً  –وهذا ظاهر كالمك ،لألولوية اليت ادعيتها بدون دليل -،ومل يتعرض له أبداً 
 -ومس ِّه ما شئت،من ابب إرخاء العنان لك –لتوحيد مل ي دُْع لصيانة جناب بعض أنواع ا-عليه السالم 

 وُقْل يف إبراهيم مثل ذلك ،ويف هذا من البالء والتقول على أويل العزم من الرسل؛ما هللا به عليم!!
َتِغ َغرْيَ اإِلْسالَ مث ما معىن اإلسالم الذي هو دين هللا    يَن ِعْنَد اّللَِ اإِلْسالُم﴾، ﴿َوَمْن يـَبـْ ِم ﴿ِإَن الدِ 

َلْن يـُْقَبَل ِمْنُه﴾؟ أليس هو اإلستسالم واإلنقياد واإلذعان هلل؟ وهل يكون كذلك من كان يشرع من  ِديًنا فـَ
 عند نفسه،وينفرد ابلتحليل والتحرمي،غري مباٍل أبحكام هللا عزوجل؟!!

نوًحا  وإن أقر  الشيخ بدخول إفراد هللا سبحانه وتعالىبالتشريع واحلكم يف التوحيد، فكيف يدعي أن
ما تعرضا للشرك يف احلاكمية أبًدا ـ مع ضرورة احلاجة إىل ذلك ـ ودعوهتما  -عليهما السالم-وإبراهيم 

 قائمة على التوحيد، وهذا من مجلة التوحيد؟!
والشيخ نفسه قد أقر أبن من أصر على احلكم الذي ورثه عن آابئه وأجداده، فإنه يكفر الكفر 

ومن تبع سبيلهم؛ حارب أيًضا هذه  ن من حارب الشرك من األنبياءالسياسي، إذاً فهذا يدل على أ
 الصورة من الشرك، فما هذا التناقض؟

وأتمل إطالقه أن األنبياء ـ عليهم السالم ـ ما علمهم هللا عز وجل السياسة!!! إن هذا جفاء ربيعي يف 
نفسه بذلك، ال عن دعوة أهل مقابل غلو اجلماعات السياسية، ولُيعلم أن الشيخ ربيًعا إمنا يعرب ِّ عن 

السنة، اليت حتارب أيضاً الشرك السياسي، لكن ابحلكمة واملوعظة احلسنة، ودون ذوابن يف دهاليز 
ووْضع حتت غبار املتفجرات،إمنا تدعو إىل إفراد هللا  ب ٍ حتت قبة الربملانت،أو خ  وخنوع السياسة، أو قبوع 

والتحليل والتحرمي واحلكم والتشريع، وبعبادة هللا عز وجل عز وجل ابلدعاء واخلوف واحملبة  والرجاء، 
وهلل -ابلفرائض والنوافل، وابلقيام ابألوامر حسب االستطاعة، واالنتهاء عن احملرمات، هذه دعوتنا 

 أو، االغتياالت أوحماربة الشرك السياسي، وال جفاة،ولسنا من أهل التفجريات فلسنا غالة يف  -احلمد



الربملانت، أو الدعوات السرية احلزبية، وال ممن يقول: السياسة ليست من  ول إىلممن جعل مهه الوص
الدين، وأن هللا ما بعث األنبياء بسياسة، وال علمهم هللا السياسات اليت يصرعون هبا العلمانيني 

 واملشركني!!
احلق فريد ما معهم من أن الشيخ ربيًعا يريد أن يرد غلًوا عند بعض خمالفيه،  -كما قررُت غري مرة-األمر 

فيه جزء من الباطل، واحلق وسط بني ابطلني، وهدى بني ضاللتني، وهو   أيًضا، ويتبىن قوالً جافًيا
 .-رمحة هللا عليه-كالوادي بني جبلني، كما قال اإلمام ابن القيم 

من السفه أن  مث ما دليل الشيخ على أن من كان من احلكام يعبد القبور، وحيك ِّم القوانني اجلاهلية؛ أن
تدعوه لرتك القوانني اجلاهلية، قبل أن تدعوه إىل ترك عبادة القبور؟! ما دليله على هذه األولوية؟! إذا مل 

 يكن معه دليل، فال حيل ِّل وحير ِّم من عند نفسه!!
يُدرك أهنا تدعوه إىل ترك عبادة  ﴿ال إله إال هللا﴾إذا مسع كلمة:  -يف الغالب-كان الرجل العريب 

﴿َأَجَعَل اآلهِلََة ِإهَلًا َواِحًدا ِإَن َهَذا واغيت جبميع أصنافهم، ولذلك ذكر هللا عز وجل عنهم أهنم قالوا :الط
َويـَُقوُلوَن أَئَِنا لََتارُِكوا  ·﴿ِإََنُْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل هَلُْم الَ ِإَلَه ِإالَ اّلَلُ َيْسَتْكرِبُونَ وقال تعاىل: َلَشْيٌء ُعَجاٌب﴾، 

، وحسب استطاعة الداعية، هِلَِتَنا ِلَشاِعر  ََمُْنون ﴾، آ ﴿فَاتـَُقوا اّلَلَ نعم الدعوة تكون حسب حاجة املدعو 
، فقد يبدأ الداعية ابلكالم على عبادة القبور بني قوم اشتهر فيهم هذا البالء،ويعجز عن َما اْسَتطَْعُتْم﴾

ال حتمد عقباها،وقد يبدأ يف وقت آخر، ويف مكان  الكالم يف غريه،أو يرى أن البدء بغريه أييت أبمور
آخر، ابلتحذير من احلكم بغري ما أنزل هللا، بني قوم قد شاع فيهم هذا املنكر، وقد ال يبالون بشرك 

القبور، أو قد جيو ِّزون ذلك، لكن ال يهتمون به، فيبدأ الداعية معهم مبا هم حمتاجون إليه، أو مبا هو أشد 
وكل ذلك راجع ملا ا مع اإلشارة ألنواع املنكرات األخرى ، وإن غلب نوعاً على آخر،كل هذإفساًدا هلم،

؛ فهذا حيتاج إىل دليل اي  ابألولوايت واإللزامالذي ذكرت ه أما التحديد نفعه،-عند الداعية املوفَّق -جح يرت 
 صاحب الفضيلة!!

)ما تعرض نوح لشرك ة يقول: ، ومر )األنبياء ما علمهم هللا السياسة(وأيًضا:فالشيخ مرة يقول: 
مث ُيسمي املصر على احلكم مبا ورثه عن آابئه؛ كافرًا كفرًا سياسًيا، فهذا من االضطراب احلاكمية أبًدا( 

يكون شركا،إال إذا كان تركه هلل عزوجل توحيدا،وعلى كالم الشيخ يكون نوح ـ  ألن الفعل ال،والتناقض



التوحيد، أو التحذير من بعض أنواع الشرك!!! وقد كان من  د ترك الدعوة لبعض أنواعقعليه السالم ـ 
املمكن أن حنمل بعض كالمه على أنه أراد السياسة اجلاهلية، إال أن قوله السابق يف نوح، وقوله ما معناه: 

إن من السفه أن تدعوه لرتك احلكم اجلاهلي، قبل أن يدخل يف توحيد العبادة؛ كل هذا يشري إىل أنه ال 
ن مجلة توحيد العبادة، وقد سبق ما فيه،ولو سلمنا أبنه يدخله يف توحيد العبادة؛ فهل جيوز يرى ذلك م
ن نوحاً ما تعرض للتحذير من شرك احلاكمية أبداً؟!!ولو ادعى عدم وجوده، وسلمنا له جدالً إأن يقول: 

 !!،وهللا أعلم.بذلك؛ فال دليل له يف ذلك على خصمه
 وضع ال جناة له من إيراد أحد هذه األمور عليه:واْلالصة: أن الشيخ يف هذا امل

إما أنه ال يرى أن احلكم مبا أنزل هللا،وحتليل ما أحل ، وحترمي ما حرم ، والتزام ما شرع؛من مجلة توحيد -1
العبادة ، وأن الشرك السياسي ليس من الشرك يف العبادة، وهذا ظاهر كالمه يف عدة مواضع مما سبق 

  املستعان.من كالمه،وفيه مافيه،وهللا
لألولوية املزعومة -وإما أنه يرى أن نوًحا عليه السالم وجد هذا الشرك عند قومه يف زمانه، ومل حيذرهم منه-2

وهذا بالء فوق بالء، واهتام بعدم أداء نوح عليه السالم  لبعض الرسالة، ومصادم لظاهر كثري من -
 اآلايت القرآنية السابقة وغريها !!

وايت يف الدعوة بدون سلطان أاته،وهذا ظاهر ال نزاع فيه ،إال أن أييت بنص على قوله وإما أنه أييت أبول-3
،أو ينقل ما ادعاه هنا بقضه وقضيضه عن العلماء املوثوق هبم ،والذين ال يطلقون هذا إال بعد استقراء 

 مجيعاً. لنصوص الشريعة ،بل وملنهج األنبياء مجيعاً،فإن دعوى الشيخ ربيع عامة يف منهج األنبياء
 -إن شاء هللا تعاىل-وإما أنه مضطرب متناقض، وهلذا أدلة ستأيت قريباً  -4

وعلى كل حال، فالبد من حتريرك ـ أيها الشيخ ـ موقفك جبالء يف هذا املوضع،حىت ال تنسب إىل 
 دعوة السنة ماليس منها ،فتدعي عليها الباطل ،وتشمت أبهلها اخلصوم ، وهللا أعلم.

التناقض يف هذا املوضع : أن الشيخ أدخل احلاكمية يف معىن "ال إله إال هللا"يف  هذا، ومما يدلك على
 موضع آخر:

فقد جاء يف شريط "مناظرة عن أفغانستان"وجه )أ( أنه قال: )...فيموت املاليني،حىت اآلالف املؤلفة، 
الل يف ضالل، ُيوتون يف تنظيماهتم السياسية؛ وهم على الشرك ابهلل تعاىل، وال نبني هلم، وهذا ض

ودعوات ابطلة،دعوات ضالة،أخطأت منهج هللا، أخطأت منهج الرسل عليهم الصالة والسالم،استهانت 



بتوحيد هللا،واستهانت أبخطر األخطار،وهو الشرك ابهلل تبارك وتعاىل، فأنت إذا جئت للحاكم؛ ادعوه 
أول ما فليكن ا يف حديث معاذ؛ "إىل توحيد هللا، فإذا آمن بتوحيد هللا، قلت: بقى عليك كذا وكذا، كم

، مباذا تبدأ؟ بال إله "تدعوهم إليه: شهادة أن ال إله إال هللا، وأن حممًدا رسول هللا، فإن هم أطاعوك...
عر ِفه مبعىن ال إله إال هللا، أيش يعين؟ يدخل فيها احلاكمية، يدخل فيها الوالء والرباء، ال إله إال هللا، 

ْل  فيها الوالء والرباء...(.إال هللا، اشرحها له، دخ ِ   هاْل فيها احلاكمية، دخِ 
من مجلة ال إله إال هللا، فكيف تدعي أن نوًحا ما تعرض  -وكذا الوالء والرباء-فإذا كانت احلاكمية 

 للشرك يف احلاكمية أبًدا؟ أليس قد ظهر خطأ الشيخ يف أكثر من موضع يف هذه املسألة؟! وهللا املستعان.
كان الشيخ ربيع قد ذكر أن الشرك يف احلاكمية ، قد يقع فيه العلماء الذين مل يلتزموا إذا   )تنبيه(

حباكمية هللا يف العقيدة ، ويف العبادات ، ويف احلالل واحلرام؛ وإذا كانت احلاكمية تتدخل يف هذه األمور؛ 
 للحاكمية يف العقيدة فكيف يدعي أن نوحاً مل يتعرض للشرك يف احلاكمية أبداً؟!!هل نوح مل يتعرض أبداً 
: الشرك يف احلاكمية  ،واحلاكمية يف احلالل واحلرام ؟!! أليس هذا من التناقض الفاحش أيضاً؟!! فإن قيل

ليس شركاً سياسياً، قلت: قد مساه الشيخ يف املوضع السابق شركاً سياسياً، فتم اإليراد عليه،  يف العقيدة
 وهللا أعلم.

لى غري أساس قوي ، فإنه سرعان ما  يتصدع ،ويظهر فيه اخللل ، وهكذا وهذا حال من أطال بنيانً ع
حىت تندك قواعده، وتنهار قوائمه ، فأسأل هللا أن يعجل بزوال صرحي الغلو واجلفاء ، وأن يهدي الشيخ 

 ربيعاً إىل الصراط املستقيم ، وماذلك على هللا بعزيز ، وهللا ويل التوفيق .
ج هللا يف احلاكمية ،أن هاملبتدع الذي ال حيتكم  ملنهج السنة،أو ال يلتزم مبن الشيخ يرى أن)تنبيه آخر( :

يقول:مشرك يف احلاكمية،فهل هذا اإلطالق صحيح؟!! وهل املرجئة شركهم  ةشركه شرك سياسي،ومر 
هلم طموحات سياسية ،فهل كذلك كل أهل  –مثالً  –افض و شرك سياسي؟!! لو سلمنا أبن اخلوارج والر 

 فإن مل يكن األمر كذلك؛فهل ُسبق الشيخ هبذه التسمية،أو هبذا اإلطالق؟!!  البدع؟!! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تفسري الشيخ ربيع لكلمة ﴿ال إله إال هللا﴾ بكالم قد أنكره أهل السنة قدَيًا وحديثًا: -)هـ(
ه إال هللا، ذكر الشيخ  يف شريط "مناظرة عن أفغانستان" )أ( الكالم املذكور قبل قليل، مث قال: )ال إل

،نفى وأول ما يدخل فيها: ال معبود إال هللا  اشرحها له، دخ ل فيها احلاكمية، دخ ل فيها الوالء والرباء،
عبادة هذه األصنام، عبادة املالئكة، عبادة األنبياء، عبادة األشجار، عبادة األحجار، اليت كان يعبدها 

بود إال هللا؛ قول ابطل، وهو قول احللولية، والصحيح أن املشركون...(اخل، ومن املعلوم أن القول أبنه ال مع
من دون هللا، فعبادته ابطلة(.  يقال: )ال معبود حبق إال هللا، وما ُعبِّد  

وإين ألوقن أن هذا خطأ لفظي من الشيخ ، وأن عقيدة الشيخ ليست كذلك، ويف كالمه األخري ما 
ذكرت هذا ليـ ْعلم أنه أبسلوب التصيد والتشهري ، وإمنا تصحيح كالمهيشري إىل ذلك، ومع ذلك فيلزمه 

بعباد هللا؛ أنه يسيء إىل الشريعة، وإىل العلم وأهله، بل وإىل نفسه،وجيرئ السفهاء على العلماء ، 
 واألدنياء على األجواد الرفعاء ،  وهللا املستعان.

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جهادهم أعداءهم من  -سالمعليهم ال-الشيخ ربيع له كالم ينفي فيه عن َجيع األنبياء)و(
 الكفار ِبلسيوف ،إمنا نصرهم هللا عزوجل ِبهالك أقوامهم !!

عليهم  –فقد قال يف شريط :"مناظرة عن أفغانستان " وجه)أ(:" العقيدة اليت جاء هبا مجيع األنبياء 
م ما كان عندهم جهاد سيوف ،ما عندهوكان جهاد األنبياء ألجل هذه العقيدة ،–الصالة والسالم 

؟كان عندهم دعوة ،فابتالهم هللا ِبلكفرة يف كل مكان ،فكان هللا سبحانه وتعاَل ينصر هذا الرسول 
 " أهـإبهالك قومه ،أهلك قوم نوح من أجل العقيدة ،وألجل التوحيد

 وهكذا ُيعن الشيخ ربيع يف رد الغلو جبفاء فاضح، وختبط واضح !!
سنام اإلسالم ،إال أن اجلهاد يف اإلسالم له شروط  إن املوقف الشرعي من مسألة اجلهاد :أنه ذروة

من تفجري واغتيال ،وصراع  –جبهل  –معروفة يف مواضعها ،وليس اجلهاد هو ما يفعله بعض املتحمسني 
من أجل الدنيا،أو من أجل أمر شرعي ،لكنهم أخطأوا السبيل،وآل هبم األمر ،سواء كان مع احلكومات

زعزعة ألمن البالد ،وإذكاء للفتنة !! إن هذه صور من الفتنة والفساد ،ال إىل قتل وقتال بني املسلمني ،و 
 من إحياء السنن ،ورفع ع ل م اجلهاد !!!



لكننا إذا كنا يف صدد التحذير من هذا االحنراف ؛فإننا ال ندعي أن جهاد الكفار ابلسيف ،مل يبعث به 
ي سورة حممد صلى هللا عليه وسلم ؟ وأين !! فأين سورة القتال ،وه ابطل مجيع األنبياء !!! هذا كالم

 األنفال ؟وأحكام األنفال فرع عن تشريع اجلهاد !!!
ال أدري أهذا جهل ابلشريعة ؟أم أن هذا اهنزام نفسي ؟أم أنه تزلف ومتلق؟! أم أنه اضطراب وتناقض 

هنا زلة لسان،وأن أ –يف هذه املواضع  –أنه تناقض، أوقعه فيه الغلو واجلفاء!!والظاهر  ولعل األرجح؟!!
 الشيخ ال يقصد ما خرج من رأسه!! 

لكذبت هذا عنه ،فله كالم  –وهللا  –وإين ألتعجب من صدور هذا من الشيخ ربيع ،ولوال أنه بصوته 
أن من ترك اجلهاد  –إن شاء هللا تعاىل  –يف اجلهاد يف سبيل هللا ،بل سيأيت عنه  –وهو كثري  –آخر 

 قة الناجية حبال ،إال إذا عشنا يف عامل اخليال !!العيين؛ فال يـُع د يف الفر 
تدعي أن مجيع األنبياء ما كان عندهم جهاد سيوف ؟إمنا عندهم دعوة -أيها الشيخ -هكذا  

وهي مكية ، قبل نزول األمر  -فقط؟!!نعم الدعوة جهاد يف سبيل هللا ،فقد قال تعاىل يف سورة الفرقان
بل إن الدعوة إىل هللا تعاىل على بصرية؛ أعظم صور اجلهاد النافع  (وجاهدهم به جهاداً كبرياً )-ابلقتال

يف هذه األايم ،لكن نفيك عن مجيع األنبياء جهاد السيوف ؛ابطل !!أمل تعلم ما جرى ليوشع بن نون 
:"إنك مأمورة وأان الذي أمره هللا سبحانه بفتح داير العمالقة ،فكادت الشمس أن تغرب ،فقال هلا 

سأطوف قال :" -عليه السالم-هللا له الشمس حىت فتح دايرهم ؟! أمل تعلم أن سليمان"فأمسك  مأمور
-"؟أمل تعلم أن داودفتأيت كل واحدة بولد ،يكون فارسًايف سبيل هللا  -الليلة وهن مائة –على نسائي 
اآلية رقم قتل جالوت،وذلك يف اجلهاد يف سبيل هللا ؟ واقرأ اآلايت اليت يف سورة البقرة،  -عليه السالم

( وما بعدها،وأما جهاد نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم؛ فال خيفى عليك يوم بدر وأحد وغريمها ، 249)
أو  ؟ منهج األنبياء يف هذا الباب -عند مقلديه  –فإىل هللا املشتكى ،فكيف جيهل أعلم الناس ابملنهج 

 ؟!!مبكان ابلضرورة  من الدين والعلمكيف يضطرب كالمه يف هذا الباب؛وهو من الشهرة 
نعم هناك من الرسل من مل يقاتل قومه، ونصره هللا على قومه إبهالكهم ،وهناك من قاتل قومه ،ونصره 
هللا عليهم ،فدخل بعضهم يف اإلسالم ،وبعضهم قُتل كافراً ،وهناك من الرسل من قاتل قومه ،إال أن هللا 

،لكن هذا كله ال يسوغ هذا اإلطالق!نعم فإن أكثر  نصره عليهم بسنة كونية ،ال بغلبة جنود النيب  منهم



( 2/209األنبياء غري أنبياء بين إسرائيل مل يؤمروا بقتال،كما قال شيخ اإلسالم يف "الصارم املسلول")
 لكن الشيخ ربيعاً أطلق هذا القول يف مجيع األنبياء،فاهلل املستعان!!! 

أحلت ِل الغنائم ل هللا صلى هللا عليه وسلم :"وقد حاولت أن أعتذر للشيخ ربيع ،فتذكرت حديث رسو 
 " إال أن هذا دليل عليه ال له،من وجهني : ،ومل ُتل ألحد قبلي

ففيه دليل على وجود القتال قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ألن الغنائم ما حلت هلم ،وال  (1
غنائم ،إال إذا وقع غلول ،كما ورد غنائم إال بعد تشريع اجلهاد ابلسيف ،وقد كانت النار تنـزل فتأكل ال

 احلديث بذلك !!
أننا لو سلمنا بذلك فيمن قبل النيب صلى هللا عليه وسلم ؛فكيف يكون الكالم يف حقه صلى هللا  (2

 عليه وسلم؟!فوا أسفاه!! 

أقبح من قول العلمانيني بنسخ  -حسب ظاهر لفظه  –إن هذا اإلطالق من الشيخ ربيع  )تنبيه(      
يف حق نبينا صلى هللا عليه وسلم  –، قد أقروا ابجلهاد فرتة من الزمن -على خبثهم-فإن هؤالء اجلهاد ،

!!! أما هو فلم يقر به ـ يف هذا املوضع ـ أصالً يف حق مجيع األنبياء ،فإن هلل وإن إليه راجعون ! –
عليه فساد هذا  والرتدد بني الغلو واجلفاء، وإال فالشيخ ال خيفى والسبب يف هذا كله االضطراب

الكالم،وقد عاملته هنا أبسلوبه الذي هو مولع به،أال وهو أسلوب التصيد!!كل هذا من أجل أن يرتاجع 
 ويتواضع ،وإال فإين ال أشك يف أن معتقده يف هذا الباب صحيح،وهللا تعاىل أعلم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
بل وكل  ـ يف اليقظة ـ أي  بقلبهيدعي أنه يرى هللا له كالم ظاهر يدل على أنه ربيع الشيخ -(ز)

 ل!!ال  املبتدعة الضُّ  هذا قول!! و كذلكمن يؤمن أبن هللا يف السماء  

) أ (: قال السائل للشيخ ربيع: هل صحيح أن  وجهالربيعي"  املخيمالرابعة يف  اجللسةجاء يف شريط " فقد
صلى  النيبيقولون اختلفوا يف رؤية يف العقيدة؟ قال الشيخ: )ال،ال( قال السائل: لكن  اختلفواالصحابة 

؟(قال السائل ،ال، قال الشيخ:  اجلنةهللا عليه وسلم ربه يف املعراج؟ قال الشيخ :)اختلفوا يف رؤية هللا يف 
، حنن ما نقول اليف العقيدة ايشيخ؟ قال الشيخ: ) يكون ماالسائل: هذا  قاليف جزئية،(  اختلفوا)

تلفوا يف العقيدة ،ابن عباس يقول: رآه بقلبه، وعائشة تقول:مارآه، :اخ نقولاختلفوا، ما حيق لنا أن 
تكلم ( فبقلبك؟! ربكما ترى  أنت مارآه بعينه ،أما الرؤية ِبلقلب :أان أرى هللا بقليب، متفقونفهم 

( قال: نعم، قال: ؟السماء يفِبهلل، وتعرف أن هللا  تؤمنفقال الشيخ: قليل )  السائل كلمات التفهم،
 ه(.الرؤية القلبيةا فهذه)

فيما  – له على ذلك واحلاملقد مجع عدة ُمازفات،  ـ هداين هللا وإايه ـ كالم من الشيخ ربيع  فهذا
كل خالف   ليسالغلو يف الرد على بعض اجلماعات!! فلما رأى بعض الناس يقولون:  -يظهر من حاله

أن السلف مل خيتلفوا يف  فادعىاب، أن يسد هذا الب -لغلوه-يف العقيدة، خُيرج من دائرة السنة، أراد 
؛ فإنه خيرج صاحبه من دائرة السنة،مع  العقيدة، من أجل أن يقرر أن أي خالف يف مسألة أصالً  العقيدة

يدل على أن العامل  ،،بل الشيخ نفسه له كالم يف بعض أشرطته موضعهأن يف املسألة تفصيالً ، ليس هذا 



طه أهل السنة، وقد يفص ِّل يف نوع البدعة يف مواضع ، وقد ؛ فال يسق اجتهادعن  بدعة إذا وقع يف
 اليفص ِّل.
اختلفوا يف رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم  بعدهم،فمن  -رضي هللا عنهم-ذُكِّر له أن الصحابة فلما

(!! نعم اي شيخ ربيع جزئية هذهاضطرب الشيخ، فقال: ) ـ بال شك عقديأمر  وهذاربه يف املعراج ـ 
لكن هل هي جزئية من أجزاء العقيدة، أم جزئية خارج العقيدة؟!! الشك أهنا من  جزئية،هذه 

 إذاً فدعواك أهنا جزئية؛ ليست جوااًب على اإليراد الوارد عليك!!  ،،وقد صرح بعض السلف بذلك العقيدة
يف العقيدة حمصور يف االختالف يف رؤية الرب عزوجل يف اجلنة فقط ؟من سبقك  االختالفوهل 

 ذا؟!!ه إىل
 القاضييقولون ابلرؤية البصرية ، وقد أثبت اخلالف يف هذا  ادعى االتفاق على أهنم ال قد والشيخ

ابن القيم نفيا صحة هذا  وتلميذهبعدها، إال أن شيخ اإلسالم  ( وما375 /1" ) الشفاءعياض، انظر " 
/  3املعاد" )  زاد" و  بعدها، ( وما509/  6" ) الفتاوى ُمموعالقول عن أحد من الصحابة، انظر " 

 حينه. يفبصدد حترير هذا ، فينظر  اآلن بعدها، ولست (وما 33
وذلك يف اليقظة بال شك، ألن السياق  ،ربه بقلبه يرى أنه فادعىأتمل كيف جل  الشيخ يف اخلطأ؛  مث

صلى هللا  يدل على هذا، واإلسراء واملعراج كان يف اليقظة، وليس يف نوم النيب هذا؛وكالمه الذي بعد 
 (.273 /1الطحاوية" )  شرحوسلم، فلم يكن ذلك يف املنام، انظر"  عليه

البدع،ومع ذلك ، فإهنم مل يقولوا: إن كل من عرف  أهلهذا فقد ادعى الشيخ قوالً مل يقل به إال  وعلى
 !!-عندهم-إمنا يراه أقوام خواص، بلغوا رتبة س نَّيًِّة  بقلبه،أن هللا فوق السماء؛ يرى ربه 

وإن كان حًقا، إال أنه وضعه يف غري - خمالفكأيها الشيخ، حيملك حرصك على إبطال قول  أهكذا
ن قال ابلرؤية مم أحد  أهل العلم والدين؟! بل وال ادعاه منفتذهب إىل مامل يذهب إليه أحد  -موضعه

 من ابلعلو!!آالقلبية جلميع من 
ستهبون غرية على الدين، وحراًب هلذه  هل ؟!وأخواهتا  "سحاب شبكةاجلزارون واجلالدون يف " فأين

قائلني: احذروا هذا امللب ِّس!! فأعوذ ابهلل من شر كل  وتوسوسونالصوفية اجلديدة؟! أم ستنخنسون 
 ونعم الوكيل. هللاوسواس خناس، وحسبنا 

 هبذا األمر: وثيقة   شيخ اإلسالم ـ يف عدة مواضع ـ كالماً له صلة   ذكر لقد(  تنبيه) 



   يراه يف  فإنهرأى هللا عزوجل يف املنام؛  ومن( : "  251/  5الفتاوى" )  ُمموعقال كما يف " فقد
وهلذا رآه النيب صلى هللا  حسنة،يف صورة  ؛ رآهكان صاحلاً   إنصورة من الصور، حبسب حال الرائي:" 

 عليه وسلم يف أحسن صورة.
ملا خطب إليه ابنته  الزبري،ابن عمر البن  : كقولقد ُتصل لبعض العارفني يف اليقظة اليت اتواملشاهد

يتعلق ِبملثال  إمنا ؛يف طوافنا؟! وأمثال ذلك  عزوجلوحنن نرى هللا  ،يف النساء أحتدثينيف الطواف: " 
النيب صلى هللا عليه وسلم لربه؛ فيها كالم ليس هذا موضعه؛ فإن ابن عباس  رؤية لكن العلمي املشهود،

 هـ . إغريه"  فيهصلى هللا عليه وسلم خمصوص مبا مل يشركه  النيبف بفؤاده مرتني، رآه:" قال
هذه  فجعل  "اليقظةاليت قد ُتصل لبعض العارفني يف  واملشاهداتـ رمحه هللا ـ : "  قوله فتأمل

 جهةٍ من ابلعلو، وإن كان فاجراً من آالعارفني، ال كل العارفني، فضالً عن كل من  لبعضاملشاهدات 
 أخرى!!

 هذه الرؤية،  معناه أن وهذا "املشهوديتعلق ِبملثال العلمي  إمنالتأمل قوله: ـ رمحه هللا ـ : "  أدعوك كما
من الرؤية، كما سيأيت عنه ـ إن شاء هللا  املانعةليست رؤية القلب لذات الرب كفاحاً ، بعد رفع احُلجب 

 تعاىل ـ بعد قليل.
أن ابن  أي "غريها مل يشركه فيه مبوسلم خمصوص  صلى هللا عليه فالنيب:" ـ رمحه هللا ـ  قوله وأتمل

وسلم ربه بقلبه، خبالف ما يقع لبعض  عليهعباس ـ رضي هللا عنه ـ قد أثبت رؤية الرسول صلى هللا 
 .املشهودالعارفني من رؤية تتعلق ابملثال العلمي 

هذه  يفعليه وسلم لكان مزامحاً لرسول هللا صلى هللا  ؛ الشيخ ربيع صادقاً يف دعواه هذه كان  فلو
 اخلصيصة، فيا هلل العجب!!

 ( : " ...... وكذلك غري  492/  5الفتاوى" )  ُمموعشيخ اإلسالم ـ أيضاً ـ كما يف "  وقال
يف قلوهبم من األنوار، وغري ذلك،  هنو ير  وفيما للسالكني،الشيوخ ، تكلموا فيما يعرض  من اجلنيد

 عاَل.أن ذلك هو ذات هللا ت يظنواوحذروهم أن  
يف النساء، وحنن  أحتدثينوهو يف الطواف، فقال: "  ابنته،خطب عروة بن الزبري من عبد هللا بن عمر  وقد

تعاَل،  هللاكله وما أشبهه؛ مل يريدوا أن القلب ترفع َجيع احلجب بينه وبني   فهذا طوافنا؟نرتاءى هللا يف 



الدنيا، ومن جوز  ذلك؛  يفكن ألحد  حىت تكافح الروح ذات هللا، كما يرى هو نفسه،فإن هذا ال َي
هللا عليه وسلم ، كقول ابن عباس: رأى حممد ربه بفؤاده مرتني، ولكن هذا  صلىإمنا جو زه للنيب 

، كما  ذلكتتنوع أحوال الناس يف  وهلذا حيصل بوسائط، حبسب إَيان العبد، ومعرفته وحبه، ،التجلي 
 هـ . إصور متنوعة"  يفل إنسان حبسب إُيانه، ويُرى تتنوع رؤيتهم هلل تعاىل يف املنام، فرياه ك

يظنوا أن ذلك هو  أنيف قلوهبم من األنوار ..... وحذروهم   هيرون وفيماقوله ـ رمحه هللا ـ : "  فتأمل
من ابلعلو ـ آهذا ممن أطلق ـ يف حق نفسه وحق من  فأينرؤية أنوار لبعض الناس،  وأهناذات هللا تعاَل" 
 ابلقلب؟! رؤية هللا عزوجل

الرؤية اليت عزاها ابن عباس ـ   تلك يرى هللا بقلبه، أنهرجعت إىل سياق كالم الشيخ ربيع؛ ظهر لك  وإذا
 ، قال : أخرى مرةهللا عنهما ـ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟! وهذا سياق كالمه  رضي

آه بقلبه ، وعائشة تقول: عباس يقول : ر  ابن العقيدة،" ...... ما حيق لنا أن نقول : اختلفوا يف 
، أما الرؤية ِبلقلب: أان أرى هللا بقليب، أنت ما ترى هللا بقلبك؟!  بعينهمارآه، فهم متفقون مارآه 

 هـ . إوتعرف أن هللا يف السماء؟.... فهذه الرؤية القلبية" ، ِبهلل  تؤمن.... 
أي أن الرؤية القلبية  بقلبه،يرى هللا مباشرة أنه  ويدعي  البصرية،هو يذكر االتفاق على عدم الرؤية  فها

ألن الصحابة مل خيتلفوا يف املثال العلمي املشهود ،  خريني !!آاليت ادعاها ابن عباس؛ موجودة عنده وعند 
 نور أين أراه ؟ "إمنا اختلفوا يف الرؤية البصرية ، أو القلبية ، أو نفي ذلك كله ، حلديث : " 

كله وما أشبهه، مل   فهذاشيخ اإلسالم:"  قولالشيخ ربيع، فتأمل كالم من   الظهر لك هذا احل وإذا
 بينه وبني هللا تعاَل .... اخل. احلجببه أن القلب ترفع َجيع ا و يدير 

وفسَّر الرؤية القلبية رؤيًة قلبية ـ على قول ابن عباس ـ وسلمشيخ اإلسالم يثبت للنيب صلى هللا عليه  فهذا
مشاهدة تتعلق  هي إمنا ،له أحد من العلماء  وأما غريه فلم جيو ز ذلك "بقوله:"حىت تكافح الروح ذات هللا

يف تعريف  ، يثاحلد يف جاء ابملثال العلمي، ولعل ذلك لزايدة اإلُيان يف بعض األوقات، كما
 ولكن: "بقوله  ذلك شيخ اإلسالم وأكد"  يراكفإنه ؛هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه عبدا" اإلحسان:
 ي، حيصل بوسائط .. "هذا التجل



اليت  ما فيه من التزكية لنفسه، ونهيك هبذه الرتبة فمعأن الشيخ ربيعاً أثبت لنفسه هذا التجلي ـ  فلو
!! غري واحد ، كما هو مالحظ من حاله يف ظلم كثري من العباد ه يف ذلك زعـ لرمبا ن ادعاها لنفسه

 من ابلعلو !!!آعلى كل من  لسَّنِّي ةالرتبة ايًة، بل جاد هبذه بيدعي رؤيًة قل وهوفكيف 
 ،إىل ما فص له هنا،  فرُيدوإن ُوجد يف كالم شيخ اإلسالم أو غريه ما يوهم خالف هذا ؛  هذا

القلب ترفع َجيع احلجب بينه وبني هللا تعاَل ،  أن اكله وما أشبهه ، مل يريدو   فهذالقوله ـ رمحه هللا ـ 
ومن جو ز  الدنيا،يف  ألحدهو نفسه ، فإن هذا ال َيكن   يرىحىت تكافح الروح ذات هللا ، كما 

هذا التجلي حيصل بوسائط ، حبسب  ولكنذلك ؛ إمنا جو زه للنيب صلى هللا عليه وسلم .....   
 . إهــ.... " العبدإَيان 
 الدويش مجعاللجنة الدائمة" فتاوىاإلسالم هذا،أفتت اللجنة الدائمة،كما يف " شيخقول  ومبثل

 ية.نسط/دار بل( 2/191)
  ـ رمحه هللا ـ قد فهم من كالم النجدي ومما يقوي لك ذلك : أن شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

فقد جاء يف  أن من قال أبنه يرى هللا بفؤاده ؛فهو مبتدع ضال، -رمحه هللا –شيخ اإلسالم ابن تيمية 
( أنه قال : 17املصنفات،املسألة )( ملحق 14-11/13مؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب ")

رؤيته صلى هللا عليه وسلم ربه بعيين رأسه ؛ مل ي ثبت عنه ،وال عن أحد من الصحابة ،وال األئمة 
املشهورين ، ال أمحد وال غريه،لكن ثبت عن الصحابة كأيب ذر وابن عباس وغريمها،وأمحد بن حنبل ، أنه 

وثبت عن  )) رأى حممد ربه بفؤاده مرتني((عباس  رآه بفؤاده ، كما يف"صحيح مسلم"  ..عن ابن
عائشة اإلنكار ،فمن العلماء من قال :أنكرت رؤية العني ،فال منافاة ، ومنهم من جعلها على قولني ، 

رى يف الدنيا ِبلفؤاد لغريه صلى هللا عليه يُ :ومن قال فمن قال: ال يُرى يف اآلخرة ؛ فهو جهمي ضال، 
 قال: إنه صلى هللا عليه وسلم رآه بعينه ؛ فهو غالط....أهـ،ومن وسلم؛فهو مبتدع ضال

فهذا تصريح من اإلمام حممد بن عبد الوهاب بتبديع وتضليل من قال هبذا ، وال شك أن هذه األقوال ال 
تصدر من متقن لعقيدة أهل احلديث واألثر !! فهل هناك خمرج من هذه الورطة ، إال ابلتوبة إىل هللا 

ى ماذا سيقول الشيخ وجنوده ؟! عسى أن يكون خرياً ، فوا هللا ما نريد إال اخلري ، عزوجل ، واي تُر 
 وحسبنا هللا ونعم الوكيل .



عقدية ؛موجود بني السلف، فال حاجة لإلنكار الشديد من  مسائليف بعض  االختالف خر(:آ)تنبيه  
 الشيخ ربيع هلذا !!

 السلف)وما زال مسائل عملية، مث قال: شيخ اإلسالم لبعض مسائل علمية عقدية، و  أشار فقد
  ،اخل...(معصيةيتنازعون يف كثري من هذه املسائل، ومل يشهد أحد على أحد بكفر، وال بفسق، وال 

أي -)وتنازعوا (: 19/123يف ) أيًضا( وما بعدها، وقال 9/229الفتاوى" ) ُمموعكالمه يف "
احلي، وتعذيب احلي ببكاء أهله، ورؤية صوت  امليتيف مسائل علمية اعتقادية، كسماع  -الصحابة

 ه...(.امع بقاء اجلماعة واأللفة املوت،حممد صلى هللا عليه وسلم ربه قبل 
؛حرص على الزج هبذه املسألة يف ميدان  عقديةإذا خالفه رجل يف مسألة ليست  ربيعاً  مع أن الشيخ هذا

صمه من أهل السنة ،ورميه أبقذع إخراج خ –مقلديه  ونظريف نظره  –غ لنفسه العقيدة ،حىت يسو ِّ 
فالشيخ له احلق أن !!–صرح السلف فيها أبهنا من قسم العقائد – عقديةالشتائم !!وهاهو خُيْرج مسائل 

مضمونة،بل وإمامته اليت التدانيها رتبة غريه من علماء العصر مضمونة أيضاً  سلفيتهيقول ماشاء ،ألن 
 اجلهلة !!! املقلدين من عند

كان الشيخ ربيع وكل من آمن ابلعلو يرى ربه بقلبه؛ فلماذا اختلف الصحابة يف رؤية   لو (:آخر)تنبيه 
وإن كان - ابلعلوصلى هللا عليه وسلم ربه، هل كان ذلك بعينه أم بقلبه؟ فلو كان كل من آمن  النيب

يه وسلم يف هللا صلى هللا عل رسوليرى ربه بقلبه، فما هي املزية اليت اختص هبا  -فاجرًا من جهة أخرى
من قال ابلرؤية البصرية: إنكم معشر القائلني ابلرؤية  يقلذلك احلدث العظيم، واملنـزل الكرمي؟ وملاذا مل 

 بعده للرسول صلى هللا عليه وسلممتفقون على الرؤية القلبية قبل املعراج و  فإنناالقلبية، مل أتتوا جبديد، 
يف هذا احلال، فال تكون  صلى هللا عليه وسلم ة خاصة بهمن أهل السنة، إال أننا متفقون على مزي ولغريه

أهنم يعلمون  ذلكالبصرية؟! ملاذا مل حيتجوا بذلك على من قال ابلرؤية القلبية؟! إن السبب يف  الرؤيةإال 
!! وهذا وحده كاف يف هدم هذه ابلعلوأنه ال قائل ابلرؤية القلبية مطلًقا، ويف كل األزمنة، ولكل من آمن 

﴾، َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى  َماابن عباس قال يف قوله تعاىل: ﴿ أنمسلم"  صحيحات، وقد جاء يف "اجملازف
 صحيحكتاب اإلُيان يف "  أول﴾، قال: رآه بفؤاده مرتني.إهـ من رَآُه نـَْزَلًة ُأْخَرى َوَلَقدْ : ﴿تعاىلوقوله 



بقلبه دائًما؛ فلماذا حدد  ربهيرى  -فضالً عن الشيخ ربيع-هللا عليه وسلم  صلىمسلم"،فلو كان النيب  
 (.510-6/509الفتاوى" ) ُمموعذلك ابن عباس مبرتني؟! وانظر البحث ملخًصا يف "

علم ، فكيف إذا صدرت ممن يوصف أبنه  طالباملرء ليخجل من هذه اجملازفات إذا صدرت من  إن
لعصر،بل ويدعي له بعض مقلديه السنة من علماء هذا ا أهلحامل لواء اجلرح والتعديل،وأنه أعلم مبنهج 

واجلماعة، وهذا التقصري الفاضح موجود عنده يف أمور عقدية، فإىل  السنةالعصمة يف مسائل منهج أهل 
 !!املشتكىهللا 
واي سبحان هللا، لو وقف على مثل هذه  منه،هذا خطأ لفظي وعقدي، يلزم الشيخ أن يتخلص  إن

 فماذا كان سيفعل؟! قلدونه،ي الالفاقرة يف كالمي أو كالم غريي ممن 
لكن محله على هذه اجملازفات: اجلواب على  املنحرفة،يظهر يل أن الشيخ يكره معتقدات الصوفية  والذي

حًقا بباطل، وما هكذا  -يف هذه املرة-هُتدم السلفية بسكوته !!فرد  الالسائل، والرد على اآلخرين،كي 
 !!.اإلبلاي سعد تورد 

قد صرحت أبن الشيخ ربيعاً ال يقر عقائد الصوفية القبيحة ،إال أنه وقع يف  ومع أنين)تنبيه أخري(:
هذا اخلطأ الفاحش لتسرعه يف اجلواب على السائل ،مع أنه مل حيسن يف اجلواب!! فمع هذا 

التصريح؛اعرتض بعض اإلخوة،أبن الشيخ ال ُيكن أن يقصد الرؤاي ابملعىن املذكور يف حقه صلى هللا عليه 
 ا يقصد العلم ابهلل عزوجل ومعرفته!!وسلم ،إمن

عتذرت به للشيخ؟!! فكان األوىل به أن يصرح بنكارة وشناعة افال أدري هل زاد أخون هذا شيئاً عما 
 . هذا التعبري،وإن كان القصد حسناً ،فإن يف ذلك التعاون على الرب والتقوى 

لشيخ ما يدل على أن املراد ابلرؤية وأعيد مرة أخرى سياق كالم الشيخ ،لينظر اجلميع؛هل يف كالم ا
 القلبية العلم واملعرفة،أم ال؟!! 

ختلفوا يف العقيدة ،ابن عباس يقول :رآه بقلبه ،وعائشة تقول: ا" ما حيق لنا أن نقول:فهاهو يقول:
ما رآه ،فهم متفقون :مارآه بعينه ،أما الرؤية ِبلقلب؛أان أرى هللا بقليب ،أنت ما ترى هللا بقلبك؟.... 

د نقل الشيخ قول عائشة وابن أهـ فقتؤمن ِبهلل ،وتعرف أن هللا يف السماء؟.... فهذه الرؤية القلبية "
،وخلص أبهنما متفقان على عدم الرؤية الرؤية البصرية،فما بقى إال قول ابن عباس ابلرؤية عباس



وأتمل أن هذا  اخل. .....:أما الرؤية ِبلقلب ،أان أرى هللا بقليب القلبية،وحقيقتها معروفة،مث عقب بقوله
ختالفاً يف العقيدة بذلك،فأظهر أنه ال خالف ،بل ال حاجة االقول منه جواب عمن يدعي 

ربيع له أدىن ذكر املدافع عن الشيخ ألنه وآخرين يرون هللا بقلوهبم!! فهل كان املعىن الذي أثبته ،للخالف
كما هو ظاهر   -لك اليت يذكرها ابن عباس" أي ت أما الرؤية ِبلقلبيف سياق هذا الكالم؟!! فقوله:"

ختالفاً ،بعد اإلتفاق على عدم الرؤية البصرية،ألنه مع آخرين يرون هللا بقلوهبم!! اال تستدعي  -السياق
شتباه يف نكارة هذا السياق ،وأما قصد الشيخ؛فقد أثنيت عليه ،ملا أعرفه عنه يف افهل بعد هذا 

 املستعان.  اجلملة،وأما اللفظ فقبيح قبيح،وهللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بني أهل السنة ومرجئة الفقهاء  النِ زاعللشيخ ربيع كالم، يدل على عدم ُتريره موضع  -(ح)
 واملعتزلة!!

أي -) أ (: )...يف املرجئة غالة، كفَّروا وجهالربيعي"  املخيمالثالثة يف  اجللسةيف شريط " قال فقد
ألَنم  كفروا،،لكن مرجئة الفقهاء،هؤالء ما  لغالة كفَّروهمالطوائف املبتدعة ا غالهتم،بعضبعض -السلف

 هالكبائر(.ا أهليوافقون السلف يف اشرتاط العمل، ويوافقوَنم يف القول بنفوذ الوعيد يف 
 الكالم فيه حق وابطل: وهذا

و الفقهاء، أ مرجئة: أن من السلف من ك فَّر بعض غالة املرجئة، وأهنم مل يكفروا الذي فيه احلق فأما
 :املتكلمون أما،غريغالة وفقهاءمرجئة أهل الكوفة، وتفصيل ذلك: أن املرجئة قسمان: غالة متكلمون، 

املعرفة، فمن عرف؛ فهو كامل اإلُيان، وعلى هذا فالشيطان  هو: وقد قالوا: اإلُيان : اجلهميةفمنهم
 قابل للمعرفة.!!ابلرب،!!والكفر عندهم هو اجلحود فقط، فإنه امل ملعرفتهيكون كامل اإلُيان، 

وأما اإلقرار بال إله إال هللا؛ فليس من اإلُيان، إمنا هو  التصديق،قالوا: اإلُيان  وقد األشاعرة: ومنهم
 وعالمة إقرار به فقط.!! اإلُيان،دليل على 
اإلقرار، فمن أقر ومل يصدق؛ فهو كامل اإلُيان، وعلى هذا  هو: وقد قالوا: اإلُيان الكرامية ومنهم

 عندهم!! اإلُيانفقون كاملو فاملنا
: اإلُيان هو النطق ابللسان، والتصديق قالوا فقد :،أو مرجئة أهل الكوفةالفقهاء مرجئة وأما
 ؛ابجلنان

 َجيع فرق املرجئة على أمور: واتفقت
 من اإلُيان. جزًءادخول العمل الظاهر يف مسمى اإلُيان، فليس العمل الظاهر  عدم -1
يف الناس مجيعاً ،  أنه سواءأي  عندهم،الظاهر، فاإلُيان ال يتفاضل  اإلُيان مع ترك العمل كمال -2

 اوكإُيان جربيل وميكائيل ـ عليهمبل عنهما ـ  هللافإُيان الفساق كإُيان أيب بكر وعمر ـ رضي 
 السالم ـ !!!

كله، ووافقوا يف ذلك أيًضا   يذهباإلُيان كلية واحدة ال يتجزأ، فإما أن يبقى كله، وإما أن  أن -3
لزوال اإلُيان كله هبا، واملرجئة مل جيعلوا املعصية سبًبا  ابملعصية،ملعتزلة واخلوارج، إال أن اخلوارج كفَّروا ا



بعد -ففروا من قول اخلوارج  زواله، إىلـ  عندهم والبد  –ألن نقصه يؤدي  اإلُيان،يف نقص 
 فيه!! وقعوافوقعوا فيما  -اتفاقهم معهم على قاعدة فاسدة

،ألن االستثناء يرجع إىل خشية التقصري يف العمل ،  اإلُيان شك عندهم، والشك كفريف االستثناء -4
 وهم مل يشرتطوا العمل يف مسمى اإلُيان !!!

! ؟)ألَنم يوافقون السلف يف اشرتاط العمل( :الفقهاءيقول الشيخ ربيع بعد ذلك يف مرجئة  فكيف
هر، فلم ير ذلك مرجئ على ظهر األرض، كان يعين العمل الظا  ؟إنيقصده الشيخ ربيع  عملٍ  يُّ أ  

وقد قال اإلمام أمحد : " من قال : اإلُيان قول وعمل  أشهر من نر على ع ل م!! بذلكوتصريح العلماء 
؛ فقد برئ من اإلرجاء " وقال الربهباري : " من قال اإلُيان قول وعمل،يزيد وينقص ؛ فقد برئ من 

 لشيخ ربيع هذه ؟!اإلرجاء أوله وأخره " فأين دليل دعوى ا
 ربيع الدليل على قوله، والعزو إىل كالم عامل موثوق به، وإال فليرتاجع!!  الشيخ فعلى
كما   اآلخرة،الفقهاء ترى أن من ترك شيئاً من األعمال الظاهرة ؛فهو معرَّض للوعيد يف  مرجئة ،نعم

كما صرح   من التناقض!! وهذا، هو قول أهل السنة، لكنهم يرون كمال إُيانه مع تركه هلذا العمل الظاهر
 بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ، يف غري ما موضع .

يرون تعرض صاحب الكبرية للوعيد  الفقهاء: أن مرجئة السابق قال الشيخ ربيع: قصدي بقويل  فإن
 يف اآلخرة.

ألست تنكر محل كالم العامل بعضه على  ذلك؟: أي دليل من سياق كالمك هنا يدل على فاجلواب
 ـ أيها الشيخ ـ الذي يدل على ذلك فقط؟! هل ابن لك السياقعض، ليفسر بعضه بعًضا، إال يف حالة ب

 ؟!وعموماتك لكثرة إطالقاتك املفصل،أنك يف أمس احلاجة إىل محل اجململ على 
عبارتك  تصحيحفيلزمك  -ملانعلمه عنك من اعتقادك عقيدة السلف يف اجلملة-لك هبذا سلمنا وإن

، البكالم من الحيسن عزو  العلمن موقفك من هذه املسألة جبالء،وأن تتكلم فيها بكالم أهل أواًل، وبيا
أنك غري متقن لبعض هذه األمور !! وما ذلك  يلاألقوال إىل أهلها يف هذاالباب اخلطري!! والذي يظهر 

 الكالم على إال ملبالغتك يف–كما سبق   يف نظري ونظر عدد كبري من طالب العلم ،بل ويف نظرك أيضاً –
،فلو يف ردك على املخالفوايليتك أحسنت فشغلك ذلك عما هو أهم،وعما أنت إليه أحوج،خمالفيك ،



فالتخصص يف اخلري حممود، إال أن  -وإن كنت قد أجبت يف مواضع  – فعلت هذا؛لكان ذلك مقبوالً 
 ، وهللا املستعان . من اخللف يؤكد لنا دقة وقوة ومشولية منهج السلف، وجزاء من خالفه احلالهذا 

سبحان هللا، هل أهل السنة  اي يف أهل الكبائر( الوعيد)ويوافقوَنم يف القول بنفوذ  فقولك: وأيًضا
أليس هذا قول املعتزلة، ومن أصوهلم  !؟،كما هو ظاهر إطالقكأهل الكبائر مجيعيقولون إبنفاذ الوعيد يف 

﴾، ِلَمْن َيَشاءُ  َذِلكَ يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن  اّلَلَ ال ِإنَ : ﴿يقولاخلمسة؟ أليس هللا عز وجل 
﴾؟!! هذا أمر قبيح من ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ  َما َويـَْغِفرُ فكيف يقال إبنفاذ الوعيد، مع قوله تعاىل: ﴿

أقوى من  املعصوم يف املنهج، الذي سلفيتهذاك اجلرح والتعديل،  لواءطالب علم، فكيف من حامل 
 ؟!! -عند نفسه وعند األذنب  – سلفية األلباين

معرضون للوعيد، ال ضرورة إنفاذ الوعيد  الكبائرقال الشيخ: أن أقصد بقويل هذا: أن أهل  فإن
 فيهم!!

األوىل هبذا املعىن، فكيف تكرر كالمك،  كلمتك: قد التمسنا لك العذر ـ من عند أنفسنا ـ يف  قلت
هذا التأويل هنا ،وهاأنت تردد ألفاظ املعتزلة ،بقولك  بـُْعد؟! هذا مع نفسه  عىنوتعيده مرة أخرى ابمل

 "!! يف أهل الكبائر الوعيد نفوذ:"
خيفى على طالب العلم منهم ،فضاًلعن  فالأبن هذا األمر واضح جداًعند أهل السنة ،  ولعلمي

 العقيدة يف ذلك. كتبالعلماء ، وإال ألحلتكم على مواضع كثرية من  
كتب العقيدة اليت تتكلم على الفِّر ق األوىل ،   لتدريسأنك ترى عدم احلاجة –إن شاء هللا - وسيأيت

هو الذي تزهيدك يف هذه الكتب كاإلخوان املسلمني والتبليغ !! ولعل   املعاصرةوتوجب االشتغال ابلفرق 
 !! املضحكاتأوقعك يف مثل هذه 

 املخارجكيف أين  أحاول التماس –أخي املنصف  – حال، فاإليراد وارد ال حمالة، وانظر كل  وعلى
؛فال ،أما هو  والتعسفللشيخ،عسى أن يوافق كالمه كالم أهل السنة ،إال إذا أدى هذا إىل التكلف 

العلماء، ونعوذ ابهلل من الفجور يف  منهجفيطحن خمالفه حبقه وابطله، وينسفه خبريه وشره، وما على هذا 
 !! اخلصومة



أهل السنة ومرجئة الفقهاء، وبني أهل كالم بني   للفرقغالة املقلدة من عدم حترير الشيخ ربيع ال فأين
مقالة أهل السنة، وينسب ألهل السنة ومرجئة الفقهاء، مقالة  الفقهاءالسنة واملعتزلة، فينسب ملرجئة 

قعه هللا فيما فقد أو -حلظوظ نفسية-فاضح، وهذا جزاء من تتبع عورات الناس  ختبطاملعتزلة، وهذا 
 يل.الوكيف جوف داره، ومن جر  ذيل الناس ابلباطل؛ جر وا ذيوله ابحلق، وحسبنا هللا ونعم  بهيفضحه 

عن الشيخ ربيع يف قوله هذا،بقوله :" أهل السنة يوافقون املعتزلة يف نفوذ  (: اعتذر بعض إخواننا) تنبيه
 الوعيد ،وال يوافقوهنم يف وجوب نفوذ الوعيد"أهـ

 يف هذا اإلعتذار نظر من وجوه:قلت: 
 -أن أهل السنة مل يقولوا بنفوذ الوعيد يف مجيع أهل الكبائر ،بل يرون ذلك يف بعضهم ،وبعضهم -1

إال أنه قد تكون له حسنات غالبة ،أو مصائب مكف ِّرة ،أو شفاعة ،وحنو ذلك، مث   -وإن ُعر ِّض للوعيد
ن هللا،وهل أهل السنة يقولون إبنفاذ الوعيد كيف يعرتض أخون بذلك اإلعرتاض على قويل:" اي سبحا

ر أخينا هبذا اجلواب ،على هذا اإلستفهام اإلنكاري؛ال زمه انه يرى ايف مجيع أهل الكبائر"؟!! فإن إعتذ
 شك!!  نفوذ الوعيد يف مجيعهم،وهذا مردود بال

واضع من الكتب هذا اللفظ الذي عرب به الشيخ ربيع، هو تعبري العلماء عن املعتزلة يف عشرات امل -2
،وال أعرف موضعاً واحداً أطلق فيه العلماء هذا القول عن أهل السنة،وأهنم ذكروا يف معتقدات أهل 

ويعنون بذلك جواز النفوذ ،ال وجوب اإلنفاذ،فإن كان عند أخينا ما يدل  ، السنة،القول بنفوذ الوعيد
ومعرفة ذلك عندي أحب إيل  من صحة على ذلك؛فجزاه هللا خرياً على هذه اإلحالة اجلديدة السديدة ،

أرى أن الشيخ ربيعاً ال يرى ضرورة دخول العاصي النار ،إمنا -يف اجلملة –اإلنتقاد أو بطالنه،ألنين 
 أوقعه يف هذا التعبري السئ ؛احلال الذي ال خيفى على كثري من الناس!!

ال يرون حلوق الوعيد أصالً أبهل نعم ،قد يقول العامل من أهل السنة، راداً على غالة املرجئة ،الذين 
الكبائر ،فريد عليهم ،فيقول:وشككتم يف نفوذ الوعيد يف أهل القبلة مجلة ،كما قاله شيخ اإلسالم يف 

( أو كثري من املرجئة واجلهمية من يقف يف الوعيد، فال جيزم بنفوذ الوعيد يف 5/322"الفتاوى الكربى")
( إال أن هناك فرقاً 1/182يف "األصفهانية") –أيضاً  -المحق أحد من أرابب الكبائر،قاله شيخ اإلس

 -عازايً ذلك لعقيدة أهل السنة  -بني ورود هذا التعبري يف هذا السياق ،وبني قول الشيخ ربيع
  ويوافقوَنم يف القول بنفوذ الوعيد يف أهل الكبائر":"



 :) وفوق كل ذي علم عليم( فمن كان عنده علم أبن هذا التعبري قد عرب  به السلف ،فليفدين بذلك
وأيضاً: فتأمل دقة عبارة شيخ اإلسالم،حيث يقول :"يف أهل القبلة مجلة" ويقول:" يف حق أحد من 

 أرابب الكبائر" فإن هذا يدل على نفوذ الوعيد يف البعض ال الكل .
ب ،وأن الذي محل أخان على هذا اإلعتذار للشيخ ؛ ما يعرفه عنه من صحة معتقده يف هذا البا -3

ال أعارضه يف ذلك، لكن جيب أن يعرف أيضاً:أن الشيخ يصرح أبنه ال حُيمل كالم العامل بعضه على 
" هذه: فما هو الدليل الذي جيعلنا نصرف ظاهر كالمه: -املشئومة  –بعض ،وبناًء على قاعدته 

رف ظاهر  إىل بعضهم دون البعض اآلخر؟!! وكذلك جيعلنا نص  بنفوذ الوعيد يف أهل الكبائر"
مبطلق النفوذ ،ال النفوذ املطلق،ومع أن هذا خالف األصل ؟!! إذاً فكلمة  "نفوذ الوعيد"كالمه :

مبقاالت شنيعة؛أال فليرتاجع عن قواعده  الهتمناهالشيخ معرتضة ،ولو عاملناه بقواعده؛
 وهللا أعلم   وليُنصْف من أراد الدفاع عنه، املنحرفة،وليتواضع للحق،

  
 
 

 
 
 الشيخ ربيع خُيرج العصاة أهَل الكبائر، من أهل السنة واجلماعة؟!! هل-)ط( 

( قال 1(احلاشية)156ففي كتاب "أهل احلديث هم الطائفة املنصورة الناجية" ط/دار املنار،ص)
ومعلوم أن للفرقة الناجية ميزة،اختصت هبا على سائر الفرق، وهي ضمان جناهتا من النار، الشيخ: )

 ه ُضِمَنت للفرق اهلالكة، وهي: النجاة من اْللود يف النار(.اوهي غري النجاة اليت
:هذا كالم ظاهره ال غبار عليه، فإن املتبادر عند الكثري من معىن الفرقة الناجية، أي الناجية من قلت

مسلمني، فأي مسلم قد ُضمنت له النجاة من اخللود، مهما  -غري املكفرة-النار، وإذا كان أهل البدع 
وإذا كان أهل البدع ال خُيلدون، فإن قلنا: إن جناة الفرقة  -عياًذا ابهلل من النار-يف النار طال مكثه 



إًذا فالنجاة جناة  ؟!! الناجية: هي عدم اخللود أيًضا، إًذا فما وجه مزية الفرقة الناجية على الفرق اهلالكة
 من الدخول أصاًل.

لفرقة الناجية قد يكون فيها بعض العصاة، لكن هذا الكالم عند التأمل فيه تفصيل، وذلك: أن ا
 الذين يقرتفون الكبائر، فهل هؤالء ُضمنت هلم النجاة من دخول النار أصاًل؟!

فلو أن رجالً مات على كبرية، أي مل يتب منها، ومل يقع يف بدعة من البدع املعروفة قدُيًا وحديثًا، فهل 
 ؟ يخ ربيع : هم الفرقة الناجية والطائفة املنصورة عند الشعندن و هذا الرجل من أهل السنة، الذين هم 

فإن قال الشيخ ربيع: إنه من أهل السنة، إًذا فقوله هنا بضمان النجاة من الدخول أصاًل؛ قول غالة 
املرجئة، الذين جيزمون ابلنفي العام، كما قال شيخ اإلسالم، أي يطلقون القول أبن العصاة ال يدخلون 

الزم قول الشيخ ربيع هنا، بل إن مجهور الغالة ال جيرؤ على هذا اجلزم ابلنفي العام، النار أصالً، وهذا هو 
"... وقول غالة ( فقد قال شيخ اإلسالم : 297 /7فيتوقف يف ذلك، كما يف "ُمموع الفتاوى" )

املرجئة، الذين يقولون: مانعلم أن أحداً منهم يدخل النار، بل نقف يف هذا كله، وُحِكي عن بعض 
(، إًذا فهذه طامة كربى 5/322نظر حنو ذلك يف"الفتاوى الكربى ")او  ة املرجئة اجلزم ِبلنفي العام"غال

ألن هذا قول بعض غالة املرجئة، وهم غالة الغالة، وأهل السنة يقولون فيمن كان   -على هذا القول-
نها بشفاعة، أو كذلك: هو ليس آمناً من دخول النار، بل هو معر ض لذلك، وقد يدخلها، وقد ينجو م

 رمحة، أو عمل صاحل يثقل به ميزانه، أو غري ذلك.
وإن قال الشيخ: إن العاصي ال يدخل يف الفرقة الناجية؛ فيقال له: إىل أي الفِّر ق تنسبه؟ هل الزاين 

جهمي، أو مرجئي، أو معتزيل ، أو قدري ، أو رافضي، أو أشعري...اخل؟! فإذا مل يكن كذلك، فكيف 
 !ة السنة؟ أم أنك ستتوقف فيه؟!خترجه من دائر 

وقد كنُت مرة عند الشيخ ربيع، وذُكر له أن من مجلة أقوال حيىي احلجوري، قوله:"الزاين ليس من أهل  
ال نقول من أهل السنة، السنة" فسكت الشيخ ربيع، فسألته، وقلت:ماذا تقول يف هذا القول؟ فقال:

ه ريباً،زد على ذلك ما سيأيت من كالمه عن اترك "؟!!فأاثر هذا يف نفسي منوال من غري أهل السنة
جُيمع بني هذا كله،وبني كالمه يف تعريف الفرقة الناجية ليُنظر هل سيعد العاصي  أن اجلهاد العيين،فرأيت



من ذلك اإلشكال؟!أم خيرجه منها، فإىل أي جهة يذهب به؟!! فذكَّرين ما الشيخ فكيف خيرج إذاً  منها؟
 من كالم احلجوري!! فهموقيف كتابه هنا هذا 
توقف يف جوابه عن كالم احلجوري يف الزاين، وجعله يف منـزلة بني املنـزلتني، فال هو قد ومع أن الشيخ 

بسين، وال هو خارج عن أهل السنة، وهذا ضرب من االضطراب، وعدم إتقان األصول يف هذه املسائل 
 ع األنة!!على التسرع يف موضأن ذلك يدل  اخلطرية!! أو على األقل:

( ذكر من ترك اجلهاد 163والشيخ يف الكتاب نفسه "أهل احلديث هم الطائفة املنصورة" ص)
 العيين، ومل يرفع به رأًسا، وذكر أنه ال ُيكن أن يكون صحيح العقيدة، نقي السريرة.

أن الشيخ قد يُدخل بعض كلمات مطاطة، ليكو ِّن منها خط رجعة عند  -من قبل-وكما ذكرُت 
(؟ فإن كان املراد التكذيب أو ومل يرفع به رأًسافما معىن قوله هنا: ) -فيما يظهر، وهللا أعلم-قة احملاق

االستهزاء بفريضة اجلهاد، أو حنو ذلك؛ فهذا كفر ُمرد، وال يُقال يف صاحبه: )غري صحيح العقيدة، وال 
ب من األسباب اليت ال يُعذر نقي السريرة( فقط!! وإن كان املراد: ترك اجلهاد لشهوة، أو لضعف، أو لسب

هبا املرء، واليت وقعت لبعض الصحابة الكرام ـ رضي هللا عنهم ـ يف غزوة تبوك؛ فهل يقال يف حق هؤالء 
ُسْبَحاَنَك َهَذا هُبَْتاٌن )مل يكونوا صحيحي العقيدة، وال سريرهتم نقية(؟!﴿ -رضي هللا عنهم-الثالثة 
عبة من النفاق، كما أشار لذلك الشيخ يف الصفحة نفسها؟!  ﴾، وهل نتهم هؤالء أبهنم على شَعِظيمٌ 

ََيأَيُـَّها اَلِذيَن آَمُنوا اتـَُقوا اّلَلَ كال، ورب الكعبة، إهنم أهل الصدق الذين مدحهم هللا تعاىل بقوله: ﴿
كان ختلفاً ﴾، ومن املعلوم أن ختلف كعب ومن معه من الصادقني ـ رضي هللا عنهم ـ  وَُكونُوا َمَع الَصاِدِقنيَ 

 روا هذا اهلجر الشديد !!جِّ هُ وملا عن جهاد عيين، ال كفائي، وإال ملا عوتبوا بل 
وال ومما يدل على أن الشيخ خُيرج اترك اجلهاد العيين من الفرقة الناجية: قوله يف الصفحة نفسها : )

 ه.اهذا الصنف يف الفرقة الناجية حبال، إال إذا عشنا يف اْليال( جيوز َعدُّ 
وبعبارة أدق : ال يعد الزاين واترك اجلهاد العيين -ا وما قبله يرجح أنه ال يعد العاصي من أهل السنةفهذ

، وال أعلم ما بفرق به  ،مع إقرارمها حبكم هللا يف ذلك، من أهل السنة ـ فعلى هذا يرد عليه ما قد سبق
 بني هذين وبني بقيته أهل الكبائر األخرى !!! 



خ ربيع يعد العاصي من أهل السنة، فكيف يطلق ـ هنا ـ ضمان جناته من دخول : إن كان الشيواْلالصة
النار أصالً. ؟! وهل هذا إال قول غالة غالة املرجئة؟! وإن كان ال يعده منهم ـ ولعله الظاهر من كالمه ـ  

ليه فمن سلفه يف هذا؟ ومباذا حيكم الشيخ على من وقع يف معصية ، وقبل أن يتوب، أو قبل أن يقام ع
احلد؟ هل هو من أهل السنة ، أم من الفرق اهلالكة، أم يُتوقف فيه ؟! وكذلك هل الكبرية تلحق صاحبها 

أبهل البدع؟ وإذا كان األمر عنده كذلك !! فإىل أي فرقة ينسبه ؟! كل هذا حيتاج الشيخ ربيع أن 
إعادة النظر يف عباراته  يتخلص منه بطرق علمية، ال بسب وال شتم، وال طعن وال وخز!! ويراعى يف ذلك

 السابقة . 
الفرقة الناجية : هي الفرقة اليت تسري على ماكان عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )تنبيه(:  

وعلى ذلك: فهي الفرقة اليت منهجها معصوم من االحنراف، فمن متسك  -رضي هللا عنهم -وأصحابه
لكنه مل يقع –صالً، ومن خلط عمالً صاحلاً وآخر سيئاً هبذا املنهج املعصوم ؛ فهو نج من دخول النار أ

هو معرض للوعيد ، فهو من عصاة أهل السنة ، وليس نجياً من دخول النار أصالً ، إمنا  –يف بدعة 
هو نج من اخللود إن دخل النار ،فإن أطلقنا القول ابلنجاة من دخول النار أصالً ؛ فإمنا نعين احلالة و 

 القول ابلنجاة من اخللود؛فإمنا نعين احلالة الثانية ، وهللا أعلم.  األوىل ،وإن أطلقنا
العاصي ال خيرج بكبريته عن دائرة أهل السنة واجلماعة ، وإن كنا نعامله مبا يقتضيه ) تنبيه آخر ( :     

 ـ 114الشرع ، من إقامة حٍد ، أو تعزيز ،أو حنو ذلك ، وقد صرح الربهباري يف  " شرح السنة " ص ) 
"وإذا رأيت الرجل من أهل السنة ، ردئ الطريق واملذهب ( بذلك،فقال : 150( الفقرة رقم )  115

، ضاالً ، وهو على السنة ؛ فاصحبه ، واجلس معه ، فإنه ليس  ص  ، فاسقاً فاجراً ، صاحب معا
هوى ؛ فال ، وإذا رأيت الرجل ُمتهداً يف العبادة ، متقشفاً حمرتقاً ابلعبادة ، صاحب  يضرك معصيته

جتالسه ، وال تقعد معه ، وال تسمع كالمه ، وال متش معه يف طريق ، فإين ال آمن أن تستحلي طريقته 
 ...... اخل " إ هـ . 

 فجعل العاصي الضال الفاسق الفاجر من أهل السنة ، ما مل يكن من أصحاب األهواء فتأمل . 
خيرج الزاين من أهل السنة،إمنا يعين أنه ليس من اعتذر بعضهم للشيخ أبنه ال ُيكن أن  ) تنبيه أخري( :

أهل الكمال يف السنة!! وإين ألتعجب من هذا االعتذار، مع تصرحيي عنه أبنه قال  منكراً على الناقل:" 



اسكت،ال تقول الزاين ليس من أهل السنة، وال ليس من أهل السنة"!! مث مع تصرحيه أيضاً أبنه عد 
ال يكون إال إذا عشنا يف اخليال!! وليس مع صاحب هذا  ؛فرقة الناجيةالتارك للجهاد العيين يف ال

إال أن ذلك له حدود،  - وإن كان حسناً  -االعتذار إال ُمرد حسن الظن ابلشيخ ربيع، وهذا الشعور 
 فاحلق صديقنا، والشيخ صديقنا، فإذا افرتقا؛ فنحن مع الصديق الدائم، أال وهو احلق، وهللا أعلم.

أن الشيخ ربيعاً يتصيد إطالقات اخلصم، وحيملها ماال حتتمل، فمع حسن ظننا به ـ  أضف إىل ذلك
حىت يرتاجع ويتواضع، ويف هذا  وإلزامه جبنس عمله ،وبدون تكلف ـ ينبغي كشف عوار طريقته احملدثة،

 مصلحة ال ختفى، وهللا أعلم .
 

 
 
 
 
 

 حد!! وهذا فرع عن غلوه !!ق إليه أبَ سْ تعريف الشيخ ربيع لإلرجاء؛ بتعريف مل يُ  -)ي(
فمن املعلوم أن املرجئة فرقة اترخيية ، معروفة بعقائدها ومقاالهتا، وأهنم الذين يقولون بكمال إُيان من 

 ترك العمل الظاهر، ومنهم الغالة، ومنهم مادون ذلك، كما سبق تفصيل القول فيهم.
 وحنوهم، أبهنم غالة املرجئة، وذلك لتقليدهم إال أن الشيخ ربيًعا، يتهم مجاعة اإلخوان املسلمني والقطبيني

يف كثري من -منحرفة عن منهج النبوة  اً أفكار سيد قطب ؛ أفكار من لسيد قطب، ومن املعلوم أن 
، ودافع عنه ابلغ يف حبه ، ووثق فيه وقد فص ل ذلك غري واحد من أهل العلم، لكن رْمي م ن  -األمور
غالة املرجئة؛ فهذا ما مل أعرف نظريه عن السلف، فقد كان أبنه من  -وهو يف ذلك خمطئ -مطلقاً 

هناك مقلدة لرؤوس الفرق، ومتزلفون للملوك وذوي السلطان، ومغرتون بقائد عسكري مبتدع، أو 
مفتونون بفالن أو فالن،ورمبا والوا وعادوا يف ذلك ،فهل أطلق عليهم السلف أهنم مرجئة، فضالً عن  

 كوهنم غالة املرجئة؟!



شيخ لُيشكر على رده هذا الغلو، ورده على من يهو ِّن من شأن البدعة، لكن الغلو والتجاوز ضرب وإن ال
 ال إفراط وال تفريط.بمن البدع، فال جيوز رد ابطل بباطل، إمنا يـُر دُّ عليهم ابلقدر الشرعي، 
الت سلهم عن ضال(: )90-89فالشيخ يقول يف كتاب "النصر العزيز" ط/مكتبة الغرابء األثرية ص)

اإلخوان األخرى، وعن ضالالت َجاعة التبليغ، فإن قالوا: إن هذه كلها بدع وضالالت، ونقدها 
وُتذير الناس منها؛ من أوجب الواجبات، وأن بدعهم أكرب املنكرات؛ فهم من أهل احلق، وإن 

ر من أتولوها، وجاءوا مبنهج املوازانت بني احلسنات والسيئات؛ فهم من غالة املرجئة، وقوهلم ش
 ه(.اقول غالة املرجئة: ال يضر مع اإلَيان ذنب...

ومعلوم أن املرجئة فرقة عقدية اترخيية، هلا عقائدها ومقاالهتا، فلو فتحنا اجملال إلطالق أمساء الفرق 
اليوم ، وإمنا شاهبهم يف إفراط أو تفريط ؛ النطمست معامل كثرية، فلماذا  من مل يقل مبقاالهتمالقدُية على 

 ي الشيء بصفته،وملاذا النسلك طريقة السلف ؟!أم أننا نرد الغلو بغلو ؟! ال نسم
ملاذا النقول هلم : التأويل ابلباطل لنصرة املناهج املنحرفة ، أو نصرة أشخاص أبعياهنم ؛ اتباع للهوى، 

قـُُلوهِبِْم زَْيٌغ فََأَما اَلِذيَن يف وهذا من عمل أهل البدع، الذين مسى هللا، وحذرن منهم، فقال تعاىل : ﴿
َنِة َوابِْتَغاَء أَتِْويِلهِ  يَـتَِبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفتـْ  ﴾.فـَ

كلما ذُكروا ببدعتهم؛ فقد افرتى على منهج   ملاذا ال نقول هلم : إن من أوجب ذكر حسنة أهل البدع
ة لذلك؛ فهذا من اخللط واخلبط السلف، وأحدث يف الدين ما ليس منه؟ أما أن نسميه من غالة املرجئ

 بدون بينة وال برهان!!
ألست أيها الشيخ تعلم قول أمحد:" من قال: اإلُيان قول وعمل؛ فقد برئ من اإلرجاء"، وقول 

الربهباري: "من قال: اإلُيان قول وعمل، يزيد وينقص؛ فقد برئ من اإلرجاء، أوله وآخره؟" فكيف 
-أبهنم من غالة املرجئة؟! بل إن بعضهم يتهم بعض علماء السنة تسمي أقواًما يصرحون بذلك وزايدة، 

 أبهنم مرجئة!! أنرد الغلو بغلو؟! -فضالً عن طالب العلم
إن الواجب على الشيخ أن يقيم هلم األدلة على أن التعصب لألشخاص على حساب احلق؛ قد يصل 

ما أن يطلق هذه األمساء، جملرد أهنم وحيذرهم من هذا احلال السيئ، أ -والعياذ ابهلل-بصاحبه إىل الكفر 
إذا وافقتهم يف سيد قطب؛ سكتوا عن عيوبك، وإذا خالفتهم فيه ؛ جحدوا حسناتك ، أو أمهلوها ؟! 



علماً أبن هذا حال فضالً عن كوهنم غالة مرجئة ـ -ال، ألن هذا احلال ال يسو ِّغ احلكم أبهنم مرجئة 
 ابً أفاضل ، وقد جعل هللا لكل شئ قدرا !!بعضهم ال كلهم ، فإن فيهم علماء ودعاة وطال

هذا من نحية، ومن نحية أخرى : فكثري منهم، وإن سكت عن عيوب من وافقه على تقليد سيد  
ر قاعدة؛  قطب، إال أنه ال يشهد له بكمال إُيانه، مع تركه لبعض العمل الظاهر، ولو أخذن هذا األم

قلدة ألمرك، والذين يوالون ويعادون يف حمبتك وبغضك؛ حلكمنا على املتعصبني لك أيها الشيخ، وامل
حلكمنا عليهم هبذا احلكم!! فقد رأينا ـ وهللا ـ من الغلو فيك، ما هللا به عليم، لكننا ال نستجيز تغيري 

خبالف ما ملسناه عند كثري من أتباعك، وهللا أو لردود األفعال ، عقيدتنا وأصولنا هلذه املواقف املضطربة ، 
 عان.املست

وقد قال الشيخ أيًضا يف شريط "من هم املرجئة؟ وجه " ) ب (وهو يف سياق ذكر حال أصحاب 
البيعات السرية، وأهنم خوارج على حكام البالد املسلمة، فقال: )جييزون تعدد اجلماعات، ويعتربون كل 

جهود  -علميعين سيد قطب واملودودي ومن جرى ُمرامها ، وهللا أ-ما دو ن أئمة البدع والضالل 
فأان وهللا ما أدري ما أعرف مرجئة عند احلكام، وعند املعاصي والبدع ؛ مثل مرجئة إسالمية، 

واملرجئة أوالً تنطبق عليهم، هذا (، وقال أيًضا بعد أن وصفهم أبهنم خوارج: )اإلخوان والقطبية، عرفتم
سرية والعلنية، فمن بعد واقعهم، هذه كتابتهم، وهذه أشرطتهم، وهذه منابرهم، وهذه جلساهتم ال

هذا الفكر اإلرجائي اْلبيث، الذي كفر به السلف، وهللا السلف كفروا املرجئة الغالية، وهؤالء أشنع 
 ه(.امنهم

 فتأمل كيف وصل الغلو أبهله، وأتمل أدلة الشيخ ـ هنا ـ على كوهنم أشد من غالة املرجئة!!
 وزد على ذلك أن هذا التأصيل الغاِل عليه مؤاخذات:

فلماذا ال تكفرهم أنت؟! إن هذا  -كما تدعي   – إذا كان السلف قد كفَّروا من دون هؤالء يف اخلبث-1
ليدل على أنك تبذر بذور التكفري ، فإن رأيت أن العلماء سينكرون عليك أحكامك اجلائرة ؛ تكتفي 

ل ـ إن شاء هللا تعاىل ـ بفتح بوابة التكفري ، ليدخل غريك ، وهم كثري ـ ال كثرهم هللا  ـ وهلذا فصل مستق
 أظهر فيه حقيقة هذه القواعد املوتورة !!



فإن السلف قد كفروا من هم أحسن حاالً أو أقل شراً  -حسب اعتقادك-خمالفتك منهج السلف  -2
 من هؤالء ، وأنت ال تكفر هؤالء !!

ري هذا جيرئ الشباب على تكفري هذه اجلماعات، والشيخ إذا وضع أصالً فاسًدا، وهاب أن يس -3
من ال يبايل إبنكار العلماء،  -إال أن يشاء هللا-عليه، حىت ال يشنع عليه العلماء، فسيأيت غريه  

واإلستحسانت املبتدعة ؛قد بذرت بذور  ،مني، ولذلك فهذه األصول املخرتعةويطلق تكفري املسل
 .التكفري والتبديع يف الناس، بدون وجه حق ،فمن املسئول عن ذلك؟! وهللا املستعان

 
 
 
 
 
 
 

 هل الشيخ ربيع يرى أن الطائفة املنصورة، أو اإلَجاع معصوم، أم ال؟ -)ك(
سلمان العودة أنه الشيخ عن ربيع ( نقل الشيخ 20يف كتاب "أهل احلديث الطائفة املنصورة" ص)

فإن ِما ال شك فيه : أن كل طائفة من املسلمني ، مهما جلت وعظم شأَنا؛ قال : ) ولكن مع ذلك؛ 
  همعصومة عن التقصري، وال حمفوظة ِبلكلية من كيد الشيطان(.اليست 

 وإطالقه هذا يشمل حىت طائفة الصحابة الكرام، ويشمل الطائفة املنصورة، سلمان الشيخ هكذا أطلق 
  -إال أن حُيمل على أن املراد بذلك األفراد ال اجلموع  -
لظاهرة على احلق؛ ال يكون إال حًقا معصوًما من ومعلوم أن إمجاع الصحابة، أو إمجاع الطائفة املنصورة ا 

الضاللة والتقصري، ومن كيد الشيطان، نعم آحاد الصحابة، وآحاد الطائفة املنصورة غري معصومني، وكل 
فمعصوم، كما قال  -إن ثبت-صلى هللا عليه وسلم، لكن اإلمجاع  هللاد، إال رسول ر  خذ من قوله ويُـ ؤْ يُـ 

ال تزال »، ويقول صلى هللا عليه وسلم: «ال جتتمع أميت على ضاللة»وسلم: رسول هللا صلى هللا عليه 



، «وال من خذهلم، حىت تقوم الساعة ، طائفة من أميت ظاهرين على احلق، ال يضرهم من خالفهم
ومن املعلوم أن الطائفة املنصورة ، هي اليت تتبع اإلسالم الصحيح، وكيف يكون منهج هؤالء غري 

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكْم وجل يقول: ﴿معصوم؟ وهللا عز 
وكيف يقال : إن هؤالء وإن أمجعوا ، فغري معصومني من التقصري ، أو غري حمفوظني اإِلْساَلَم ِديًنا﴾. 

 ابلكلية من كيد الشيطان ؟!
ل فيه الشيخ  عنربيع هذا الكالم الذي نقله الشيخ  سلمان العودة، كان الواجب على الشيخ أن يفص ِّ

ة،وهذا خبالف هذا التفصيل، وهو التسليم بكالمه إن كان املقصود آحاد الصحابة، أو آحاد الفرقة الناجي
والبد ، وإال ما قامت حجة هللا على عباده بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  املنهج؛ فإنه معصوم

 أبًدا!!
أقول: (: )21-20وتسليمه هبذا الكالم ، فقد قال يف  ص)ربيع ن القارئ يفاجأ مبوافقة الشيخ إال أ

 هاأواًل: أننا ال ندعي وال نعتقد عصمة أحد بعد األنبياء، ال الطائفة الناجية املنصورة، وال غريها!!(.
 تمع على ابطل؟!غري معصومة، أي من املمكن أن جت -مبجموعها-اي سبحان هللا، الطائفة املنصورة 

واحلق أن أهل السنة مل يتفقوا قط على (: )3/98قال شيخ اإلسالم يف "منهاج السنة النبوية" )
إن  -الصحابة أو من بعدهم –واحلديثان السابقان دليالن على أن اإلمجاع من الطائفة املنصورة  ه(.اخطأ

سلمان على الشيخ عاً، حىت أقر ثبت ؛ فال يكون إال على احلق ، فما أدري كيف فات هذا الشيخ ربي
 هذا اإلطالق ؟!!

سلمان العودة تسويته هنا بني الفرق، ومن مجلتهم الطائفة الشيخ وأيًضا فقد رد الشيخ ربيع  على 
 املنصورة، إال أنه مل يفصل القول بعصمتهم، وال يلزم من عدم تسويتهم بغريهم عصمتهم، كما ال خيفى!!

على أنه يقصد بذلك آحاد  -ملا أعلمه عنه من إشادته مبنهج السلف-ولقد محلت كالم الشيخ ربيع 
الطائفة، وقد ظهر من رده على سلمان بعد ذلك ، أنه وصف منهج هذه الطائفة أبنه "منهج صحيح 

 سليم".
على كل حال: فأحسن أحوال الشيخ أن كالمه فيه إيهام ولبس، ولو عاملناه مبعاملته غريه؛ لقلنا:  

 ه ال يلزم من ؛مة الطائفة املنصورة صريح، ومدحك ملنهجهم ابلصحة والسالمة كالمك يف عدم عص



على شئ فيه نوع خطأ !!  -صحة إمجاعهم ، فقد جيمعون ـ لعدم عصمتهم وحفظهم من كيد الشيطان 
وعلى هذا فالصريح أو النص يقدم على الظاهر، فننسب إليك القول بعدم عصمة إمجاع الصحابة ، فمن 

 طائفة املنصورة!!دوهنم من ال
ِإين ِ لكين أخاف هللا عز وجل، أن أقو ِّلك قوالً أعلم عنك خالفه، وإن كان كالمك ظاهراً يف ذلك: ﴿

﴾، ولذلك فاملطلوب منك أن حترر عبارتك، املومهة واملضطربة َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِ  َعَذاَب يـَْوم  َعِظيم  
 املقام الذي ال يليق به اإلطالق، وهللا أعلم.،  وترجع عن إطالقك األول، وتفصل يف هذا 

 
 
 

 الشيخ ربيع قد وافق املرجئة واْلوارج واملعتزلة يف بعض املسائل!! -)ل( 
ويُذم، على حسب ما  )إن املسلم حُيَب ويـُبـَْغض، وَُيدحفقد أنكر الشيخ ربيع بشدة قول أهل السنة: 

، وصرح أبن من قال بذلك؛ فقد جور...(فيه من خري وشر، وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، وبر وف
كالم أهل البدع، وأن من كان عنده بدعة، ومل يرجع عنها؛ فإنه قال مبنهج املوازنت املنحرف، وأن هذا  

 يسقط ابلكلية، وال حُيب ملا بقي عنده  من خري!! وال ُُيدح قط !!
ج" وقال بذلك أيًضا يف شريط وقد نصر هذا القول يف رسالته "انتقاد عقدي ومنهجي على السراج الوها 

)وجدان يف كالم السلف ما  أ( ونقل كالم شيخ اإلسالم يف ذلك، مث قال:/1"وقفات يف املنهج" )
خيالفه، وقد نقل البغوي أن السلف من الصحابة والتابعني واتبعيهم وأئمة اإلسالم على بغض أهل 

وال ينبغي للمسلم أن يتعلق بكالم إمام  البدع، وهجرهم، ومنابذهتم، عرفتم، فاألمر حيتاج إَل نظر، 
لنصرة ما فيه من ِبطل، فكثري من أهل األهواء يتعلقون بكالم شيخ اإلسالم هذا، ويشهرونه سالًحا 

يف وجه من يدعو إَل السنة، وحيذر من البدع، ويضع أهل البدع يف املنازل اليت يستحقوَنا، وال 
 هيرفعهم فوق قدرهم(.ا

هذه قاعدة اإلخوان املسلمني " ، فقلت له : لقد ذكر هذه القاعدة شيخ اإلسالم  ومسعته مرة يقول : "
 فقال : غفر هللا البن تيمية ، فتح الباب ألهل البدع ، أو كالماً هذا معناه !!  –رمحه هللا  –ابن تيمية 



وهلم يف أكثر هذا، مع أن شيخ اإلسالم ابن تيمية مل ينفرد هبذا القول، بل عزاه إلمجاع أهل السنة وأص
 من موضع، وهللا املستعان.

واعلم أن هذه املسألة قد بسطت فيها القول يف كتايب "قطع اللجاج ابلرد على من طعن  يف السراج 
الوهاج" ونقلت كالم األئمة الذين صرحوا أبنه مل خيالف يف هذا إال املرجئة ، الذين ُيدحون أو حيبون 

مل خيالف يف هذا أيًضا إال اخلوارج واملعتزلة، الذين يذكرون عيوب  الرجل مطلًقا، ويرتكون عيوبه، وكذلك
الرجل، وال يرون له حسنة،كما ال يرون له شيًئا من احملبة، واحلق وسط بني طرفني، فاألصل عدم ذكر 

حسنة املبتدعة، أو مدحهم ، إال يف مواضع معروفة، أتيت يف حملها إن شاء هللا تعاىل، وأحيلك ـ فيما حنن 
-4/543(، و"منهاج السنة" )95-35/94( )210-28/209دده ـ إىل "ُمموع الفتاوى" )بص

 -رمحه هللا-(، و"شرح الواسطية" للشيخ ابن عثيمني 452-10/451(، و"الدرر السنية" )544
 -حفظه هللا-( من رسالة للشيخ الفوزان 127-25/126(، و"ُملة البحوث اإلسالمية" )2/647)

 وغري ذلك.
 ،ذكر موضعاً واحداً  ـ أو أكثر ـ يف هذا املقام ،وهو يبني لك خطأ الشيخ ربيع يف ذلكإال أنين أ

 ه عن املنهج السلفي يف هذا املوضع:د  عْ وبُـ 
 (:16-11/15فقد قال شيخ اإلسالم كما يف "ُمموع الفتاوى")

وكثري طئون اترة، " مث الناس يف احلب والبغض ،واملواالة واملعاداة ؛هم أيضاً ُمتهدون ،يصيبون اترة،وخي
من الناس إذا علم من الرجل ما حيبه ؛أحب الرجل مطلقاً،وأعرض عن سيئاته ،وإذا علم منه ما 

يبغضه ؛أبغضه مطلقاً ،وهذا من أقوال أهل البدع واْلوارج واملعتزلة واملرجئة ....وأهل السنة 
يستحق وعد هللا وفضله واجلماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة واإلَجاع: وهو أن املؤمن 

:الثواب على حسناته ،ويستحق العقاب على سيئاته ،فإن الشخص الواحد جيتمع فيه ما يثاب عليه 
.أهـ  ،وما يعاقب عليه ،وما حيمد عليه ،وما يذم عليه ،وما حيب منه ،وما يبغض منه ،فهذا وهذا "

ماعة،وخالفهم اْلوارج "هذاهو األصل الذي اتفق عليه أهل السنة واجلوقال يف موضع آخر :
أهـ فهل الشيخ ربيع قال يف هذا املوضع بقول أهل السنة، أو هو ممن واملعتزلة ،ومن وافقهم عليه "



ْب على ذلك من كان له قلب ،أو  خالفهم يف ذلك ،ووافق أهل البدع على إنكار هذا األصل ؟!! فْلُيجِّ
 ألقى السمع وهو شهيد .

وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة ،خبالف اْلوارج واملعتزلة هذا:"ومن كالم شيخ اإلسالم أيضاً يف 
،وخبالف املرجئة واجلهمية ،فإن أولئك َييلون إَل جانب ،وهؤالء َييلون إَل جانب ،وأهل السنة 

فاخرت لنفسك أيها الشيخ أي طريق تسلكها ، فأي طريق سلكتها؛ سوف واجلماعة وسط ...."أهـ  
 توردك على أهلها !!

-رمحه هللا -ر هذا األصل أيضاً من العلماء املعاصرين :فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيوقد ذك
-حفظه هللا –وفضيلة الشيخ عبد احملسن العباد  -حفظه هللا–وفضيلة الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان 

 وغريهم،وانظر املواضع املشار إليها سابقاً وغريها .
لنفسه؛أن جياهر مبخالفة هذا األصل ،فضالً عن ختطئة العلماء فال أدري كيف يستجيز الشيخ ربيع 

! متهماً من قال بذلك ؛ أبنه قد قال بقول اإلخوان املسلمني !! فيلزم من يف هذا األصل األصيل ؟
 صنيعه هذا، أن يكون اإلخوان املسلمون ومن جرى ُمراهم ؛أسعد أبصول السلف من السلفيني !!

: ظنه أن هذا خيالف القول هبجر أهل البدع !! وليس كذلك، فإن هجر والذي أوقع الشيخ يف هذا
أهل البدع ليس على اإلطالق، فمن كان عنده علم شرعي، وسيرتتب على هجره مفسدة؛ فال يُهجر، 
لكن ليس كل أحد ي ْطُلُب هذا العلم عنده، وكذلك اجلهاد وراء أئمة اجلور، وقد يكون منهم مبتدعة، 

م، ومسائل اهلجر مقيدة إبزالة الشر أو تقليله؛ وإال كان اهلجر ممنوًعا، ويف هذه وذلك ملصلحة اإلسال
املسألة رسائل مطبوعة وغري مطبوعة، تدل داللة ظاهرة على أن فهم الشيخ ربيع لكالم علماء السنة يف 

هذا الباب؛ فهم غري سديد، وكيف ال يكون كذلك؛ وهو يرد به أصالً من أصول أهل السنة، ويعد 
القائل به مبتدًعا، مع أنه ال ينكره إال أهل البدع، وتفصيل ذلك، والرد على شبهات الشيخ ربيع؛موجود 

 وهللا املستعان. -إن شئت-يف "قطع اللجاج" فارجع إليه 
 )تنبيه(:إن اْلالف يف هذا األصل ؛ليس خالفاً هيناً ، لعدة أسباب :

من اخلالف يف غريها،ألن األصل ينضوي أشد  –بصفة عامة  –:أن اخلالف يف األصول األول 
 حتته كثري من األمثلة ،واخلالف يف أمثلة؛ ليس كاخلالف يف مثال واحٍد منها ،كما ال خيفى . 



:أن الشيخ ربيعاً بىن على هذه املخالفة ،أموراً عظيمة :فجعل القائل بذلك مبتدعاً ،ومقوايً  الثاين
نة ،نهيك عما وراء ذلك من عبارات الطعن والوخز اليت تسو ِّد لشوكة أهل البدع ،وخمالفاً إلمجاع أهل الس

وما يتبع ذلك من هجر وقطيعة ،وغيبة ووشاية ،ومشاتٍة ونكايٍة  -إال أن يرمحه هللا تعاىل –وجه قائلها 
 أبولياء هللا العاملني!!

د من هم :أن إمهال هذا األصل ،يرتتب عليه ترك اجلهاد مع املبتدعة ضد الكفار ، أو ضالثالث 
أشد منهم ضرراً،ويرتتب عليه أيضاً،تضييع العلوم اليت عندهم ،مع حاجة أهل السنة إليها ،ويف هذا 

تضييع لكثري من أمور اخلري ، وسبب لتسلط أعداء اإلسالم على بالد املسلمني، وقد قال:شيخ اإلسالم  
واجلهاد ،وغري ذلك ،إال  "فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم(:28/212كما يف"ُمموع الفتاوى ")

مبن فيه بدعة ،مضرهتا دون مضرة ترك ذلك الواجب ؛كان ُتصيل مصلحة الواجب، مع مفسدة  
   مرجوحة  معه ؛خريًامن العكس ،وهلذا كان الكالم يف هذه املسائل فيه تفصيل ".أهـ

صل السلفي فتأمل هذا الكالم النفيس ،الذي يقصم ظهر الغلو والغالة:فإننا إن تركنا هذا األ
،وأخذن بفهم الشيخ ربيع لإلمجاع املذكور؛ضيعنا اجلهاد والعلم ، وغري ذلك،وتركنا مواالة املسلم يف وقٍت 

بعد نصحه وإزالة عذره مع  – وجب علينا فيه مواالته ونصرته ،وفيه ما فيه، هذا مع بغضنا له يف بدعته
 راجحة؛ هو الذي أجلأن إىل هذا ، وهللا أعلم .إال أن جلب املصاحل الشرعية ودرء املفاسد ال -إصراره 

 فهذا وغريه يرجح أن املخالف يف ذلك ؛ سالك مسلك أهل البدع واألهواء !!
ال خالف بني ماقاله شيخ اإلسالم ،وعزاه إىل أهل السنة واجلماعة ،وبني ما نقله البغوي )تنبيه آخر(:

 عن الصحابة فمن بعدهم:
ا يكون عند احلاجة الشرعية للتعاون مع أهل البدع ،أومدحهم ،أو إظهار فإن ما ذكره شيخ اإلسالم، إمن

حبهم، وذلك كله بقدر ما عندهم من اخلري، وبقدر حتقيق املصلحة الشرعية للسنة وأهلها، فهذا كالم 
ليس على إطالقه ، إمنا له قيود مشهورة عند العلماء ،وأما كالم البغوي فيكون عند عدم احلاجة إليهم 

أو أن ذلك هو األصل ، مث خنرج عنه حلاجة شرعية تقدر بقدرها  عند ترجح املفسدة من خمالطتهم ، ،أو
وهلذا كان اهلجر عند أهل السنة منوطاً ابملصلحة واملفسدة،فال يطلقون القول ابهلجر،وال يطلقون القول ، 

)وهلذا كان :-كما سبق–م ابملداراة ،واليطلقون القول جبواز املخالطة أو عدمها،ولذلك قال شيخ اإلسال



أهـ فلو أدرك الشيخ ربيع هذا التفصيل؛ألراح واسرتاح ،وهللا تعاىل الكالم يف هذه املسائل فيه تفصيل (
  أعلم.  

إن اإلمجاع الذي نقله البغوي ـ رمحه هللا ـ ليس على إطالقه، فقد ُخصَّ أبخذ السلف ) تنبيه أخري(:
ف هجروهم، واعتزلوا ُمالسهم، وحذروا من ُمالستهم يف هذه احلديث وغريه عن بعض أهل البدع، فكي

احلالة؟! كما ُخصَّ ابجلهاد مع أئمة اجلور، وفيهم مبتدعة، فكيف يُعتزلون وحيذَّر من  الُقْرب منهم، أو 
وقد عد العلماء هذا اجلهاد مع أئمة اجلور، من أصول أهل السنة  اإلستماع إليهم يف هذه احلالة؟!

 ف يعدون شيئاً من أصول أهل السنة؛ وهو خمالف لإلمجاع؟! واجلماعة، فكي
وال غرابة من الشيخ ربيع عندما ادعى أن ماذكره البغوي مصادم ملا ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية ؛ فقد 

سبق أن الشيخ ربيعاً أشار لالعتداد مبا جرى يف قصة إجابة النيب صلى هللا عليه وسلم وبعض أصحابه 
ية ، وادعى الشيخ أن هذا خيالف ما عليه أهل السنة من التحذير من أهل البدع وعدم دعوة امرأة يهود

ُمالستهم ، وقد سبق أن يف هذا نزعة استدراكية على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، لكن الرجل 
 ومقلديه ال يبالون هبذا اإللزام الفاحش ، وهللا املستعان . 

قه ـ ملا سبق ـ فال بد من النظر يف املواضع اليت يُعتد فيها هبذا القول فإذا كان هذا اإلمجاع ليس على إطال
، واملواضع اليت يتخلف عنها هذا القول، وتفصيل ذلك راجع إىل ما سبق ذكره يف التنبيه الثاين، الذي 

 هو قبل هذا، فارجع إليه، والعلم عند هللا تعاىل .
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

د يف قراءة كتب العقيدة، اليت تتكلم عن الِفَرق اإلسالمية القدَية، الشيخ ربيع له كالم يُزه ِ  -)م(
بزعم أَنا مل ُْتِم السلفيني من اإلخوان املسلمني وغريهم!!وهذه ِبقعة،ليس هلاراقعة ،إال التوبة إَل هللا 

 تعاَل!!!
خر فقد جاء يف شريط "من هم املرجئة"وجه )ب( وقد كان الشيخ يتكلم مع رجل آخر، وكان اآل

ُمصرًا على تدريس الفرق القدُية،للحذر والتحذير من عقائدها،والشيخ ربيع  كان خمالفاً له يف ذلك، 
فقال الشيخ ربيع : )قلت لكم فيما سبق: أننا درسنا الفرق، أمساءها وعقائدها وحقائقها، فلم ندرك 

وله األخ الشيخ ابرك هللا فيه، هو اإلخوان املسلمني، فكادوا لنا، أوصلوا أبناءن إىل ما وصلوا إليه، ما يق
وأساليب  ألَنا َضَمت إَل بدع القدماء بدع حديثة،واقع ندرسه، لكن ملا أغفلنا واقع هذه اجلماعة، 

سياسية،وخطط سياسية، فندرسها بعقائدها وبفكرها وخبططها ومبكائدها، ندرسها كما هي، أن ما قلت 
لرابعة من اجلامعة اإلسالمية؛ قـُر ِّر علينا املذاهب، والفرق لك ذا الكالم، أن قلت: منذ وصلنا السنة ا

القدُية، واملذاهب املعاصرة، واستطاع اإلخوان املسلمون املوجودون يف اجلامعة؛ أن يستل وا أنفسهم، 
ويستل وا الصوفية، ألن املذاهب الصوفية ما قـُر ِّرت يف منهج اجلامعة اإلسالمية، ما أدري أيش الذي 

اإلخوان املسلمون أن حيموا أنفسهم، مل يُذكروا يف املذاهب السياسية املعاصرة، وطبًعا هي  حصل؟ استطاع
ومل يفسحوا اجملال لدراسة الصوفية؛ ألَنم هم أُمُّ الصوفية، فالشيخ كالمه حق، ِبرك هللا قائمة، 

ما محاان  فيكم؛ لو كان الوضع على خالف ما حنن عليه اآلن، أما والوضع كما ذكران؛ فإنه وهللا



معرفة الفرق كلها من مكائد اإلخوان املسلمني، نتكلم على هذه الفرق؛ يضحكون، أنتم تتكلمون 
على فرق قد اندثرت، وماتت، وحنن ما تنبهنا، قلنا: وهللا صحيح، كالمكم صح، جيب أن ندرس 

 كما تقولون؟!الفرق املعاصرة اآلن، ونعرف حقيقة اإلخوان املسلمني، ليه نروح ندرس فرق اندثرت،  
ونرتككم اآلن، وأنتم تنخرون كالسوس يف هذا اجملتمع الصاحل القائم على املنهج الصحيح، وعلى املنهج 

فأظن: أن األخ يوافقين على ما أقول اآلن، وأن اقرتاحه: البد من دراسة الفرق املاضية؛ ما السلفي، 
املعاصرة، اليت حالت بيننا وبني جناان، وما محاان، وال محى مدارسنا وأبناءان من كيد الفرق 

،وشاء هللا تبارك وتعاىل أن يسخرهم أبنفسهم، ويكتبون عن عقائدهم، وعن طرقهم، وعن معرفتها
 هخططهم، فجئنا بعدما طُرِّح ت يف املكتبات واجلامعات واملدارس؛ نقرأ، ألهنم يرون أننا مغفلني...(.ا

الذي زج  ابلشيخ يف ذلك؛ هو الغلو يف حماربة ، و قلت: يف هذا الكالم مغالطات وجتاوزات وبالَي
منهج اإلخوان املسلمني، وقد كان من املمكن أن حياربه بطريقة العلماء الراسخني، فلما خالف طريقتهم؛ 

 وقع فيما وقع فيه!! 
وما أشبه هذا حبال علماء الكالم، الذين خالفوا طريقة علماء اإلسالم، فابتلعوا الباطل، ومل يستطيعوا 

يقذفوه، ف ول د ذلك قواعد تشككهم ، وتشكك املسلمني يف عقائدهم، فال سلمت هلم مناهجهم، وال  أن
انتفع املسلمون من عقوهلم وذكائهم، وهكذا الغلو الذي وصل ابلشيخ ربيع إىل هذا احلد، فال نكاية له 

أهل السنة من فتنته، يف عدو ـ وهو كذلك ـ وال انتفع به املسلمون، مادام على هذا الغلو، بل ما سلم 
فتفرق السلفيون شذر مذر، وكاد كل أٍخ ألخيه ـ إال من رحم ربك ـ وقد سبق بيان آاثر هذه القواعد يف 

 صفوف أهل السنة ، فتب اً للغلو حيث ما أصبح، أو قال ، أو ابت ، وهللا املستعان . 
يع، ذلكم الرجل الذي يصرح هنا كافية يف إعادة النظر يف منهجية الشيخ رب  -وحدها-إن هذه اجلملة   

أبن دراسة الفرق اإلسالمية القدُية، ال تنفعنا يف مواجهة اإلخوان املسلمني اليوم،بل قد يُفهم من كالمه 
:أن دراسة الفرق اإلسالمية هي اليت حالت بيننا وبني معرفة الفرق املعاصرة، وعلى كل حال، فهاك 

 ة من فواقر ، والرد عليها :ملخص ما يف هذه اجلملة املوتورة املشئوم



يتحدث عن نفسه وعمن  وليشهد الثقالن أبنه هبذا هذه الدعوى من الشيخ ربيع؛مردودة عليه بكل قوة، -1
أو ما كان على شاكلته، أبهنم درسوا الفرق اإلسالمية، ومع ذلك تور طوا يف حزب اإلخوان املسلمني،

 !!  محتهم هذه الدراسة من حزبية اإلخوان

طريقة السلف،وكالمهم يف الفرق اإلسالمية،  -حًقا-ناك علماء راسخني، درسوا وذلك أن ه
وعرفوا كل فرقة وعقيدهتا، والفرق اليت تشعبت منها، ووجوه االتفاق بني فرقة وأخرى، ووجوه 

االفرتاق بينهما، ومقالة هذه الفرقة يف بداية أمرها، ومقاالهتا بعد ذلك، وعرفوا األدلة الشرعية اليت 
ف ُعوارهم، وهتتك أستارهم، وملا كانوا كذلك؛ فلم يتورطوا ـ بفضل هللا عزوجل ـ  يف هذه تكش

وفضيلة الشيخ العثيمني،  وحمدث العصر األالباين ، اجلماعة وال غريها، مثل مساحة الشيخ ابن ابز،
اصرين من  وكذلك كثري من العلماء املع -رمحهم هللا مجيًعا-وقبلهم فضيلة الشيخ حممد بن إبراهيم، 

كبار العلماء،وجلنة اإلفتاء، وغريهم وغريهم كثري،ممن يرفعون لواء الدعوة السلفية يف هذا 
والشيخ ربيع نفسه،  والدراسة يف كتب العقائد ،كل هؤالء عصمهم هللا ابملنهج السلفي،،العصر

سن البنا أن ح الشيخ ملا عرض عليه -رمحة هللا عليه-، أن امللك عبدالعزيز نفسه  ذكر يف الشريط
:فإنه ذكي، وعرف -معلقاً على ذلك -يف اململكة؛ رفض، وقال الشيخ ربيع لإلخوان يفتح مراكز 

-ما عند اإلخوان املسلمني، وما هم عليه من خمالفة للمنهج السلفي، إذاً فهذا امللك عبدالعزيز 
املسلمني، فكيف ملا عرف منهج السلف، ودرس الفرق؛ جناه هللا من حبائل اإلخوان  -رمحه هللا

الفرق جتعل حالك أنت ميزانً لألمة، وتتهم طريقة السلف ابلعجز عن محاية األمة من خمططات 
،مع أن هذه الطريقة، هي اليت درج عليها العلماء منذ ظهرت هذه الفرق،حىت هذا املعاصرة 
 العصر؟! 

ليت يدرسها، أو كثريًا منها، أن يرتك الدروس ا -رمحه هللا-إن هذا ليذكر ِّين بطلبك من الشيخ مقبل 
 -أحد صرعى هذه اجملزرة العصرية-ويدرس ما تسميه بـ "املنهج"!!! وسل عن هذاعبد العزيز الربعي 

 ينبئك عن صحة هذه املقولة عنك، وسنده يف ذلك!!فإهنا بلغتين عنه،قبل أن يدخل يف ربقة التقليد!! 
ة" و"درء تعارض العقل والنقل" وكتب تلميذه فمىت كانت دراسة كتب شيخ اإلسالم مثل "منهاج السن

ابن القيم: "الصواعق املرسلة" و"شفاء العليل" وغريمها، وكتب أهل السنة يف ذلك، ال حتص ِّن شبابنا من  
 كيد الفرق املعاصرة؟!



ْم أَتـََواَصْوا ِبِه َبْل هُ إن الباطل يعيد نفسه، ومعلوم أن بعض الفرق املعاصرة تردد كالم الفرق األوىل،﴿
﴾، ومن عرف طريقة السلف حًقا؛ جناه هللا من ضالالت فرق هذا العصر، واحلمد هلل رب قـَْوٌم طَاُغونَ 

 العاملني.
يف ابب الفرق اإلسالمية، وهذا قسم عظيم جداً من   تزهيد واضح يف دراسة كتب العقيدةيف هذا الكالم -2

ات املخرتعة، اليت أتيت على دعوتنا من كتب العقيدة ، فأين أنتم اي علماء اإلسالم، من هذه االجتهاد
 ؟!املستبشعة أصوهلا؟ وأين أنتم اي من ورثتم علوم السلف، من هذه االستحسانت الربيعية 

وهل صح أن هذه البدع القدُية قد اندثرت؟ أليس الشيخ ربيع نفسه يقول يف اإلخوان املسلمني: -3
( سوبر ماركت البدعحىت إنه يقول فيهم: ) روافض، وجهمية، وحلولية، وخوارج، وغالة مرجئة...اخل؟

( فكيف يقال: إن البدع القدُية قد ماتت؟! مث أليس الشيخ نفسه يقول يف هذا معرض البدع الكبريو)
 ( !!ألَنا ضمت إَل بدع القدماء بدعاً حديثة  املقطع: )

، ال انداثرها: )فليتق ( يف سياق انتشار البدع1/211وهذا الشاطيب ـ رمحه هللا ـ يقول يف "االعتصام" )
امرؤ ربه، ولينظر قبل اإلحداث يف أي مزل ة يضع قدمه...(، إىل أن قال: )وال يدري املسكني ما الذي 
وضع يف ميزان سيئاته، ما ليس يف حسابه، وال شعر أنه من عمله، فما من بدعة يبتدعها أحد، فيعمل 

إمث ابتداعه أوالً، مث عمله اثنًيا...(، إىل أن قال:  هبا من بعده، إال كتب عليه إمث ذلك العامل، زايدة إىل
وإذا ثبت أن كل بدعة تُبتدع، فال تزداد على طول الزمان إال مضًيا حسبما تقدم، واشتهارًا، )

وهذا كالم ال شك أنه على وجه األغلبية، فأين كالم ه ، فعلى وزان ذلك إمث املبتدع هلا...(.اوانتشارًا
د املبري؟!العامل النحرير، مهذا   ن ذاك الكالم املفسِّ

اليوم ـ اي شيخ ربيع ـ دولة، وللصوفية دول، وللباطنية دول أخرى، وهكذا؟! أو اخلوارج مث أليس للروافض 
ومسموع،  ، أليس ألهل الباطل هؤالء جامعات ومدارس، ومساجد ومنابر، وصحف وإعالم مقروء

 وة؟!ومشاهد، ورؤوس أموال تدعمهم،وغري ذلك من وسائل الق
ولقد كانت الفرق اهلالكة يف ذاك الزمان تتمثل يف أفراد، أو طوائف قليلة العدد والعدة، إال ما ُعرف 

 عنهم من قوة زمن فتنة خلق القرآن، أما اليوم فالبدع حتكم دوالً وشعوابً، وهللا املستعان!! 



مها وكيفية لزومها يف واقعنا صالح الصاوي يف كتابه "مجاعة املسلمني مفهو الدكتور لقد قال هذه الكلمة -4
( وهو يتكلم على سلفية املنهج، عصرية املواجهة، وذكر أن السلفيني مشتغلون ابلكالم 26املعاصر" ص)

على فرق اندثرت، أو يصطنعون معارك ليس أمامهم فيها عدو، وإن ُوجد؛ فهو عدو ال ُيلك رحماً وال 
نانً، ويرتكون املعارك احلقيقية...اخل، فقد ق ال: )فال تعين السلفية إذاً ُمرد الوقوف عند بعض املعارك سِّ

...(، ويقول: )وال نعين هبذا التخلي املطلق عن هذه اليت طُويت صفحاهتا، واندثرت فتنتهاالتارخيية، 
القضااي، وإمنا التناول اجململ هلا، مبا يكفل بيان احلق من نحية، مث التفرغ ملواجهة فتنة العصر...(، وكم 

ذا الكالم السلفيون على قائله،وشنَّعوا عليه يف كل حمفل،عندما أدركوا أن هذا الكالم أييت على عاب ه
تطالعنا اليوم ـ أيها الشيخ ـ هبذه الكلمة مره أخرى!! واليت هي أشد من  فإذا بك بنياهنم من األساس،

ور، أما أنت فتقسم صالح الصاوي!! فالصاوي مل ير التخلي املطلق عن دراسة هذه األمالدكتور كلمة 
ابهلل أهنا ما محتنا وال أجنتنا من مكائد اإلخوان املسلمني، وتقسم ابهلل أن كالم اإلخوان املسلمني 

صحيح، يف كون هذه الفرق قد ماتت واندثرت !! وتدعي أن السلفيني ما تنبهوا إىل موت هذه الفرق 
تهجن اقرتاح من كلمك يف دراسة الفرق وانداثرها ، إال بعد أن أخربك بذلك اإلخوان املسلمون!!وتس

القدُية!!!أتظن أن السلفيني ال ينكرون منكرًا؟! أو أهنم يردون على اإلخوان وغريهم ابطلهم، فإذا قاله أو 
 كان ذلك حًقا؟! ؛ربيع السنة !! أعاده 

لشيخ : أن ا-وايليته كان كذلك -ومما يدل على أن هذا الكالم ليس ُمرد فلتة لسان من الشيخ ربيع-5
اآلخر الذي كان يتكلم مع الشيخ ربيع،كان مصرًا على تدريس الفرق القدُية، والشيخ ربيع يقرر ما 

يريده هنا، ويؤكد أن كالم معارضه إمنا كان يكون مقبواًل؛لو كان احلال غري هذا احلال، أي ال يوجد فيه 
ب ما محتنا وال أجنتنا من هذه مجاعة اإلخوان وغريها، أما واحلال أهنا موجودة؛ فال حاجة لدراسة كت

 )فأظن: أن األخ يوافقين على ما أقول اآلن؟(.اجلماعة!! مث يقول بعد هذا الكالم العاطل الباطل: 
وهللا ال يوافقك على هذا إنسان شرح هللا صدره للسلفية ـ و إن مل يكن عاملاً ـ وها هو يراك تصادر هذا 

 القسم العظيم من املكتبة السلفية !!!
، )وهللا سلفيتنا أقوى من سلفية األلباين(: -سيأيت ذكره مفصالً إن شاء هللا-يخ قال يف شريط الش-6

 فأين آاثر هذه السلفية عليك اي صاحب الفضيلة، وهذه طوام من بعض األشرطة فقط؟!



، دون تلميع أو  دراسة الفرق املعاصرة، وما عندها من خمالفات شرعية، والرد على ذلك بعلم وأتصيل-7
؛ ال ينكره إال جاهل ابلسلفية، أو حاقد ماكر، أما الرد بطريقة الشيخ ربيع ومن جرى س وتضييع خب

ُمراه؛ فال يغري من منكر هؤالء، بل يزيدهم نفورًا، ويزيدهم طعًنا يف السلفيني، ويعطيهم سهاماً من كنانته 
على املخالف ابألدلة، إمنا يرد يرمون هبا السلفيني،ويريب على هذا املنهج املنحرف جيالً ال حيسن الرد 

 عليهم أبسنانه وأظافره!!

والرد على الفرق املعاصرة؛ ال يلزم منه طي سجل الفرق األوىل، فإن الفرق املعاصرة، منها ما هو امتداد  -8
للفرق القدُية، ومنها بدع جديدة، تُعرف أصوهلا وحقيقتها، بدراسة أصول البدع القدُية،ومنها فرق 

وذاك، فعلى كل حال؛ هذا داء  أصاب الشيخ ربيعاً،فال طب له، إال التوبة إىل هللا عز مجعت بني هذا 
 وجل، وترك الغلو الذي كان سبباً هلذا الداء!!

عاقبة الغلو وخيمة، فقد وصل الشيخ ربيع بغلوه يف بغض وحماربة اإلخوان املسلمني، إىل أن تبعهم على -9
)أنتم تشتغلون بفرق قد : -وبئس ما قالوا-ا قالوا الباطل، فصد ق ابطلهم، وصحح إفكهم، عندم

!! فلو كان هذا الرجل إماماً ) وحنن ما تنبهنا، وهللا صحيح، كالمكم صح(!! فقال:اندثرت وماتت(!
ويف مآله، فالواقع يشهد بعدم موت  ملا اغرت هبذا الكالم الباطل يف حاله-كما يُدَّعىله-يف املنهج السلفي

يون ُيشيدون مبؤلفات علمائهم يف هذا الباب، يدرسوهنا، وحيفظون متوهنا، نظماً الفرق األوىل، والسلف
ونثراً ، فكيف غاب هذا كله عن أعلم أهل األرض ابملنهج السلفي اليوم؟!!! فهل بعد هذا كله،يغرت 

نه هبذا اخليال املنسوج حول هذا الرجل؟! وأ -وهو قوي احلزم والعزم  -طالب علم يعلم العقيدة السلفية
أعلم ابجلماعات من كبار العلماء يف هذا العصر؟!وأنه إن جرح شخصاً ؛فإن جرحه ال يندمل؟!! صدق 

) ومن مل جيعل هللا له والقائل:  ) ومن يرد هللا فتنته فلن متلك له من هللا شيئا (هللا عزوجل القائل: 
 . نوراً فماله من نور (

ترددون كالم الشيخ ربيع بدون روي ة،وتساعدونه على ظلم فأين أنتم اي من تزعمون الغرية على العقيدة،و -10
العباد،واإلفرتاء عليهم !!فأين أنتم وقد صودر من كتب العقيدة جزء كبري هبذه اإلجتهادات الربيعية؟ 

ُتْم ُمْؤِمِننَي﴾ ﴿َأخَتَْشْوََنُْم فَاّلَلُ َأَحقُّ َأْن خَتَْشْوُه﴾، ، ﴿جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل ﴿َفال خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكنـْ



أم أن احلال كما قال  «ال َينعك هيبة الناس أن تقول حبق إذا علمته»﴾، اّللَِ َوال خَيَاُفوَن َلْوَمَة الئِم  
 وهللا املستعان، وعليه التكالن.  )وان فريقاً منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون(تعاىل

كتب العقيدة السلفية، لكن كالمه هنا إما أن حيمل على معلوم أن الشيخ ربيعاً له كالم كثري يف مدح   -11
!! -وهذا أحسن ما ُيكن محله عليه،مع أن ظاهر كالمه يدفع هذا –أنه وثبة وهجمة غري معتقد هلا 

) فكالم ولقوله: )وحنن ما تنبهنا(وإما أن حُيمل على أن مدحه لكتب العقيدة يف هذا الباب قدمي،لقوله:
وغري ذلك،ويف هذا من البالء ما هللا به عليم!!  على غري ما حنن عليه اآلن(الشيخ حق؛ لوكان احلال 

سلوب التصيد والتشهري الذي ُعرف به؛لكان احلال غري احلال ،وهللا وعلى كل حال:فلو عاملنا الشيخ أب
 املستعان!!

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
هم علي رضي هللا عنه؛ عقيدة الشيخ ربيع يطلق القول أبن عقيدة اْلوارج، الذين قاتل -( ن) 

سلفية، كعقيدة الصحابة وخيار التابعني، يف توحيد العبادة أو األلوهية واألمساء والصفات،وأَنم 
 موحدون متاًما يف ذلك، وإمنا خالفوا يف مسألة أو مسألتني يف املنهج!!!

السلفية، ونشوفه، إن   ب(:) أنيت هلذا الذي يدعي/2وآاثرها") التقوىالشيخ ربيع يف شريط:"  قالفقد 
متمسكاً بكتاب هللا وسنة الرسول؛ عقيدته صحيحة، منهجه صحيح، متمسك يف  يدعوكان وهللا 

 منهجصالته ،يف صيامه ،يف زكاته ،يف حجه،يف سائر تعامالته ،يف ضوء الكتاب والسنة ،ويف ضوء 
،قل: وهللا أنت كذاب،   هوغري صحيحة ، وجدنه خمالف يف العقائد، واملنهج  تسميتكالسلف "....." 

بني تفرق بني املنهج و  اي أخي  ، ليهمنهجاً كائن من كان ،هذا الذي يقول: أن إخواين تنظيماً،وسلفي 
ملتزم ابلكتاب والسنة ؛ما خالفت منهج أهل  أنتالتنظيم ؟إيش هذا الكالم الفارغ ؟هذا كالم فارغ ،لو 

خلوارج كان عندهم خطأ يف املنهج ،عقائدهم يف أخرى ،ا مجاعةالسنة واجلماعة، ورحت ختتار منهج 
، مثل الصحابة، عقيدهتم يف عبادة هللا، يف توحيد العبادة؛ مثل السلفينيالصفات ما شاء هللا، مثل 

والسنة، خرجوا يف احلاكمية، مُسوا خوارج، ومساهم الرسول،هذا خطأيف املنهج،  الكتابالصحابة،على 
 اخلوارجحتذو حذو  اآلن  م ،ووصفهم أبهنم شر اخللق واخللقية، فأنتخوارج، وأمر الرسول بقتله مُسوا

، ولست من بسلفيايأخي، التقل هذا الكالم: أنت سلفي عقيدة، كن سلفياً منهجاً، وإال لست 
 السلفية بشئ، بل أنت من أهل البدع ..اهـ    



عقيدة واملنهج ،أن أقول غري ال بنيأ( :)مث إن الفصل /2واجلماعات") التنظيماتأيضاً يف شريط :" وقال
شر اْللق واْلليقة،وشر ما ُتت أدَي السماء  هم": وقالمرة:إن اخلوارج الذين أمر رسول هللا بقتلهم، 

 وبتوحيدعندهم عقائد سلفية، يعين يؤمنون بتوحيد العبادة،  كان  عاد وإرم" قتللقتلتهم ؛ ،ولو أدركتهم 
يف احلاكمية  فسادم قبور،ما عندهم جتهم، كانوا عندهم األمساء والصفات، ما عندهم شرك ،ما عنده

،مثل ماحصل لشبابنا اآلن، اعتربهم رسول هللا شر اخللق واخللقية ،وأمر بقتلهم، والتشريد هبم، وفعالً 
، واختلفوا يف وقعة صفني ،ورأوا ذلك فتنة ،ولكن ملا اجلملاتفق الصحابة على قتاهلم، اختلفوا يف وقعة 

عقيدهتم السلفية أحسن من عقائد هؤالء، الذين يتبعون سيد قطب،  تعتربوارج، الذين برز هؤالء اخل
عقائدهم أصفى من عقائد هؤالء، وكان ضالهلم يف احلاكمية  وهللاواإلخوانيني،  التبلغينيويتبعون "...."  

عليهم سيفه،  لَّ هبا ابطل ،وس ريد  : كلمة حق أُ -رضي هللا عنه–هلل،وقال علي  إال،الحكم إال هلل،الحكم 
 خصومةأمر رسول هللا عليه الصالة والسالم، فوهللا إن هؤالء أكذب من اخلوارج ،وأشد  كما  ،وقتلهم

؟هذا من الكذب  البدعما تضررن أبهل نا للعقيدة السلفية وأهلها من اخلوارج والروافض ،فلماذا يقول: إن
 اهـ

وجه )أ( :)اخلوارج منهجهم خالف عقيدهتم، "بيعياجللسة اخلامسة من املخيم الر "وقال أيضًا يف شريط:
فما كان مصريهم؟!! يعين عقيدهتم أمساء وصفات ماشاء هللا، مضبوطني ،ما عندهم تعطيل ،ليسوا 
جهمية،يف توحيد العبادة ما هم بصوفية ،وال قبوريني ،موحدين متاماً،إىل اليوم اخلوارج بقي فيهم توحيد 

املذاهب ،إىل اآلن ما عندهم شرك ،شفت، مع ذلك مساهم الرسول: شر  العبادة أحسن من املنتسبني إىل
أينما وجدمتوهم؛ فاقتلوهم، لو أدر كتهم؛ لقتلتهم قتل عاد وإرم  "اخللق واخلليقة،وأمر بقتاهلم، وقال:

يعين خالفوا يف مسألة واحدة تقريباً، أو مسألتني، املنهج خالف العقيدة، هذا مصريه(  "،كالب النار
     ـاه...
؛ فما الفرق بني هذا القول، وبني قول موحدون متاًماقلت:وإذا كانوا قد فعلوا ما فعلوا، وهم   

املرجئة؟!الذين يقولون:اليضر مع اإلُيان ذنب ؟! أليست البدعة تنقص اإلُيان؟ أليس قتل أهل اإلُيان، 
ا ينقص اإلُيان؟ فكيف يكون وتكفري الصحابة الكرام، وقطع السبل، وبقر بطون النساء، وغري ذلك ، مم

التوحيد اتمًا مطلقاً، أو اتمًا يف األلوهية واألمساء والصفات، وهم قد فعلوا هذا كله وغريه، كما سيأيت؟! 



-عند مقلديه -هذه ادعاءات ال ساحل لبحرها، وبعضها كاٍف يف إدانة هذا الرجل، لو كانت العقيدة
 وس الصادقني، وأسأل هللا أن حيشرين يف زمرهتم.أعز منه !! وهي ـ  وهلل احلمد ـ كذلك يف نف

فالشيخ ربيع: يرد الغلو جبفاء، أو بغلو آخر: فإنه يف صدد الرد على من يقول: فالن عقيدته سلفية، 
ومنهجه إخواين، والشيخ يُنكر أن يكون هناك سلفي يف صفوف اإلخوان املسلمني،ومجاعة التبليغ،أو غري 

وإن كان سلفياً، وما دخل إال بفتوى بعض -ح أبن من دخل معهمذلك من اجلماعات ، بل قد صر 
فالشيخ ربيع يصرح أبنه مبتدع -سواء أصاب يف ذلك أو أخطأ -مثاًل  –العلماء،ليصلح من شأهنم 

املهم  -إن شاء هللا تعاىل-مثلهم،وأنه كذاب غري صادق يف دعواه السلفية!!وهلذا موضع سيأيت يف وقته 
رضي -على هؤالء، فذكر أن اخلوارج الذين قاتلهم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  أن الشيخ يريد أن يرد

كانت عقيدهتم سلفية، وكانوا موحدين متاًما، يف األلوهية واألمساء والصفات،ومل يكن عندهم   -هللا عنه
ملن مسع  هكذاابستهانة،كما يظهر –شرك القبور، أو تعطيل اجلهمية، إمنا خالفوا يف مسألة أو مسألتني 

يف املنهج أو احلاكمية أو السياسة ، ومع ذلك؛ فهم شر اخللق واخلليقة، وكالب أهل  -صوته يف الشريط 
 النار...اخل.

أي أن من يقال فيه: "عقيدته سلفية، ومنهجه إخواين" أو " إخواين التنظيم ، سلفي العقيدة " فهو شر 
أو مسألتني، أما اإلخوان فقد خالفوا يف أمور كثرية ، من اخلوارج، ألن اخلوارج ما خالفوا إال يف مسألة 

هذا حمصل كالم الشيخ ربيع يف هذا املوضع، وهذا معىن كالمه يف شريط "اجللسة اخلامسة من املخيم 
اليت نشرهتا  شرطةاألبصوته يف مسجل الربيعي" وجه)أ(، وقد كرر هذا املعىن يف أكثر من شريط،وكما هو 

 الشيخ ربيع". "البديع يف نصح ابسم :
روا الصحابة، واستحلوا دماءهم وأمواهلم، وإين ألعجب من قول الشيخ ربيع هذا؛واخلوارج قد كف  

ويكفرون مرتكب املعصية، فهل يقال: هؤالء  -رضي هللا عنها-واستحلوا قتال أم املؤمنني عائشة 
الصفات، إال يف مسألة أو عقيدهتم كعقيدة الصحابة وخيار التابعني ، يف توحيد األلوهية واألمساء و 

-مسألتني يف املنهج؟ وهل يقال: هؤالء موحدون متاًما يف األلوهية واألمساء والصفات؟ أليست املعصية 
 -فقط-ختدش يف التوحيد؟! فكيف يقال: موحدون متاًما؟ هل التوحيد  -فضاًل عن بدعة اخلوارج

 السالمة من شرك القبور، وتعطيل اجلهمية؟!



( 31-13/30اإلسالم الذي يبني كيف كان اخلوارج األوائل، ففي "ُمموع الفتاوى" )وهاك كالم شيخ 
: )وكانت البدع األوىل، مثل بدعة اخلوارج، إمنا هي من سوء فهمهم للقرآن، مل يقصدوا -رمحه هللا  -قال 

 ه، ولكن فهموا منه مامل يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفري أرِبب الذنوب(.امعارضته
خ اإلسالم أن اخلوارج األوائل كانوا يكفرون ابلذنب، وهذا خلل عقدي، ليس منهجًيا فأثبت شي

 فقط،وال يف مسألة احلاكمية أو السياسة فقط!!
؛ قالوا: فإذا مل يكن برًا تقًيا؛ فهو  : "إذا كان الرب هو التقىُّ نفسه  وقال شيخ اإلسالم أيًضا يف السياق

وعثمان وعلي ومن واالمها ليسوا مبؤمنني، ألهنم حكموا بغري ما أنزل كافر، وهو خملد يف النار، مث قالوا: 
  هللا، فكانت بدعتهم هلا مقدمتان:

 األوَل: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه؛ فهو كافر.
ولذلك جيب االحرتاز من تكفري ، واملقدمة الثانية: أن عثمان وعلًيا ومن واالمها؛ كانوا كذلك

نوب واْلطاَي، فإنه أول بدعة ظهرت يف اإلسالم، فكَفر أهلها املسلمني، واستحلوا املسلمني ِبلذ
 ه.ادماءهم وأمواهلم"

 قلت:كما أهنم كانوا يعتقدون أن دارهم هي دار اإلسالم، وما سواها دار حرب.
عة : )وأهل البدع ذنوهبم: ترك ما أُمروا به من اتباع السنة ومجا-رمحه هللا  -( قال 20/104ويف )
فإن اْلوارج أصل بدعتهم: أَنم ال يرون طاعة الرسول واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن املؤمنني، 
 هوهذا ترك واجب..(.ا عندهم،

ذكر أن اْلوارج جُيَوِ زون على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أن جيور ( وما بعدها، 19/72ويف )
 بعدها.( وما 3/460وانظر "منهاج السنة" ) ويضل يف سنته،

فهذه أخطاء عقدية كثرية، ومن ذلك نفي الشفاعة، ليخلد العاصي يف النار، وتفريق مجاعة 
املسلمني، وبقر بطون النساء، وحقن دماء أهل األواثن، وقتل واستباحة دماء أهل اإلُيان، أُكل هذا 

 ،أيها الشيخ؟!فقط مسألة أو مسألتان، يف املنهج أو احلاكمية أو السياسة 



ر العقيدة منحصرة يف توحيد العبادة واألمساء والصفات فقط؟ فإذا سلم اخلوارج من شرك وهل أمو  -
القبور، وشرك التعطيل، فعقيدهتم صحيحة، كعقيدة الصحابة وخيار التابعني ، وتوحيدهم يف ذلك 

 اتم،وإمنا خالف منهجهم عقيدهتم يف مسألة أو مسألتني،كما هو كالم الشيخ ؟! 
ه الشيخ هنا من كون خمالفة اخلوارج ليست عقدية، إمنا هي يف مسائل املنهج ( : ما ذكر  ) تنبيه

واحلاكمية!! كالم مل ُيسبق إليه ـ فيما أعلم ـ وعليه الدليل الدال على صحة قوله هذا؛ وأيضاً ففيه دليل 
أو مسألتني  لإلخوان املسلمني، فإن هلم أن يقولوا ـ بناًء على كالم الشيخ ـ إذا كانت املخالفة يف مسألة

من مسائل احلاكمية أو السياسة،كانت سبباً يف جعل اخلوارج شر اخللق واخلليقة، وكانت سبباً يف قتاهلم 
وقتلهم قتل عاد وإرم؛ فلماذا تستنكرون علينا اهتمامنا أو حتذيرن من شرك احلاكمية، الذي بلغ مبلغ 

رد على املبتدع ببدعة أخرى؛ فقد فتح له ال البدعة فقط؟! وهكذا من  -يف كثري من احلاالت  – الشرك
الباب على نفسه، وأضعف حجة أهل السنة، فأين العصمة يف منهج هذا الشيخ؟!! وأين كونه أعلم 

 الناس مبنهج أهل السنة يف هذا العصر، كما يدعي هذا له املفتونون به ؟!
ع،وهل يستطيع أتباعه أن ينقلوا فتأمل أيها املنصف الفرق بني طريقة أهل العلم، وبني طريقة الشيخ ربي

هذه االدعاءات عن أحد من علماء السنة يف هذا العصر؟!!أولئكم العلماء الذين حياول الشيخ ربيع 
، حىت يتسن له أن  جاهداً أن حيشر أمساء كثري منهم يف قائمة املؤيدين ملنهجه،واملوافقني له على طريقته

 !!ه ، طاملا أنه حامل راية العلماء يف الدفاع عن حياض الدين ُيو ِّه على الشباب السلفي ، كي ينقادوا ل
لنا ذلك،وحييلنا إىل ملئ،وإال فما أسهل الدعاوى!!لكنها ال تنفق إال على  ىمنتظرون من يسمإننا أال ف

خفافيش البصرية،  واحلمد هلل على كل حال، ونسأل هللا أن حيفظ لنا ديننا، الذي هو عصمة أمرن، 
 أعلم وأحكم.وهللا تعاىل 

(:"ال تنس أن 4(االنتقاد رقم)6قال الشيخ ربيع يف رسالته :"انتقاد عقدي ومنهجي")ص )تنبيه آخر(:
أهل البدع من اخلوارج واملعتزلة واألشاعرة والصوفية؛عندهم بدع مكفرة،مثل تعطيل الصفات،والقول 

كننا ال نكفرهم إال بعد إقامة احلجة إبنكار القدر،والقول خبلق القرآن،وأنواع من الشركيات يقعون فيها،ول
 عليهم....." إهـ 

ق بينه وبني كالمه السابق،الذي فيه وفَّ فهذا النص منه عام يشمل اخلوارج األولني واملتأخرين!! فكيف يُ 
 أن اخلوارج األولني كانوا موحدين متاماً يف األلوهية واألمساء والصفات؟!! 



 لى املقيد!! قلت:إنك تعد هذه القاعدة، من قواعد أهل البدع!!  فإن قال:إن هذا الكالم املطلق حيمل ع
واسعاً عليك وعلى  -إبنكارك هذه القاعدة –فكيف تستدل هبا اآلن ؟!! كل هذا لتعلم أنك ضيقت 

 غريك ،وأنك تنقض ما تقرره!!
وليس وإن قلت: يُرجع إىل السياق !! قلت:هاهو السياق أمامك،وقد نقلت الكالم بنصه من رسالتك ،

أنك تتكلم عن اخلوارج املتأخرين دون املتقدمني ،فما بقي إال أن  –ولو من بعيد  –يف السياق ما يدل 
جنمع كالمك، من هنا ومن هناك،ونرد بعضه إىل بعض،فنحمل مطلقه على مقيده،وُممله على 

اً وأما ما )فأما الزبد فيذهب جفاءمفصله،وحمتمله على حمكمه وصرحيه!! وصدق هللا عزوجل القائل:
) ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً ( والقائل :  ينفع الناس فيمكث يف األرض(

 واحلمد هلل رب العاملني. 
: وأما دعواك العريضة أبن اخلوارج إىل اآلن مل يقعوا يف شرك العبادة ؛ فهذا مما ال تطمئن ) تنبيه أخري (   

د دعواك ، وهذه شهادة نفي حتتاج إىل استقراٍء اتم ، وقد بلغنا خال فها ، فتباً النفس إىل التسليم به مبجر 
  وجهه ، فإنه حيمل صاحبه إىل مثل هذه اجملازفات ، وهللا تعاىل أعلم .ىلَّ للغلو حيثما و  

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً . 
ذا الكتاب خرياً كثرياً ، ودفع هللا عين وعنهم وعن ذرايتنا مصارع السوء وجزى هللا إخواننا املساعدين يف ه

 واهللكة ، وأحيان وإايهم حياًة طيبة يف الدارين . 
 .  -إن شاء هللا تعاىل  –وهبذا أنتهي من اجلزء األول من هذا الكتاب ، ويليه اجلزء الثاين 

 كتبه : أبو احلسن السليماين . 
 دار احلديث مبأرب . 

 هـ ( . 1423/  11/  15) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


