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  نصيحة الشيخ ربيع للسلفيين في فرنسا
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 
  فرنسدا-حممد عبدد اادا إ امدام مسدلد السدسي يرسديليا / فإىل األخ الكرمي  -أما بعد

 .وفقه اهلل وسد  خطاه وزا ه هدى وبصرية 
كم ورمحددددي اهلل وبر اتدددده وعلددددى اخددددوانكم شيعددددا    فرنسددددا وأ ددددكر لكددددم السددددالم علددددي

مشدداعر م السبيلددي الواعيددي حددول مددا حصددا مددن خددالف بددب الشددبا  السددل   بسددب  
 .اخلالف بب فالن وفالن األمر الذإ يدل على عدم الوع  يسهج السلف 

 .با بغض اهلل ورسوله للت رق واالختالف ض أهله لل رقي غوب 
اهلل ومسهج السلف هبذه املسدزلي اليت يتصدورها  ريدري مدن الشدبا  أن  صدا  فليس  ين

ومسهدددا أن فالندددا  تكلدددم    ، والبغضدددات ألت ددده األسدددبا  التمدددزق واالخدددتالف والعدددداوة
فيتعصدد  فددرف ل ددالن وفددرف آخددر ل ددالن ك تقددوم املعددار  والصددراعا  بددب فددالن 

هددذا مددن رسددوله و يددن ا سددالم ا  أ مسدده اهلل و الطددرفب أو األفددراف ، هددذا العمددا يدد  
عمددا الشدديطان الددذإ يريددد ال رقددي واخلددالف والعددداوة والبغضددات بددب املسددلمب ألت دده 

 .األسبا 
 ما أنه من فرق أها األهوات والبدع والتحدز  البعيددين عدن مدسهج السدلف وتعقدا   

السدددددلف وحكمدددددتهم وبصدددددريثم وبعدددددد نجتدددددرهم و بددددداثم و اسدددددكهم  ددددداه األحددددددا  
 .م لألخوة واملو ة اليت أمر اهلل باحرتامها واحل اظ عليها واحرتامه

وسأضددر  لكددم بعددض األمريلددي مددن مواقددف السددلف الدديت تدددل علددى حكمددتهم وبعددد 
نجتددرهم و سددكهم بكتددا  رهبددم وسددسي نبدديهم  دداه األحدددا  الدديت تزلددزل أهددا األهددوات 

ز أهددا السددسي ولكسهددا ال ثدد ، وتدددفعهم اىل الت ددرق واالخددتالف واىل الصددراع والعددداوة
 .با ما تزيدهم اال  باتا  و اسكا  وتالمحا  ووقوفا   اه ال نت وأهلها 
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فهدددذه ال تسدددي بدددب الصدددحابي   ا مدددا وصددد ب  يدددف  دددان موقدددف أهدددا األهدددوات  -1
 . ؟ و يف  ان موقف أها السسي مسها ؟ وال نت مسها

اضدهم وسدوت  داه هدذه ال دنت فقدد تكشد ي نوايداهم وانكشد ي أ ر هدا األهدوات أأما 
مقاصدهم فمسهم من يتحز  لطرف ويطعن   فرف آخر  الشيعي يتعصبون لعلد  

وأهددددا الشددددام معاويددددي وعمددددرو بددددن العددددا  ومددددن ي يددددد ا ويطعسددددون   أهددددا ا مددددا 
 .ما ويطعسون   عل  وجيشه وأنصارهوجيشه وعمرا  و السواص  ي يدون معاويي 

ن   علدددد  وأنصدددداره ومعاويددددي وآخددددرون  دددداخلوارل واملعتزلددددي أو بعددددض ر وسددددهم يطعسددددو 
 .وأنصاره 

وعلدى رأسدهم بداق  الصدحابي والتدابعب وأ مدي  -رمحهم اهلل-أما أها السسي وا ماعي 
بن الزبري والقاسم بن حممد وسامل بن عبد اهلل بن عمر  سعيد املسي  وعروة اادى  

ي ومحا  و ريهم من أ مي التابعب و مالك واألوزاع  وس يان الريورإ وس يان بن عييس
بن زيد ومحدا  بدن سدلمي و دريهم  ريدري مدن أ مدي األمصدار ا سدالميي   املديسدي ومكدي 

 دانوا  لهدم علدى سان  اواليمن والبصرة والكوفي والشام ومصر واملغر  واألندلس وخر 
 مددسهممددسهج واحددد وعقيدددة واحدددة  دداه أهددا األهددوات و دداه مددن يطعددن   الصددحابي و 

ميع ويعتذرون لللميع ويعت وهنم جمتهددين للمصدي  فيتولون ا أها ا ما وص ب 
 .أجر واحد وللمخطأ  أجران

رمحهما -وحممد بن  ىي الذهل   البخارإوقد جرى خالف قوإ بب ا مامب  -2
 ددا  يصدددع أهددا احلدددي  والسددسي ولكددسهم بددوعيهم لاسددالم وا را هددم العميدد   -اهلل

نيا واآلخددرة اسددتطاعوا وأ  هددذه ال تسددي ملخددافر ال رقددي واخلددالف وآ ار ددا السددي ي   الددد
 .هذا  و فسها اىل يومسا

و  عصرنا هذا  اني حتصا خالفا  بب الشيخ األلباين وعد  من أها السسي  -3
واحلدي   الشيخ محو  التوجيرإ والشيخ امساعيا األنصارإ والشيخ نسدي  الرفداع  
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لكددن السددا  وال سدديما و  -رحددم اهلل ا ميددع-بددا قددد يقددع بيسدده وبددب الشدديخ ابددن بدداز 
 .السل يون مل يروا أإ أ ر اذا اخلالف 

فما الذإ  هدى الشدبا  السدل     هدذه األيدام العصديبي الديت يتكالد  فيهدا األعددات 
 .على اختالف حنلهم ومساهلهم على الدعوة السل يي وأ متها 

ن قدد فاليهو  والسصارى من جهدي والدروافض والصدوفيي والعلمدانيون واألخدوان املسدلمو 
 كلوا جبهي أو جبها  حلر  الدعوة السل يي والصاق التهم ال داجرة هبدا وال سديما 

 .ما جيرإ اآلن من ارها  وتدمري وت لري 
ألدددديس   هددددذه اخلالفددددا  بددددب الشددددبا  السددددل   مددددا يقددددوإ أعدددددات الدددددعوة السددددل يي 

 .يوجهوهنا اىل حنر السل يي وحنور أهلها  ماضييويعطيهم أسلحي 
الفدددا  شدددا يشدددوه الددددعوة السدددل يي ويدددذه  رونقهدددا وشاادددا ويوقدددف هدددذه اخل أليسدددي

مدها وانتشارها با يا أخ  ويا أبسا   الذين أ رمهم اهلل فهداهم اذا املسهج العجتيم 
وجهلددوا نعمددي اهلل علدديهم وا ددرامهم وهدددايتهم اددذا الددذإ جهددا بعددض الشددبا  قدددره 

 .املسهج العجتيم 
صددميمها   تيددارين قددد ضددربا الدددعوة السددل يي   لقددد أ ر ددي أنددا وأ ر   ددريإ أن هسددا

فيهدا قدد أ خدن  ال داوالت دري  و  الزا دد عدن املشدروع تيار الشدة وا فراط وتيدار اللدب
 . من أهلها أن يأتيا على البقيي الباقييو ا ا 

ن اهلل قددد حددرم  ددال  مددن ا فددراط والت ددري  ملددا يسطويددان عليدده مددن األضددرار والشددرور او 
الدددذإ أمرندددا  مدددي التوسددد  واالعتددددال و لدددك هدددو صدددراط اهلل املسدددتقيمو دددرع ادددذه األ

 .وفيه اخلري  ا اخلري والسعا ة  ا السعا ة والسلاة من املهالك بأتباعه
وجهدي عدد ا  مدن السصدا   اىل الشدبا  السدل      التيدارين  ينخطر هدذ وملا رأيي 

 .بالسل ي  ساا وأحباانسا وأبسا س ا مكان فأرجو أن تلقى ترحيبا  وقبوال  لدى اخو 
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لقددد ضددمسي وبشدددة تلددك السصددا   حدد  الشددبا  السددل   اىل نبددذ  ددا أنددواع ال رقددي 
واخلددالف واىل التدديفخ    اهلل والتحددا  فيدده واىل رفدد  بعضددهم بددبعض واىل احلكمددي 

 . واملوعجتي احلسسي ملن يقع   خطأ
ي   نبذ اخلدالف تلكم السصا   وأحريهم على املبا رة ا ا ة الصا ق اآلنأل  د واين 

 اخل ...وأسبابه واستبداله بالوفاق والتيفخ  
سدددمع  دددا مدددا نصدددبوا اليددده نوآمدددا أندددا و دددا السدددل يب   اململكدددي والددديمن و ريهدددا أن 

و فسدده واعددالن اوبددي والتدديفخ  وا قبددال  ، ونتطلددع اليدده مددن اهنددات هددذا اخلددالف املقيددي
والتقددوى وا دددد   نشددر هدددذه  علددى العلدددم السددافع والعمدددا الصددال والتعددداون علددى الددد 

 .الدعوة وابراز شااا عقيدة  ومسهلا  وأخالقا  
أخ  حممد عبد ااا إ أرجدو املبدا رة ا دا ة اىل اف دات هدذه ال تسدي و لدك بدأن تددعو 

اىل عقدد اجتمداع بيدسكم لتعدر   وال سيما أبدو زيدان العقالت   باريس وليون و ري ا
ن معيسدا  لكدم علدى اهندات ال تسدي وازالدي أسدباهبا عليهم خطايب هذا الذإ أرجدو أن يكدو 

واحدددالل مدددا ي رضددده علددديهم ا سدددالم مدددن التددديفخ  وتبدددا ل اوبدددي والتعددداون علدددى الددد  
 .   ا جمال وال سيما   ميدان الدعوة اىل اهلل  حما ال رقي والتقوى

أخدد  الددذإ يجتهددر ال أن االختالفددا  بيددسهم ليسددي   عقا ددد وال   أصددول الدددعوة 
  املسهج وامندا هدو قيدا وقدال وخصدومي وجددال   أ دخا  بدالغوا   تعجتديمهم  وال
 . ال يتلاوزون أن يكونوا من فلبي العلم موه

أسدددأل اهلل أن  قددد  مدددا نصدددبوا اليددده شيعدددا  مدددن شدددع  لمدددي السدددل يب وتددديفلف قلدددوهبم 
 .وأرواحهم على احل  واادى 

 .وصلى اهلل على نبيسا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
 حمبكم   اهلل :  تبه                                             
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