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براءة   األُمنَاء 

ممَّا يَـبـهـتُهم به أهلُ املَهَانَت 

واخلِيَانت اجلُهالَء 

 
كتبه 

رَبيع بنُ هاديّ عُمَري املَدخَليّ 
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. احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه 

 :أما بعد 
 (سليمان احلريب )فقد اطلعت على مقال لفاحل احلريب نشرتو شبكة األثري أنزلو الكاتب

قام على الكذب واخليانة وتلفيق التهم الباطلة  " تنبيو األلبَّاء" وىو جزء من ْتث مساه فاحل  
 .وكل إناء ٔتا فيو  ينضح ,وال يستغرب ىذا من فاحل فالشيء من معدنو ال يستغرب ,

:  ىذا وإنَّ للجرح والتعديل شروطاً منها 
. وال سيما بأسباب اجلرح والتعديل : العلم  -1
. ومنها تقوى اهلل ومراقبتو  -2

. وىذان الشرطان ال يتوفران يف فاحل وزمرتو 
وال سيما يف طعنو            ,فال مكان للورع والتقوى ومراقبة اهلل يف تصرفاتو إتاه السلفيُت 

وشاع الثناء عليهم بُت الناس             ,يف علمائهم الذين ثبتت عدالتهم وأمانتهم واستفاضت 
من أمثال الشيخ ناصر الدين األلباين والشيخ زلمد بن صاحل العثيمُت والشيخ أمحد بن حيِت 
النَّجمي والشيخ زيد بن زلمد ىادي ادلدخلي وربيع بن ىادي والشيخ عبيد اجلابري والشيخ 

بل امتدَّ طعن أحد أفراد زمرتو وىو فاروق الغيثي إذل مفيت ادلملكة العربية , صاحل السحيمي 
السعودية مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وإذل الشيخ صاحل اللحيدان وإذل الشيخ صاحل 

. بن فوزان الفوزان انطالقاً من منهج فاحل 
فهؤالء أعالم السنة من طعن فيهم ىوى على أم رأسو وبانت بدعتو وعداوتو للسنة وأىلها 

. وال سيما من أمثال فاحل احلريب وحزبو آّهولُت الذين اشتهروا باذلوى والكذب واجلهل 
فهؤالء ال يُقبل جرحهم يف عوام الناس وال تُقبل شهادهتم يف أتفو األمور فكيف يُقبل 

!! . جرحهم يف أعالم السنة واذلدى ؟
لقد أسرفت ىذه الشرذمة احلدادية يف الطعن والتجريح بالكذب والفجور يف أعالم السنة  
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وىذا األخَت , وعلى رأس ىؤالء الطاعنُت زلمود احلداد وعبد اللطيف بامشيل وفاحل احلريب 
. (!)صار أسوأىم و أعظمهم شراً 

وقد تبُتَّ كذب وفجور األوََّلُْت عند أىل السنَّة ببياين القائم على األدلة الواضحة          يف 
 ( . إزىاق أباطيل عبد اللطيف باشميل) و  ( مجازفات الحدَّاد )كتايبَّ 

. وتبُتَّ كذب وفجور فاحل على أيدي بعض الكتاب السلفيُت باألدلة الواضحة 
. وضلن اليوم مع فاحل رائد الفتنة والشغب والكذب يف مقالو ىذا الذي أناقشو 

 
 ( : 44ص )قال فاحل يف  : أأوً  -

           -يف بًت النصوص وغَته  (الناصح الصادق)كـثبت بالدليل القاطع أن ادلدخلي " 
وحيملهم نتائج ٖتريفو  (الناصح الصادق)مث يدعي على العلماء ٔتثل ما يدَّعيو  -شلا بيناه
 )وىذا عُت ما فعلو ادلدخلي يف رده على أيب احلسن ادلأريب الذي مساه بـ     ,عليهم وكذبو

( 15طبعة رلالس اذلدى يف اجلزائر ص ),(إعانة أيب احلسن على الرجوع باليت ىي أحسن
بواسطة االختيارات الفقهية -حيث جاء فيو نقل العبارة اآلتية عن شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أو يجوز ألحد أن يترحم على من مات -: " من فتاوى شيخ اإلسـالم ابن تيميـة للبعلي
." . كافراً أأ من مات مظهراً للفسق مع ما فيو من اإليمان كأىل الكبائر

التسويد واخلط التحيت ,مع عدم الفصل ,وإمنا جعلها عبارة واحدة : ىكذا بالتمييز
. واضعاً نقطة عند آخرىا شلا يشَت إذل أنَّ الكالم متصٌل إذل تلك النقطة 

أن شيخ اإلسالم دينع الًتحم على من مات مظهراً - ّٔتاناً وزوراً - ورتب على ىذا 
فهذا ابن تيمية يمنع الترحم على من مات مظهراً للفسق ،فمن مات :" الفسق فقال

. مظهراً للفسق أداعية إلى الضالل أألى بهذا الحكم
مث يالحظ أن ابن تيمية َفصَّل يف قضية الصالة على أىل الفسق ودل يفصل يف الًتحم 

. اىـ " " على من مات ُمْظِهراً للفسق
 
 
 :التعليق  -
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ماذا يف ىذا الكالم من األمور العظيمة اليت ثبتت بالدَّليل القاطع على : أقول : أأوً  -
: ربيع ادلدخلي 

يف ىذا البًت وغَته شلَّا بيَّنو        (النَّاصح الصادق )كـفهو : بًت النُّصوص وغَته  -1
 .فاحل  (!الشيخ )

مثَّ يقول عن ربيع أنَّو يدَّعي على العلماء ٔتثل ما يّدعيو النَّاصح الصادق وحُيمُّْلهم  -2
 .نتائج ٖتريفو وكذبو عليهم 

أىذا عين ما فعلو :" ويُؤكّْد ىذه األمور اليت ثبتت على ربيع بالدَّليل القاطع بقولو  -3
-المدخلي في ردِّه على أبي الحسن الذي طبعتو مجالس الهدى في الجزائر

فربيع ادلدخلي إذن عنده أسوأ من النَّاصح الصادق إْذ لو سوابق من " 15ص
اخليانات والبًت واالدّْعاء على العلماء دعاوى كاذبة خائنة وٖتميلهم نتائج ٖتريفو 

 ! وكذبو

    واجلديد يف ىذا ادلقال أنَّ فاحلاً أصبح يُغاير بُت ربيع ادلدخلي وبُت النَّاصح الصادق 
فربيع اآلن أصبح غَت . بعد أن كان ُيصرُّْح ىو وحزبُو بأنَّ النَّاصح الصادق ىو ربيع 

!!. النَّاصح الصَّادق ولكن لو سوابق فهو عنده أسوأ من النَّاصح الصَّادق
ِو النَّاصح الصَّادق ! واآلن ضلن مع فاحل الغيور األمُت  -4 ليُثبت لنا بالدَّليل !! ولُنسمّْ

حيث جاء فيو !- :" ال ُفضَّ فوه -القاطع خيانة ربيع وٖتريفو وبًته وكذبو فيقول
بواسطة االختيارات الفقهية من فتاوى -العبارة اآلتية عن شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أو يجوز ألحد أن يترحم على من مات كافراً -:"شيخ اإلسـالم ابن تيميـة للبعلي
 . اىـ " " أأ من مات مظهراً للفسق مع ما فيو من اإليمان كأىل الكبائر

ما ارتكبو ربيع ادلدخلي من  (!)بذكائو وعبقريتو  (!)مث بُتَّ فاحل النَّاصح الصادق الغيور 
بعد ارتكابو للخيانة بانتزاع ىذه الفقرة من سياقها وسباقها  (!)خيانة ومكر وتلبيس 

التسويد واخلط التحيت ,مع عدم الفصل, وإمنا : ىكذا بالتمييز - : " ال ُفضَّ ُفوه-فقال
جعلها عبارة واحدة ,واضعاً نقطة عند آخرىا شلا يشَت إذل أن الكالم متصٌل إذل تلك 

أن شيخ اإلسالم دينع الًتحم على من مات - ّٔتاناً وزوراً - ورتَّب على ىذا . النقطة 
فهذا ابن تيمية دينع الًتحم على من مات مظهراً للفسق ,فمن :" مظهراً الفسق فقال
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. مات مظهراً للفسق وداعية إذل الضالل أوذل ّٔذا احلكم
ودل يفصل يف الًتحم ,مث يالحظ أن ابن تيمية فصَّل يف قضية الصالة على أىل الفسق 

" . على من مات مظهراً للفسق 
لكالم شيخ  (!)على خيانة ربيع ادلدخلي وكذبو وبًته  (!القطعية  )فهذه عدٌد من األدلَّة 

 . (!!)اإلسالم وٖتميلو شيخ اإلسالم نتائج ٖتريفو وكذبو 
يف ىذه األدلَّة القطعية واالكتشافات  (!!اإلمام العبقري  )فهل لنا أن نناقش ىذا 

! العبقرية ؟
إخل ثبتت ..فهو يرى أنَّ ىذه األمور من البًت والتحريف!! فإنَّ لكل جواٍد كبوة أو كبوات 

وإنٍَّت ألخالفو يف ىذه الدَّعوى وأرى أنَّو قد ثبت بالدَّليل عندي , (!!)بالدَّليل القطعي 
: ىو الذي خان وبًت وجازف يف دعاواه وحكمو وأدلَّيت      ما يأيت !- مع عبقريتو-أنَّو 

أنٍَّت نقلُت كالماً عن شيخ اإلسالم يتكوَّن من مخس فقرات ؛ نقلتها بكل أمانة - 1 
ودقَّة فقرة بفقرة وِكْلَمة بِكْلَمة وحرفاً ْترٍف ُمرتَّبة كما وجدهُتا دل أغَتّْ بداياهتا وال هناياهتا 

اليت  (131ص)وإليك أخي القارئ الفقرات اخلمس من كالم شيخ اإلسالم كما ىي يف 
 - : رمحو اهلل-نقلُت منها من طبعة دار العاصمة بتعليقات العالمة ابن عثيمُت           

أمن مات أكان و يزكي أو يصلي إو في رمضان ينبغي ألىل العلم أالدين أن "    
 الصالة على القاتل نفسو أعلى َيَدعوا الصالة عليو عقوبة أنكاوً ألمثالو؛ لتركو 

.  أو بد أن يصلي عليو بعض الناس .أالمدين الذي و أفاء لو الغالِّ 
 . عليويَ أإن كان منافقاً فمن علم نفاقو لم يصل عليو، أمن لم يعلم نفاقو ُصل    
أو يجوز ألحد أن يترحم على من مات كافراً أأ من مات مظهراً للفسق مع ما     

 .فيو من اإليمان كأىل الكبائر
أمن امتنع من الصالة على أحدىم زجراً ألمثالو عن مثل فعلو؛ كان حسناً أمن     

صلى على أحدىم يرجو لو رحمة اهلل، ألم يكن في امتناعو مصلحة راجحة؛ كان 
حسناً، ألو امتنع في الظاىر أدعا لو في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أألى 

 .من تفويت إحداىما
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 غسل الشهيد أالصالة عليو يدل على عدم الوجوب، أما أترك النبي     
.  اىـ" .استحباب الترك فال يدل على تحريم الفعل

إذل آخر ما ألصقو يب ىذا ... ففي أيّْ ديٍن وبأيّْ منطٍق أكون ّٔذا العمل خائناً كاذباً 
 !  الرَّجل ؟

وىو الذي خان وبًت بانتزاعو ,رل احلقُّ أن أقول إنَّو ىو الذي كذب عليَّ وافًتى  -2
ىذه الفقرة وحدىا من بُت أخواهتا شُلوّْىاً وُمومهاً النَّاس أنٍَّت دل أنقل عن شيخ 

مثَّ أكَّد ىذا التمويو واإليهام بعدم ذكر الصحيفة اليت ,اإلسالم إالَّ ىذه الفقرة فقط 
اختيارات شيخ اإلسالم ابن ) من كتاب  (131ص)نقلُت منها وأحلُت عليها بـ

ط دار العاصمة اليت عليها تعليقات وتصحيحات العالمة ابن  (- رمحو اهلل-تيمية
 -. رمحو اهلل-عثيمُت

ىناك : "  ارتكب خيانة أخرى ومكراً ُكبَّاراً آخر أالَ وىو حذفو لكالمي اآليت  -3
:  حيث قالعلماء يقولون ٔتنع الصالة على أىل البدع وعلى رأسهم رسول اهلل 

القدرية رلوس ىذه األمة ادلكذبون بأقدار اهلل إن مرضوا فال تعودىم وإن ماتوا ) 
 حديث 1/35)ه وابن ماج (5/407), (2/125)رواه أمحد ( فال تشهدوىم 

( 191-190) واآلجري يف الشريعة (144ص )وابن أيب عاصم يف السنة  (92
ونقل السندي يف تعليقو على ابن ماجو أن احلافظ ابن حجر صححو كما حسنو 

( 75,حديث 1/22)    ه وصحيح ابن ماج144 يف ظالل اجلنة ص ()األلباين
 (.1/412" ) البدع  وموقف أىل السنة واجلماعة من أىل األىواء "انظر 

  يف            ومنهم ابن عباس وابن عمر ورلاىد ومالك والليث وأبو ثور قال ىؤالء
,وال تصلوا على موتاىم وقال أبو ثور ال نصلي خلفهم  ال تعودوا مرضاىم"  : القدرية

وقد أحال إذل مصادر  (1/413)انظر موقف أىل السنة من أىل البدع للرحيلي " 
  .ىذه األقوال 

ال ٕتالسوىم وال تكلموىم وإن مرضوا فال  "وعن بشر بن احلارث يف اجلهمية     
                                 

أو ثبت عندىم أو عند بعضهم لكن ,َمْن دل يأخذ ّٔذا احلديث من مجهور أىل السنَّة فلعلَّو دل يثبت عندىم :  ()
 .وجدوا من األدلَّة ما يُعارضو ظاىراً شلَّا ىو أصحُّ وأرجح منو فقدَّموه 
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وعن زلمد بن  (1/126)السنة لعبد اهلل بن أمحد "  تعودوىم وإن ماتوا فال تشهدوىم
وال تشهد ... من قال القرآن سللوق فهو كافر ال يصلى خلفهم " حيِت العدين 

  .اىـ" ( 2/325)الاللكائي آّلد األول  "جنائزىم وال تعاد مرضاىم 
    حذف ىذا الكالم كلَّو مكراً وخيانًة ألنَّو يهدم أراجيفو وأراجيف زميلو يف احلرب 
على أىل السنَّة أالَ وىو أبو احلسن ادلأريب حيث يدَّعيان إمجاع أىل السنَّة على جواز 

. ويف النُّصوص اليت حذفها إبطال ىذه الدَّعوى . أو سنّْية الصالة على أىل البدع 
ا ىو مع مجهور أىل السنة القائلُت ّتواز الصالة على مبتدعة  وأمَّا رأيي سابقاً وَحاالً إمنَّ

. أىل القبلة وُفسَّاقهم ما داموا يف دائرة اإلسالم 
:   ثانياً - 

أنَّ شيخ اإلسالم دينع الًتحم           - ّٔتاناً وزوراً -ورتَّب على ىذا  ): قال فاحل  
فهذا ابن تيمية يمنع الترحم على من مات : " على من مات مظهراً الفسق فقال

 ("مظهراً للفسق، فمن مات مظهراً للفسق أداعية إلى الضالل أألى بهذا الحكم 
. اىـ
 : أقول - 

 إنَّ رميي بالزور والبهتان من أجل ما استفدتو من كالم ابن تيمية الصريح لََيُدلُّ على -1
فأنا دل ُأمحّْل كالم شيخ اإلسالم ,جهل ىذا الرَّجل وجالفتو وبُعده عن العلم وأىلو 

ولو أينّْ أخطأُت يف فهم كالم شيخ ,بل كالمو ظاىٌر فيما أخذتو منو ,ما ال حيتمل 
اإلسالم ابن تيمية واطلع عليو من خُيالفٍت من أىِل العلِم والعقِل وادلروءِة يف ىذا 

الفهم دلا استجازوا ْتاٍل من األحوال أن حيكموا علّي بأينّْ افًتيُت على شيخ 
فقد خُيِطُئ العادِلُ يف فهم كالم اهلل , اإلسالم ابن تيمية وقلُت عليو البهتان والزور 

 وكالم العلماء فال يصفون فهمو إالَّ باخلطِإ ويعتقدون أنَّ لو تعاذل وكالم رسولو 
 . أجراً واحداً نظَت اجتهاده فإن أصاب احلقَّ فلو أجران 

 فما يستجيز وقد أخطأ بعض الصحابة واألئمة يف فهم كالم اهلل تعاذل ورسولو 
 !فكيف ٔتن دل خُيِطئ ؟. مسلم عاقٌل أن يرميهم بالزور والبهتان 
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ا - رمحو اهلل-أنَّ البعليَّ  -2 وغَته شلَّن ألَّف يف اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية إمنَّ
جمع عليها 

ُ
ختلف فيها ال ادلسائل ادل

ُ
 .ينقلون عنو ادلسائل ادل

ختلف فيها 
ُ
وقد قدَّمُت لك نقل اخلالف الذي هترَّب ,وىذه ادلسألة من ادلسائل ادل

. منو فاحلٌ وأخفاه 
فما ادلانع شرعاً وعقالً من أن خيتار شيخ اإلسالم رأياً مسبوقاً بو كما ذكرُت ذلك 
ا منع عنهم الًتحُّم فال  ألنَّ الذي دينع من الصالة على ادلبتدعة القدرية واجلهمية إمنَّ

الذي يدخل يف -مانع شرعاً وعقالً أن يرى ابن تيمية عدم الصالة وعدم الًتحم 
. على من مات ُمظهراً للفسِق - الصالة

فإذا ُوجد لو رأٌي آخر فيكون قد غَتَّ رأيو باجتهاٍد آخر كما ىو حال غَته من 
. وسيأيت توضيح ذلك ,العلماء 

وغَتىم يُبدي رأيو - رضوان اهلل عليهم-  فحال شيخ اإلسالم كحال العلماء من الصحابة
. يف مسألة مث يُغَتّْ رأيو يف موقف آخر وفتوى أخرى 

ولو أجر واحد فيما أخطأ ,اجتهاده يف احلالُت فلو أجران فيما أصاب فيو احلقَّ فيثاب على 
: يقول عمرو بن العاص أنو مسع رسول اهلل فيو ويعذره اهلل تعاذل يف خطئو كما يف حديث 

 إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلو أجران أإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلو أجر )
 .متفق عليو  (

وكم لألئمة غَته من أقوال سلتلفة يف مسائل, فقد يكون للعادل يف ادلسألة قوالن ,وقد يكون 
 مليئة ّٔذا ؛ فالشافعي لو مذىبان قدمي وجديد وألمحد أقوال يف مسائل لو أقوال ,وكتب العلم

. كثَتة معروفة ومدونة وأليب يعلى كتاب يف ىذا 
 

بل قد يكون لإلمام أمحد يف قضية واحدة مخسة أقوال ,وكل ذلك دليل على خوفو من  
اهلل وعلى ٖترّْيو للحقّْ ,فتحريو للحقّْ ال دينعو أن خُيالف اليوم ما قالو باألمس إذا تبُتَّ لو أنَّ 

. قولو األول خطأ 
. فمثالً لو مخسة أقوال يف تكفَت تارك ادلباين األربعة 
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وقد اتفق ادلسلمون على أنو من دل ( : )7/302)يف آّموع - رمحو اهلل-قال شيخ اإلسالم
  : يأت بالشهادتُت فهو كافر, وأما األعمال األربعة فاختلفوا يف تكفَت تاركها, وضلن إذا قلنا

أىل السنة متفقون على أنو ال يكفر بالذنب, فإمنا نريد بو ادلعاصي كالزنا والشرب, وأما ىذه 
أنو  :  الروايات عنووإحدى,  وعن أمحد يف ذلك نزاع . ادلباين ففي تكفَت تاركها نزاع مشهور

 . يكفر من ترك واحدة منها, وىو اختيار أيب بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب
 ال يكفر إال بًتك  :  ال يكفر إال بًتك الصالة والزكاة فقط, ورواية ثالثة : وعنو رواية ثانية 

 ال يكفر  :  وخامسة .  ال يكفر إال بًتك الصالة :  ورابعة . الصالة, والزكاة إذا قاتل اإلمام عليها
 ( .611-7/610)اىـ وانظر ضلوه يف  (  بًتك شيء منهن, وىذه أقوال معروفة للسلف

ومنعهم ىذا يهدم . أنَّ أبا حنيفة وأصحابو دينعون الصالة على البغاة :      وأضيف اآلن 
 . (!)اإلمجاع ادلزعوم 

وذىبوا إذل أنَّ  : " (ىـ1420ط الفاروق- 14/44التمهيد  )قال اإلمام ابن عبد الَّبَّ يف 
كل من كان من أىل القبلة ال ُتًتك الصالة عليو وعلى ىذا مجاعة العلماء إالَّ أبا حنيفة 

م خالفوا يف البغاة وحدىم فقالوا  عليهم ألنَّ علينا منابذهتم ي ال ُنصلّْ  :وأصحابَو فإهنَّ
 . وبعد ادلوت أحرى لوقوع اليأس من توبتهم:قالوا؛واجتنأّم يف حياهتم 

والذي عليو مجاعة العلماء ومجهور , بشيء  ليس ىذا  :(ابن عبد الَّبَّ ) قال أبو عمر
 قال ال إلو إال اهلل مذنبُت وغَت من على ىالفقهاء من احلجازيُت والعراقيُت أنو يصل

مذنبُت مصرين وقاتلي أنفسهم وكل من قال ال إلو إال اهلل إال أن مالكا خالف يف 
الصالة على أىل البدع فكرىها لألئمة ودل دينع منها العامة وخالف أبو حنيفة يف 

الصالة على البغاة وسائر العلماء غَت مالك يصلون على أىل األىواء والبدع والكبائر 
. اىـ" واخلوارج وغَتىم 

وأرجو أن خُيفّْف عنك ما نزل بك من اآلالم . فهذا رأُي أيب حنيفة وأصحابو يف البغاة 
فسّْقات 

ُ
. (!)واحلسرات على ادلتظاىرين باألفعال ادل

وضلن سابقاً والحقاً مع مجاعة العلماء ومجهور الفقهاء يف مشروعية الصالة على من 
. مات من أىل القبلة وإن كان من أىل البدع أو من الُعصاة 

:   ً ثالثا -
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وإليك أخي القارئ نص عبارة االختيارات الفقهية, لتعلم مبلغ خيانة : " قال فاحل  -
. ىذا الرجل ومكره

ومن مات وكان ال يزكي وال يصلي إال يف رمضان ينبغي ألىل العلم والدين أن يدعوا " 
الصالة عليو عقوبة ونكاالً ألمثالو, لًتكو صلى اهلل عليو وسلم الصالة على القاتل نفسو 

وعلى الغال وادلدين الذي ال وفاء لو, وال بد أن يصلي عليو بعض الناس, وإن كان منافقاً 
.  فمن علم نفاقو دل يصل عليو, ومن دل يعلم نفاقو صلي عليو 

. وال جيوز ألحد أن يًتحم على من مات كافراً 
. ومن مات مظهراً للفسق مع ما فيو من اإلديان كأىل الكبائر 

من أومن امتنع من الصالة على أحدىم زجراً ألمثالو عن مثل فعلو كان حسناً ,
صلى على أحدىم يرجو رمحة اهلل ,ودل يكن يف امتناعو مصلحة راجحة كان حسناً 

,ولو امتنع يف الظاىر ودعا لو يف الباطن ليجمع بُت ادلصلحتُت كان أوذل من تفويت 
. إحدامها 

وترك النيب صلى اهلل عليو وسلم غسل الشهيد والصالة عليو يدل عدم الوجوب أما 
 . (استحباب الًتك فال يدل على ٖترمي الفعل 

واضح ال حيتاج إذل تعليق, والصالة ىي - ىنا-وكالم شيخ اإلسالم  : (فاحل  )قلت 
ودعا لو يف -:" ىنا-ألجل الرمحة ويتضمن الًتحم ما فيها من الدعاء, وشيخ اإلسالم يقول 

. ىو طلب الرمحة لو: , والدعاء"الباطن
 لو اغفر اللهم: " وكان صلى اهلل عليو وسلم يقول يف دعائو يف الصالة على ادليت

احلديث ..وارمحو
وإين ألعجب كيف دينع مسلم الًتحم على مسلم دل خيرج عن اإلسالم ٔتعصيتو أو 

أاستغفر  : فسقو واهلل سبحانو وتعاذل يقول لنبيو صلى اهلل عليو وسلم يف زلكم كتابو
 أإلخواننا الذين ا ربنا اغفر لن:  ومن دعاء ادلؤمنُتلذنبك أللمؤمنين أالمؤمنات 

 .  سبقونا باإليمان 
" ومن مات مظهراً للفسق"وانظر أخي كيف جعل ادلدخليَّ الكالم متصالً والواو يف 
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عاطفة, وىي ابتدائية يف الكالم وليست عاطفة, وحىت يرفع االحتمال يف أن ال تكون عاطفة 
" ومن مات مظهراً للفسق:"وبًت ّٔذا السياق عبارة" أو " جعل قبلها ألفاً مهموزة فصارت 

وال جيوز الًتحم على من مات كافراً :"عن سباقها وحلاقها فكانت بذلك معطوفة على عبارة 
.  اىـ كالم فاحل " , ؤّذا تأخذ حكمها "!!!

: التعليق - 
. فارجع لو  (5-4ص)ويقال تقدم لك النص الذي نقلتو بكل أمانة ودقة 

"   وإين ألعجب كيف دينع مسلم الًتحم على مسلم دل خيرج عن اإلسالم: " قولو  : رابعاً - 
قد عرف القارئ مذىيب يف ىذه القضية من نفس ردي على أيب احلسن : أقول - 

. وسيأيت توضيح ذلك من كتيب ومقااليت 
وفاحل يعلم ىذا ويعلم ىو وغَته أنٍت ناقشت احلداد واحلدادية يف ٖترديهم للًتحم         

على أىل البدع بالطريقة السفيهة اليت سلكوىا وما أحد تصدى ذلم مثلي يف ىذه 
-. وهلل احلمد–القضية وغَتىا 

ومن ىنا دل هتدأ نفُس احلداديّْ الغارل عبد اللطيف بامشيل الصّْديق والورل احلميم لفاحل 
دل هتدأ نفس ىذا احلدادي ودل يكلَّ ودل دَيلَّ من زلاربة ربيع والتأليب عليو والسعي احلثيث  

 . (!)يف ما يرى أنو سعٌي يف إىالكو 
وأين ىذا التباكي والوقوف ّتدٍّ يف وجو ! فأين إنكارك على احلدادية يف ىذه القضية ؟

! . , وأين ادلقاالت الفاحلية يف الرد عليهم يف ىذه القضية وغَتىا ؟!احلدادية ؟
تلك احلرب - ومنهم ربيع-وكيف تتخذ ىذا الصنف جنداً لك يف حرب السلفيُت 

!!! . القائمة على الكذب والفجور؟
حُّم على أىل البدع و ال على الفساق من  وإذن فتباكيك ىذا كذب فال ربيع حُيَرُّْم الًتَّ
ادلسلمُت وإمنا نقل رأياً لشيخ اإلسالم فيما خيص الفاسق ادلتظاىر بالفسق ,وال أنت 

وسيأيت . صادق يف تباكيك وال يف تعجبك ,وتقدم لك أيها القارئ مذىيب يف الًتحم
- .  إن شاء اهلل-زيادة بياٍن 

وانظر أخي كيف جعل ادلدخلي الكالم متصالً والواو يف : " قال فاحل  : خامساً - 
عاطفة , وىي ابتدائية يف الكالم وليست عاطفة وحىت يرفع  (ومن مات مظهراً للفسق)
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وبًت ّٔذا " أو " االحتمال يف أن  ال تكون  عاطفة جعل قبلها ألفاً مهموزة فصارت 
عن سباقها وحلاقها فكانت بذلك معطوفة  (ومن مات مظهراً للفسق  )السياق عبارة 
". ؤّذا تأخذ حكمها  !!! (وال جيوز الًتحم على من مات كافراً  )على عبارة  

:  التعليق  -
:  أقول  -
سبحانك ىذا ّٔتان عظيم ,و رب السماء واألرض إنو دل خيطر ببارل شيء من كل  -1

ىذه األمور اليت بـََهَتٍِت ّٔا ىذا الرجل وال ُيسَتبَعُد منو أنو يرتكب مثل ىذه األفاعيل 
. ادلخزية 

بنصّْو وفصّْو ِكْلَمة  (االختيارات الفقهية): أين نقلت كالم شيخ اإلسالم من كتابو  -2
ِكْلَمة وحرفاً حرفاً على الوضع الذي وجدتو بسياقو وسباقو وحلاقو دل أزد فيو شيئاً ال 

 : ألفا وال مهزة وال غَت ذلك ,ومن ِضمن كالم شيخ اإلسالم ىذه الفقرة اآلتية 

وال جيوز ألحد أن يًتحم على من مات كافراً أو من مات مظهراً للفسق مع       ما " 
" . فيو من اإلديان كأىل الكبائر 

والطبعة اليت نقلت منها " أو " دل أَُغَتّْ فيها شيئاً ودل أَُبدّْل ومن ضمن ىذه الفقرة كلمة 
طبعة دار العاصمة بتحقيق أمحد اخلليل - واحلمد هلل-كالم شيخ اإلسالم ىذا موجودة 
فمن شاء ادلراجعة للتأكد وللوقوف على ,- رمحو اهلل-مع تعليقات العالمة ابن ُعثيمُت
. احلقيقة  فليفعل ذلك مشكوراً 

ومن مات مظهراً  )انظر كيف جعل ادلدخلي الكالم متصالً والواو يف : " وقولو - 
" . وىي ابتدائية يف الكالم وليست عاطفة ,عاطفة  (للفسق 

مث , دل أتصرَّف يف كالم شيخ اإلسالم ؛فلم أصل منقطعاً وال قطعت متصالً :أقول - 
ال الواو وما ىي عندي يف السياق الذي " أو " ما كان يف الكالم الذي نقلتو إال كلمة 

وقفت عليو إال عاطفة ولو كانت الواو ىي ادلوجودة يف ىذا السياق دلا اعتَّبهتا إال عاطفة 
. ألن السياق عندي ال يوجد فيو مانع من العطف وإذل اآلن ال أرى إال ىذا

" وحىت يرفع االحتمال يف أن ال تكون عاطفة جعل قبلها ألفا مهموزة فصارت : " وقولو 
ومن مات مظهراً للفسق عن سباقها وحلاقها فكانت " وبًت ّٔذا السياق عبارة " أو 
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" ؤّذا تأخذ حكمها " وال جيوز الًتحم على من مات كافراً " بذلك معطوفة على عبارة 
 .
:  أقول - 

قد ٖتدثت عن السياق والسباق واللّْحاق وأنو دل يقع ِمٍتّْ َأيُّ تصرٍُّف وأنَّ ادلوجود يف 
ا ىو ِكْلَمة  ّٔذا اللفظ , وواهلل دل خيطر ببارل أي شيء شلا افًتاه " أو " ىذا السياق إمنَّ

َلفّْق للتـَُّهِم الفاجرة وال يبعد أنو يفعل مثل ىذا فيقيس الناس على نفسو
ُ
! . ىذا ادل

وأبو احلسن ادلصري على فجوره دل يصل إذل ىذا ادلنحدر يف اإلفك الذي وصل إليو ىذا 
. األفاك األثيم 

وال أستبعد أنو استعان بأمثالو من الفجار , وال أدري كم وقتاً قضاه يف ىذا التلفيق 
البارعُت يف تلفيق التهم والذين حيتاجون إذل زلاكمات وعقوبات رادعة ذلم وألمثاذلم؛ 

 . (!!)أما أجبن فالح من المحاكمات أما أحقو أحزبو بها 
وواضح وضوح الشمس يف كبد السماء ضاحية ال حيول دوهنا حائل أن  ): قال فاحل - 

وال جيوز ألحد أن يًتحم على " ادلدخلي عمد إذل النقل عن االختيارات ليستغل عبارة 
 وما قبلها وما بعدىا شلا 445صـ/4وىي كذلك يف الفتاوى الكَّبى ج" من مات كافراً 

 يدل أهنا معًتضة يف الكالم وأن ادلعٌت مفهوم من كالم شيخ –يتصل ّٔا معٌت وحكماً 
ونصوصو تزيد وضوحاً عندما يرجع إذل كتبو اليت ضرب عنها ادلدخلي صفحا ,اإلسالم 

 . (لغايتو الفاسدة 
إن الكذب واإلرجاف يف كالمك واضح وضوح الشمس يف كبد السماء   : أقول - 

فما ىي أدلتك على أن ادلدخلي عمد إذل النقل عن االختيارات ليستغل عبارة           
فو اهلل إن ىذا دل يكن مٍت وال أمر " وال جيوز ألحد أن يًتحم على من مات كافراً " 

خطر ببارل وما الذي يدفعٍت إذل ىذا االستغالل وأنا أجيز الًتحم يف كتابايت وجلسايت 
وإجابايت على من يسألٍت وجرت حرب بيٍت وبُت حزبك احلدادي حينما كانوا حُيرُّْمون 
حُّم على ادلبتدع ويُبدُّْعون من ال يُبدّْع ادلبتدع وحرّٔم ال تزال مستعرة ضدي وضدَّ  الًتَّ

. ادلنهج السلفي 
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فهل من ادلستحيالت  ( اوختيارات )    إنَّ لشيخ اإلسالم اختيارات ومسّْي الكتاب بـ 
وىل من ادلستحيل عليو أن خيتار رأياً لو ! عليو أن خيتار رأياً خُياِلُف فيو اجلمهور مثالً ؟

!. فيو سلف ؟
! أالَ ترى أَنَّك ٕتهل الَبَدىيات الواضحة وضوح الشمس ؟

. ىذه ادلسألة اليت شغبت ّٔا علينا : إنَّ لشيخ اإلسالم مسائل ٗتتلف فيها أقوالو منها 
ط دار - 137الفقهية ص االختيارات )ما نقلو اإلمام البعلي عن شيخ اإلسالم يف : ومنها 

:  قال  (العاصمة 
و َحجُّوا تطوعاً أو قـََرُؤوا  أودل يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً أو صاموا تطوعاً ) 

فال ينبغي العدأل عن طريق السلف  أن يـُْهُدوا ثواب ذلك إذل أموات ادلسلمُت:  القرآن
  . ( فإنو أفضل أأكمل

الصحيح أنو ينتفع ادليت ّتميع :  أقال أبو العباس في موضع آخر : ) وقال البعلي
العبادات البدنية من الصالة والصوم والقراءة كما ينتفع بالعبادات ادلالية من الصدقة والعتق 

. اىـ ( باتفاق األَئمةوضلوىا 
دينع عن - : على منهجكم-فهذه مسألة لشيخ اإلسالم فيها قوالن يف أحدمها : قلُت 

مخالفتو أموات ادلسلمُت اخلَت العظيم الذي يبذلو ذلم ادلسلمون األحياء باإلضافة إذل 
 )!!(.  وتِّفاق األئمَّة

    .  وأنا مع ما كان عليو السلف وأرجو أن يكون رأي شيخ اإلسالم األخَت 
:  يف حياة اخلضر قوالن - رمحو اهلل-ولشيخ اإلسالم 

. يرى أنو حيّّ : أحدمها  -
. ينفي حياتو بشدة : ويف الثانية  -

وىذا عند احلدادية ويف مذىبهم تناقض رىيب يستوجب الطعن فيمن حيصل لو مثل     ىذا 
 . )!!(

. فهو رلتهد لو أجران فيما أصاب فيو احلقَّ وأجٌر واحٌد فيما أخطأ فيو: أمَّا عند العلماء - 
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 وما قبلها وما 445 صـ 4وىي كذلك يف الفتاوى الكَّبى ج: " قال فاحل  : سادساً - 
 يف الكالم وأن ادلعٌت مفهوم من (1)بعدىا شلا يتصل ّٔا معٌت وحكما يدل على أهنا معًتضة

كالم شيخ اإلسالم ونصوصو تزيده وضوحاً عندما يرجع إذل كتبو اليت ضرب عنها ادلدخلي 
". صفحاً لغايتو الفاسدة 

: التعليق - 
االختيارات العلمية يف اختيارات شيخ " ىذا الكالم الذي َأَحْلَت عليو ىو من - 1     

الذي رتَّبو على األبواب الفقهية اإلمام أبو احلسن علي بن زلمد بن " اإلسالم ابن تيمية 
:  عباس البعلي الدمشقي ولفظو 

ومن مات وكان ال يزكي وال يصلي إال يف رمضان ينبغي ألىل العلم والدّْين أن يدعوا " 
الصالة عليو عقوبة ونكاال ألمثالو لًتكو صلى اهلل عليو وسلم  الصالة على القاتل نفسو 

 وال بدَّ أن يصلي عليو بعض الناس وإن كان منافقا كمن أالمدين الذي لو أفاءوعلى الغالّْ 
عليو ومن دل يعلم نفاقو صلى عليو وال جيوز ألحد أن يًتحم على من  علم نفاقو دل يصل

مات كافرا ومن مات مظهرا للفسق مع ما فيو من اإلديان كأىل الكبائر ومن امتنع من 
الصالة على أحدىم زجرا ألمثالو عن مثل فعلو كان حسنا ولو امتنع يف الظاىر ودعا لو يف 

وترك النيب  صلى اهلل عليو . الباطن ليجمع بُت ادلصلحتُت كان أوذل من تفويت إحدامها 
وسلم  غسل الشهيد والصالة عليو يدل على عدم الوجوب أما استحباب الًتك فال يدل 

   .اىـ .." على ٖترمي الفعل
وبادلقابلة بينو وبُت ما يف النسخة اليت نقلت أنا منها واليت ٘تتاز بالتحقيق على ثالث نسخ 

وقد اعتٌت  - رمحو اهلل-سلطوطة وعلى رابعة عليها تعليقات العالمة زلمد بن صاحل العثيمُت 
. ّٔا احملقق عناية جيدة تـَْفِقُدَىا كل طبعات ىذا الكتاب 

وبادلقارنة بُت ما يف الفتاوى الكَّبى وىذه النسخة ادلتميزة وجدنا من اخللل والسَّقط يف نص 
: الفتاوى ما يأيت 

                                 
: االعًتاض من أنواع اإلطناب ويؤتى بو ألغراض منها  :  (1 )
. وزيادة التأكيد - 4, والتنبيو - 3, والدعاء - 2, التنـزيو - 1

  !! .فمن أي أنواع االعًتاض ىذا الكالم الذي تدَّعي أنو اعًتاض ؟, ويركب أحياناً من مجلة وأحياناً من مجل 
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لِتَـرِْكو صلى اهلل عليو وسلم الصالة على القاتل  ):ففي نص الفتاوى الكَّبى  -1
 ( . أالمدين الذي لو أفاءنفِسِو وعلى الغالّْ 

!  فساد ادلعٌت فيو واضح وضوح الشمس ودل تدركو  (وادلدين الذي لو وفاء  ):يف قولو 
( :         )... 131)ويف النسخة ادلتميزة واليت عليها تعليقات للعالمة ابن عثيمُت ص 

. وىذا ىو ادلعٌت الصحيح  : ( أالمدين الذي و أفاء لو
وىو صحيح  ( أعلى المدين الذي و أفاء لو( :) ... 24/286)ويف رلموع الفتاوى 

" . على " ادلعٍت وفيو زيادة 
أمن  ): وىو قولو ! حصل سقط يف نسخة الفتاوى الكَّبى ٔتقدار سطر وزيادة  -2

صلى على أحدىم يرجو لو رحمة اهلل ألم يكن في امتناعو مصلحة راجحة 
  (. كان حسناً 

بالواو ويف النسخة  " أمن مات مظهراً للفسق" ُوِجد يف نص الفتاوى الكَّبى  -3
  " .مظهراً للفسق أأ من مات" اليت نقلت منها 

 والتحقيق العلمي يقتضي ترجيح النسخة اليت نقلُت منها واليت ذكرنا أهنا متميزة على غَتىا 
ألهنا ُقوبَِلْت على ثالث نسخ سلطوطة ونسخة رابعة تقدَّم احلديث عنها ال سيَّما ونسخة 

والَفِطن يدرك مدى رداءة ٖتقيقها وال يرى االعتماد , الفتاوى الكَّبى رديئة الطبع والتحقيق 
عليها عند االختالف حيث حصل ىذا السقط يف موضعُت يف نص قصَت فال يؤمن أن 

 . (و)فصارت  (أو)يكون قد سقطت األلف ادلهموزة من كلمة 
والعجب أنك تتخذىا حجة وأنت دل تدرك ما أصاب النص الذي تصول بو من بالء , 

. تصول بو وٕتول يف استعالء وُٗتَوّْن بو األمناء 
! . فهل على منطقك األىوج تتهم زلقق الفتاوى الكَّبى ؟

وبادلقابلة بُت نسخة الشيخ زلمد حامد الفقي وبُت النسخة ادلتميزة وجدنا يف نسخة زلمد 
 أمن  )ويف النسخة ادلتميزة  ( أمن صلى على أحدىم يرجو رحمة اهلل ): حامد قولو 

 ( . صلى على أحدىم يرجو لو رحمة اهلل
! . ؟" لو " فماذا نقول يف الشيخ زلمد حامد وقد سقطت عليو كلمة 
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بل ماذا نقول فيو وقد ذكر زلقق النسخة ادلتميزة أنو دل تكد ٗتلو صحيفة من الكتاب من 
من مقدمة التحقيق وقال يف              " و " قال ىذا يف الصفحة ! خطأ أو نقص أو ٖتريف ؟

" : ز" الصفحة 
. يوجد نقص سطر أو أكثر ولو أمثلة كثَتة جداً , وذكر لذلك بعض األمثلة -    أ 

 .وذكر أن ىناك نقص كلمة أو كلمتُت وىو كثَت جداً ال تكاد ٗتلو منو صحيفة -  ب 

 .حييل ادلعٌت يف كثَت من ادلواضع  - ج

وكم من ادلطارق سيهوون ّٔا ! فماذا حُيكم على الشيخ زلمد حامد يف زلكمة احلدادية ؟
!. على رأسو ؟

أما عند العلماء والعقالء والنبالء فسوف يعتذرون لو ويًتمحون عليو ال سيما وليس عنده إال 
. يف خدمة السنة ونصرهتا- رمحو اهلل -نسخة خطية واحدة ,وال ينسون لو جهوده 

ما ىو دليلك على أن شيخ اإلسالم كتب ىذه الكلمة بالواو اليت تصفها - 2     
. ؟  (أو)باالبتدائية وأن ربيعاً جاء فتجرَّأَ كذباً وخيانة فكتبها بـ 

!.  أال جيوز عند العقالء أن يكون اخلطأ يف نسخة الفتاوى الكَّبى ؟
من أين لك ىذا القطع بأن ربيعاً ىو الذي قام ّٔذا التحريف الذي قطعت بو - 3     

وبـَنَـْيَت عليو أحكاماً ٕتعل العقالء يًتمحون على زلمود احلداد الذي يتقاصر أن َيِصَل     إذل 
-.  فاحل احلريب –ما وصل إليو زعيم احلدادية اجلديد 

" . إن ادلعٌت مفهوم من كالم شيخ اإلسالم : " قوُلَك - 4     
 إنَّ يف ىذه الدعوى رلازفة ومكابرة فال يَفَهُم عريبّّ ما تدَّعيو أنت على كالم شيخ :أقول - 

اإلسالم الذي نقلُتو أنا وإمنا يفهم ما فهمُتو أنا ,وما قبل ىذه اجلملة وما بعدىا ال َيُدلُّ على 
. ما تدَّعي ال معٌت وال ُحْكماً 

ونصوصو تزيده وضوحاً عندما يُرجع إذل كتبو اليت ضرب ادلدخلي عنها : " وقولك  - 5     
" . صفحاً لغايتو الفاسدة 

! . من أين لك أنٍت ضربت صفحاً عن كتب شيخ اإلسالم لغاية فاسدة ؟: أقول - 
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ومن أين لك أنٍت عرفت أن ىذه اجلملة معًتضة فحملتها ما ال ٖتتمل وأضربت عمداً   عن 
على شيخ - كما تزعم-مراجعة كتب شيخ اإلسالم ألَُمشَّْي ادلعٌت الباطل الذي افًتيُتو 

. اإلسالم 
يف ردّْي على أيب احلسن كنُت بصدد الردّْ على شريط فيو ظلم ألىل السنة وأعلق ما تيسر 

. على ما يف ىذا الشريط من الظلم والدعاوى 
وليس ىذا الشريط سلطوطة أقوم بتحقيقها فأراجع نسخها وأقارن بينها وال سيما عند 

. اختالفها وأضيف إذل ذلك كتباً أخرى 
. (!!)فهل أنت تقوم ٔتثل ىذا ؟ أرين أعمالك اجلليلة وٖتقيقاتك الدقيقة أيها احملقق ادلدقق 

 إنَّ من تلوناتك احلربائية أنك كنت مع السلفيُت يف اإلنكار على من :أأقول لك  -
يقول ْتمل آّمل على ادلفصل مث قادك الظلم والبغي والفجور يف اخلصومة أن تنضم 

إذل حزب سيد قطب يف القول ْتمل آّمل على ادلفصل و إذا كان ىذا أصبح 
وإذا أبت نفسك ذلك فلماذا كل ! مذىباً لك فلماذا دل ٖتمل رلملي على مفصلي ؟

ىذه االفًتاءات عليَّ وقد صرَت من أصحاب محل آّمل على ادلفصل وما فائدتك 
وفائدة غَتك من مذىب تراه حقاً وعدالً أوُل من يستفيد منو أىل البدع مث ال تطبق 

. ىذا العدل 
. إخل .... واإلسالم يأمرنا بالعدل مع ادلسلمُت ومع الكفار من يهود ونصارى ورلوس 

أالَ قاتل اهلل األىواء ما أفسدىا وما أشد خطرىا على أىلها قبل غَتىم وكم كشف اهلل 
. حقيقتهم وحقيقة ما ُيْضِمُرون وُيكنُّون 

 
وحىت ما رجع إليو منها ونقل ىذه النصوص  : " (!)قال فاحل احملقق العظيم  : سابعاً  - 

موقف أىل السنة واجلماعة من أىل " وغَتىا منها وليس فيها تلك العبارة صاحب كتاب 
 . (1)" قد رجع إليو ادلدخلي ونقل عنو وأحال عليو " األىواء والبدع 

 

                                 
ىذا النص منو على ىذا الكتاب دليل على أنو تعمد حذف كالم األئمة الذي يدل على بطالن دعواه لإلمجاع   (1 )

  ! .فمن ىو اخلائن ؟
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:  أقول - 

ّٔذه ادلناسبة أَذُْكر أنَّ فاحلاً قد تلون يف حق ىذا الكتاب تلونات فهو يطعن يف - 1 
الكتاب وصاحبو مث يعتذر ويعود إذل مدح الكتاب وصاحبو وذُكر رل أنو دّرس يف الكتاب  

! . مث عاد إذل الطعن يف الكتاب وصاحبو وتبديعو مث ال أدري على أي لون ىو اآلن ؟
نعم رجعت إذل ىذا الكتاب ونقلُت منو ما أحتاجو يف ىذه القضية ورجعت إذل كتاٍب - 2

لشيخ اإلسالم ونقلت منو عبارتو بنصها فماذا تطلب مٍت ؟ ىل تطلب أن أراجع كتب شيخ 
اإلسالم كلها وأراجع أصوذلا وأصول أصول أصول أصوذلا إذل عهد اإلمام مالك واألوزاعي 

!!  والثوري يف تعليق على شريط ؟
. إننا نريد منك عمالً واضحاً يف ىذا ادليدان تكون فيو أسوة لألمة 

( : " 24/286 )وكالم شيخ اإلسالم نصو كما يف رلموع الفتاوى : " قال فاحل  : ثامناً - 
وأما من كان مظهراً للفسق مع ما فيو من اإلديان كأىل الكبائر ,فهؤالء البد أن يصلي 

عليهم بعض ادلسلمُت ومن امتنع من الصالة على أحدىم زجراً ألمثالو عن مثل ما فعلو كما 
امتنع النيب صلى اهلل عليو وسلم عن الصالة على قاتل نفسو وعلى الغالّْ وعلى ادلدين الذي 

. ال وفاء لو 
. وكما كان كثَت من السلف ديتنعون من الصالة على أىل البدع كان عملو ّٔذه السنة حسناً 

ومن صلى على أحدىم يرجو رمحة اهلل ودل يكن يف امتناعو مصلحة راجحة : إذل أن قال 
. كان ذلك حسناً 

ولو امتنع يف الظاىر ودعا لو يف الباطن ليجمع بُت ادلصلحتُت كان ٖتصيل ادلصلحتُت     
. أوذل من تفويت إحدامها 

فانظر كيف  انتزع الكالم من سياقو مبالغة يف اخليانة وأضاف ألفاً من عنده قبل الواو 
فحسبنا اهلل وحسب شيخ اإلسالم وكفى إسالمنا وأمتنا شر ادلتالعبُت " أو " فصارت 

" . بنصوص أىل العلم يزيدون فيها وينقصون منها وينسبون إليهم ما ىم برءاء منو 
 

:  أقول - 
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    إن الرجل بارع يف تلفيق التهم ,لقد ذىب جيمع كل ما وصل إليو يف ىذه القضية من 
. اخل ... كتب شيخ اإلسالم ليدين ربيعاً باخليانة والكذب 

بل  (اختيارات ابن تيمية  )ؤّذا ادلسلك أول ما تـَُوجَُّو ىذه التهمة لكل من حقَّق كتاب 
توجو إذل مؤلف االختيارات الذي اقتصر على نص واحد يف ىذه القضية ودل يرجع إذل كتب 

قد جٌت على شيخ اإلسالم ألنو ألَّف كتاباً يف - على منهجك - شيخ اإلسالم بل يكون 
!!. اختيارات شيخ اإلسالم وترك ما عداىا 

" ادلنهاج"وُتوجَّو إذل زلمد حامد الفقي الذي دل يرجع إذل مؤلفات شيخ اإلسالم ومنها 
اخلطَتة فلم يرجع "  أو " وُتوجَّو إذل ابن عثيمُت الذي وقف على ىذا النص ورأى فيو كلمة 

إذل مؤلفات شيخ اإلسالم ليقتلع ىذه الكلمة ادلدمرة من جذورىا ويبدذلا بالواو الرحيمة واو 
احلدادية اليت ٖتولت من جحيٍم على األمة إذل مجاعة سالم ورمحة كما يظهر ىذا التحول 
!. من كالم زعيمها الرحيم فهو شديد الرمحة باألمة وال شدة عنده إال على السلفيُت فُيعذر 

قال فاحل متباكياً على واوه واو االبتداء وعلى الكالم ادلظلوم الذي انتزعو ربيع من  : تاسعاً - 
فانظر كيف انتزع الكالم من سياقو مبالغة يف اخليانة وأضاف ألفاً من عنده قبل : " سياقو 
. اىـ" الواو 

ففي ىذا التصرف من ربيع كارثة عظيمة على إسالم احلدادية وأمتهم فإنَّ ربيعاً : أقول - 
وبسبب زيادة األلف الظادلة اليت اعتدت ,قد أصبح عدواً لألمة بسبب انتزاع ىذا الكالم 

ولو علم الروافض والصوفية ٔتا نزل ّٔذه الواو ألقاموا ذلا العزاء " أو"على الواو فحولتها إذل 
!!!. أو ألفها العداء " أو " وشادوا ذلا القبور والبناء ولناصبوا لكلمة 

وأنا البد أن أعتذر إذل الناس وأقول ذلم إنٍت براء شلا نسبو إرلَّ فاحل وأن ادلرتكب ذلذا الفعل 
يف الدرجة األوذل إمنا ىو عالء الدين البعلي وأقرَّه ابن عثيمُت وزلقق ىذا الكتاب فوجهوا 

,أما أنا فو اهلل ما تصرفت يف ىذا  الكالم وال انتزعتو من  (!)خصومتكم واهتاماتكم إليهم 
. موضعو بل دل انتزع حرفاً واحداً من موضعو ودل أزد حرفاً واحداً ال األلف وال غَتىا 

 وأعتقد أن عالء الدين البعلي ومن بعده دل يتصرفوا يف كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية ال يف  
:  ألف وال يف غَتىا ,وأريد أن أىون على الناس وعلى فاحل من ىذه الكارثة فأقول 
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فكالمها حرف عطف ومها أختان فال " الواو"وبُت " أو " إنو ال فرق يف ىذا السياق بُت 
. خالف وال نزاع بينهما 

وليسازلٍت فاحل إذا قلت لو أنو قد أخطأ يف جزمو بأن الواو ىذه إمنا ىي ابتدائية        وأقول 
!. الواقعة بعدىا ؟" من "إذا كانت ابتدائية فأين خَّب كلمة : لو 

!. زللها فأين خَّب ادلبتدأ ؟" أو " وحىت لو كانت غَت ابتدائية وحىت لو حلت 
. وحىت يظهر للناس بطالن كالم فاحل أعيد الكالم كما قالو  شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وال جيوز ألحد أن يًتحم على من مات كافراً أو من مات مظهراً للفسق -: " رمحو اهلل-قال
" . مع ما فيو من اإلديان كأىل الكبائر 

معطوفاً على ما قبلو استقام الكالم " اخل ... أو من مات مظهراً للفسق : " فإذا جعلنا قولو 
. وأخذ حكم ادلعطوف عليو 

وإذا قلنا إنو كالم مبتدأ أو مستأنف ال عالقة لو ٔتا قبلو وال ما بعده صار كالماً مهمال ال 
. فائدة لو نَربَأ  بشيخ اإلسالم عنو 

: ولو ربطناه ٔتا بعده فقلنا 
ومن مات مظهراً للفسق مع ما فيو من إديان كأىل الكبائر ومن امتنع من الصالة على " 

". أحدىم زجراً ألمثالو عن فعلو كان حسناً 
كان معٌت باطالً يتضمن " من مات مظهراً للفسق " معطوفاً على " من امتنع " وجعلنا 

وحاشا مسلماً أن خيطر ىذا ببالو ,وإذاً فال يصح ىذا الكالم          ,ٖتسُت الفسق وترغيباً فيو 
- . رمحو اهلل-إال أن يكون معطوفاً على ما قبلو ويكون ىذا رأياً من آراء شيخ اإلسالم

وما ذكره يف غَت ىذا ادلوضع سلالفاً ذلذا الرأي جيوز أن يكون رجوعاً منو عن ىذا الرأي كما 
يفعل غَته من علماء ىذه األمة ورلتهديها ؛ يرى الرأي مث يظهر لو رأي آخر يرى أنو احلق 

. فَتجع إليو 
لقد اجتهد فاحل على خالف عادتو ومألوفاتو أو اجُتهد لو بواسطة احلاسوب فجمع كالم 

ليثبت أن ربيعاً قد خان وبًت إذل " منهاج السنة"ومن " رلموع الفتاوى"شيخ اإلسالم من 
. آخر طعونو واهتاماتو وما أبعد عملو عن النصح لإلسالم وادلسلمُت 
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وبالتأمل يف ما نقلو وغَته يظهر أن شيخ اإلسالم كان يتكلم يف ىذه القضية ْتسب 
ادلناسبات فتارة يتكلم فيها إجابة على سؤال وتارة يتكلم فيها ابتداًء كما يف االختيارات 

" . ادلنهاج"وتارة للرد على أىل األىواء كما يف , (289-24/288)وكما يف رلموع الفتاوى 
. وٗتتلف يف الصياغات والعبارات والطول والقصر 

واحدة منها , ورأيو فيها ىو " االختيارات الفقهية"فهذه الفتوى اليت نقلتها بنصها من كتاب 
 ( . سُتكتب شهادتهم أُيسأَُلون )ما ذكره دل أغَت منها حرفاً كما يفًتي عليَّ فاحل 

ىذا وشلا ال يفوتٍت ىنا أن فاحلاً حيتج عليَّ بكالم فيو سقط كما وضحتو فيما سلف وأنو قد 
" كلمة          " ومن صلى على أحدىم يرجو لو رمحة اهلل " أسقط من قول شيخ اإلسالم 

. فتغَت ادلعٌت فصار رجاء الرمحة للُمصّلي ال للميّْت " رمحة اهلل "قبل كلمة " لو
!! . وىذا على مذىبو خيانة وحرمان للميت من الرمحة 

. أما على مذاىب أىل العلم واإلنصاف فخطأٌ ال يُطعن بو يف عدالة ناقلو وال يتهم ٓتيانة
فما ىو رأي فاحل واحلدادية ؟  

!!. واجلواب أنو إن كان حدادياً فال حرج عليو ولو خان يف صفحات عمداً 
وأما إن كان من غَت احلداديُت فهو خائن كاذب ولو سقطت عليو كلمة خطأً بل خيّون وإن 

. دل يقع منو سقط ال خطأ وال عمداً فاعتَّبوا يا أورل األلباب  
ىذا وإن ادلدخلي بصنيعو ىذا قد جٌت على شيخ اإلسالم جناية : " قال فاحل  : عاشراً - 

فظيعة بتحميلو القول ٓتالف ما أمجع عليو أىل السنة واجلماعة واعتقاد ما خيالف عقيدهتم 
يف تصرفو يف كالم شيخ اإلسالم وكذبو عليو ىذا إذل باليا وخيانات أخرى يف ىذا ادلوضع 

: وفعلو يدلك على أمرين - إن شاء اهلل-ليس ىذا زلل بياهنا وإمنا ذلا موضع آخر 
أن الرجل غَت مأمون يف نقلو ونسبتو األقوال إذل أىل العلم فهو يبًت النصوص ويزيد : األول 

فيها وينقص منها ما يراه خيدم تقريره ويوافق ىواه وىذا شلا يقوي أنو ىو كاتب ادلنشور , 
" . فالصنيع صنيعو والطريقة طريقتو 

:  أقول - 
: والواقع أن كل ما قالو كذب صريح , ىكذا يقول فاحل بكل شجاعة وجرأة 
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    فقد رأى كالمي الذي فيو حديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يتضمن  - أ
( 2/125)رواه اإلمام أمحد ,النهي عن عيادة مرضاىم والنهي عن شهود جنائزىم 

 144وابن أيب عاصم يف السنة ص  (192) حديث  (1/35)وابن ماجو 
ونقل السندي عن احلافظ ابن حجر  (191-190)واآلجري يف الشريعة 

وصحيح ابن ماجو  (144ص)تصحيحو وحسنو األلباين يف ظالل اجلنة 
(1/22.) 

ومن األئمة الذين منعوا الصالة على القدرية ابن عباس وابن عمر ورلاىد  - ب
 / 1 )انظر موقف أىل السنة من أىل البدع للرحيلي " ومالك والليث وأبو ثور 

ال " وقد أحال إذل مصادر أخرى , وعن بشر بن احلارث يف اجلهمية  " ( 413
السنة "  ٕتالسوىم وال تكلموىم وإن مرضوا فال تعودوىم وإن ماتوا فال تشهدوىم 

وعن زلمد بن حيِت العدين من قال القرآن سللوق فهو  (1/126)لعبداهلل بن أمحد 
الاللكائي  (وال تشهد جنائزىم وال تعاد مرضاىم ... كافر ال يصلى خلفهم 

 (.                                                 15-14)و انظر رساليت إعانة أيب احلسن صـ (1/325)

" وقد رأى فاحل ىذا الكالم بدليل أنو ذكر َأينّْ رجعت إذل كتاب الرحيلي موقف 
فكتمو وخالف مضمونو بدعوى أن ربيعاً قد مّحل " أىل السنة من أىل البدع 

شيخ اإلسالم القول ٓتالف ما أمجع عليو أىل السنة واجلماعة واعتقاد ما خيالف 
عقيدهتم وقد علمت كذبو يف ىذا مائة يف ادلائة , ومؤدى دعواه ىذه أن يكون 

ابن عباس وابن عمر ورلاىد ومالك والليث وأبو ثور ومن نقلوا احلديث يف القدرية 
مثل أمحد وابن ماجو  وابن أيب عاصم وعبداهلل بن أمحد أهنم ليسوا من أىل السنة 

واجلماعة ألنو دل يعتد ّٔم وال بأقواذلم يف ىذه القضية أو أهنم قد خالفوا إمجاع 
. أىل السنة إن كان يراىم منهم 

إين أطالبو ببيان ىذه الباليا وادلظادل واخليانات وال أدري كم بلغت فإن عجز -     ج
.                                  فليعلم الناس إفكو ومن ىو صاحب الباليا وادلظادل واخليانات 

!     أنسيت تأصيالتك الفاسدة وأحكامك الغليظة على أناس أبرياء أو عندىم أخطاء ؟
! قد كذَّب القرآن والسنة وكذَّب اإلسالم:جازفت يف احلكم عليهم فقلَت يف أحدىم بأنو
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!!  وفالن زنديق !! فالن مشرك :    وتقول 
!!      وكم افًتيت على أىل السنة من علماء ودعاة ؟

ألنو !!       وحكمت على أستاذ بأنو قد نسف رساالت الرسل والُكُتب اليت أُنزلت عليهم 
ر ىذه األمور وغَتَىا وانظر ىل رجعت عن شيء  ّّ دل يُقلّْْدَك يف فتوى يف االنتخابات َتَذكَّ

. منها أو أنك ال تزال تزداد من الباليا وادلظادل 
 : د ـ ماذا تريد ّٔذين األمرين 

أن الرجل غَت مأمون يف النقل ونسبتو األقوال إذل أىل العلم فهو يبًت النصوص : األول 
اخل , ونقلك عن ابن ادلبارك وادلعلمي يف الكوثري , أتريد أن هتدم كتيب وجهودي ... 

ومقااليت يف بيان عقيدة ومنهج أىل السنة واجلماعة ويف بيان عقائد ومناىج أىل البدع 
والضالل انتصاراً ذلم , لقد كنت تشيد بكتيب وكتابايت مث صرت تشوىها وترمي صاحبها 

. اخل ... بأنو غَت مأمون يف النقل 
إّن الضَّاللة حقَّ - : " رضي اهلل عنو-أال يصدق عليك قول حذيفة : لطيفة  -

!! ؟ " الضَّاللة أن تـَْعِرَف ما كنَت تُنكر أأن تُنِكر ما كنَت تـَْعِرف
وأال َيُدلُّ موقفك ىذا األعوج األىوج أّنك جعلَت نفسك ميزاناً من وافقك فهو الصادق 

! ادلأمون ومن خالفك ُيصبح خائناً رُلرماً حُيذَُّر منو وِمن ُكتُِبو ؟
بل من أئمة اجلرح والتعديل مثل !! فهل من يفعل ىذا يكون عند الناس مأموناً عدالً ؟

!! حيِت بن سعيد القطان وعبدالرمحن بن مهدي ومالك وأمحد بن حنبل وابن معُت ؟
    أو أنَّ العقالء ال يعبأون بقولو وال يزداد عندىم إال مهانة ال سيَّما وىم قد عرفوا كذبو 

. واشتهر بالكذب واجَلْوِر الغليظ يف األحكام على األبرياء 
   إنَّ بالياك على السلفية والسلفيُت لعظيمة ولو دل يكن من بالياك وأكاذيبك إال ما حواه 

ىذا ادلقال لكفى يف إسقاط عدالتك وأن ينبذك أىل السنة نبذ النواة تنـزىاً من أفاعيلك 
. الشنيعة اليت ُتشوُّْه الُسنَّة وأىلها 

    أال تستحيي من نقل أقوال العلماء يف الكذب والكذَّابُت لتنـزذلا على أشد الناس بُعداً 
. عن الكذب ومن أشد الناس ٖتذيراً من الكذب ومن أشد الناس بُغضاً للكذب والكذَّابُت
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وتنسى نفسك وأنت الكذوب بشهادة الثقات عليك وبأقوالك وأحكامك القائمة على 
. آّازفات ومنها مقالك ىذا الذي يسود الوجوه 

 "  إذا لم تستِح فاصنع ما شئت" ومن كالم النبوة األوذل 
 " . رمتني بدائها أانسلَّت" ومن أقوال العرب 

 وليعلم أصحاب ىذه الطريقة أن اهلل عز وجل زليط ّٔم: " قال فاحل  : الحادي عشر- 
. كاشف أمرىم 

 "ما ستر اهلل أحداً يكذب في الحديث "  :يقول سفيان
" أن يكذب في الحديث ألسقطو اهلل لو أنَّ رجالً ىمَّ " :ويقول عبد الرمحن بن مهدي 

يكذب في الحديث ألصبح أالناس  لو ىمَّ رجل في السحر أن: " ويقول ابن ادلبارك
. اىـ " "يقولون فالن كذاب

حاربُت للكذب : أقول - 
ُ
يَنقل ىذه النُّصوص يف الكذب والكذابُت ُمومهاً للنَّاس أنَّو من ادل

وأنَّ خصومو يكذبون وشلَّا عدَّه على ربيع من الكذب واخليانة ما رأيتم وتبُتَّ لكم بـُْعَد ربيع 
. وبراءتو من كل ما ألَصَق بو فاحل الكذَّاب اأَلِشر  

!  أفال يُنـزل فاحل ىذه النصوص على نفسو ويُدرُِك أنَّو أحق من خصومو بأن تُنـزَّل عليو
أالمقصود ىنا أن من و يؤمن منو تعمد " : أيقول قال المعلمي معلِّقاً على ىذه اآلثار 

 " . بت عدالتوتثأجو كان فلم ّي أالزيادة أالنقص على أ التحريف
فكيف وقد ثبت عن فاحل باألدلة أنو تعمَّد الكذب واخليانة فماذا يقال فيو أتثبُت : أقول - 

!! . لو العدالة أو يُؤَ٘تَُن على شيء من أمور الدّْين والدنيا ؟
 في تعمد الكذب ()...يغلبو ضرب من الهوى  نأمن خيف أ" -: أيضاً -أقال 

 . " بو أالتحريف لم يؤمن أن يغلبو ضرب آخر أإن لم نشعر

                                 
يغلبو ضرب من الهوى في تعمد الكذب أالتحريف لم يؤمن أن يغلبو ضرب آخر  نأمن خيف أ: " قولو  : (1)

 ( في تعمد الكذب:) اليت ىي متعلَُّق قوِلو  ( فُيوقعو ) :(!)سقط على فاحل يف ىذا ادلوضع مجلة  ":بو أإن لم نشعر
ولو آمن الناس ّٔذا ادلنهج لكسروا أقالمهم رعبا من الوقوع  ,في مذىب الحّداديةوىذه زلَّة عظيمة أو خيانة خطَتة 

  ( .  1/48)- رمحو اهلل-للشيخ ادلعلمي" التنكيل " انظر لزاماً  . (!!)يف مثلها 
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فكيف وقد سيطر على فاحل اذلوى فعال فتعمد الكذب واخليانة فلو رأى ادلعلمي : أقول - 
.                                     وغَته من العلماء أفعال فاحل ىذه ٔتاذا سيحكمون عليو 

واهلل  وىذا ىو حال ىذا الرجل: "  قال فاحل معلقاً على كالم ادلعلمي :الثاني عشر - 
 " !! . ادلستعان
بل ىذا ىو حالك وحال عبد اللطيف الذي حذف من كالم األلباين  : أأقول أنا -

صفحات يف مدح دعوة اإلمام زلمد بن عبد الوىَّاب ودولة آل  (6)حوارل ست
سعود ومع ذلك اعتَّب األلباين عدواً لإلمام زلمد من كلمة قاذلا يف البنَّا يف الشريط 

ومن كلمة أخرى اعتَّب فيها األلباين اإلمام زلمداً   ,الذي ُسجّْل فيو كالم األلباين 
شيخ اإلسالم الثاين بعد ابن تيمية إال أنو فرَّق بينهما يف العناية باحلديث              

وقد رماه أىل البدع ,وكم لأللباين من الثناء على اإلمام زلمد ودعوتو والذَّبّْ عنها 
. (!)عن قوٍس واحدٍة ألنَّو عندىم وىَّايب 

- كذباً -ولو كتاٌب مسَّاه . وىذا أمٌر ال يُلحق فيو صديق فاحل الذي فعل ىذا الفعل  -
افًتى فيو على ربيع وإخوانو السلفيُت واعتَّبىم حزباً سرياً خطَتاً  (الفتح الربَّاين  ):

. وتالعب بكالم ربيع وادََّعى عليو دعاوى كاذبة ! قائماً على منهج األلباين اخلاطئ 
وقد َعِلَم القارئ الكرمي أكاذيب فاحل يف ىذا ادلقال مثَّ ال خيجل من الكالم على الكذب 

.  بُت يف حقّْ أُناٍس من أنزه عباد اهلل وأبعدىم عن الكذب والكذَّا
!! فهذا َلِمْن أعجب العجائب 

 يف كالمو على 46وقال ادلعلمي يف طليعة التنكيل صـ : " قال فاحل : الثالث عشر - 
رأس مال العالم الصدق ،أمن استحل التحريف في موضع ترأيجاً لرأيو : الكوثري  قلت 

 " .لم يؤمن أن ُيحرِّف في غيره 
 كيف لو رأى ادلعلمي فاحلاً وقد ارتكب الكذب واخليانات يف مواضع عمداً تروجياً :أقول - 

!. لرأيو الفاسد ؟
ومن فواقره تقطيع نصوص أئمة اجلرح  : 51وقال أيضاً ص: " قال فاحل : الرابع عشر - 

والتعديل خيتزل منها القطعة اليت توافق غرضو , وقد يكون فيما يدعو من النص ما يبُت أن 
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أمثلة كثَتة من كالم - رمحو اهلل-معٌت ما يقتطعو غَت ادلتبادر منو عند انفراده , مث ذكر 
" . الكوثري على ذلك 

فقد طعن يف أئمة اجلرح والتعديل و يف , وأشنع من ىذه الفواقر ما فعلو فاحل : أقول - 
.  وىاىو خيتزل من كالمي وخيفي منو تروجياً لرأيو الفاسد , بعض أصوذلم 
ومن عواقره أنو يعمد إذل جرح دل يثبت  :" (54ص)مثَّ قال أيضاً  ):قال فاحل : اخلامس عشر

" . فيحكيو بصيغة اجلزم زلتجاً بو وذكر أمثلة على ذلك 
بدون خجل من أفاعيلو ومن نقل ىذا الكالم الذي ال ينطبق شيء منو - مث قال فاحل معلقاً 

ما أدري ماذا يقول ادلعلمي يف ربيع : أقول : " قال - على خصمو وىو وحزبو أحق بو 
ىل يستحق ربيع  ( ) سبق أن بيَّنـتو()وأتباعو لو اطلع على تالعبهم بنصوص أىل العلم اليت 

عنده وصف إمام اجلرح والتعديل أو وصف ربيع السنة أو لقب الناصح الصادق أم يستحق 
". لقباً أخر 
ولكنو ىل يستحق أن يوصف , إن ربيعاً ال حيُِبُّ أن يُوَصَف ّٔذه األوصاف :أقول  -

ُر من نقولو سلفي حيًتم ادلنهج السلفي ؟ !! بالكذب واخليانة وبًت النصوص وىل حُيذّْ
السيما ونقول ربيع كلها يف خدمة ادلنهج السلفي والذَّبّْ عنو وعن أىلو وقد جهد 

 .خصوم الدعوة السلفية أن جيدوا عليو مآخذ يف نقلو فعجزوا    ْتمد اهلل تعاذل 

وأعتقد أهنم مع خصومتهم ال يلحقون فاحلاً يف اجلرأة على الكذب والتكذيب وأنَّ 
 .                                         عندىم ما ال يوجد عند فاحل من احلياء وادلروءة 

 ماذا سيقول ادلعلمي يف فاحل وحزبو وىم حيتقرون أئمة اجلرح والتعديل ويرون :أأقول  -
أهنم ليسوا أىالً للحكم على أىل البدع ألن التبديع للعلماء الذين عندىم إحاطة 

وقدرة على االستنباط إذل آخر الطعنات فيهم واخلروج على أصوذلم يف اجلرح 
. أهنا أضلَّت األمة : والتعديل والقول يف بعض أصوذلم 

                                 
.  سبق أن بيَّنتوالذي: فتقول( التالعب ) يرجع إذل ( اذلاء)إن كان الضمَت : والصواب !! كذا قال فاحل  :(2)و (1)

 !!أعلى كال الحالين فكالمو سقيم مبنى أمعنى  . بيَّنتهااليت سبق أن : وإن كان الضمَت راجٌع إذل النصوص فتقول 
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ولو وقف ادلعلمي على مؤلفايت يف نصر السنة أليََّدىا كما أيََّدىا إخوانو من أئمة السنَّة 
. وال سيما صديقو األلباين 

:  ثم أقول - 
ماذا سيقول ادلعلمي يف فاحل وحزبو احلدادي وىم يطعنون يف علماء السنة والتوحيد والقامعُت 
للبدع من أمثال الشيخ النجمي والشيخ زيد بن زلمد ىادي والشيخ ربيع بن ىادي والشيخ 

عبيد اجلابري والشيخ صاحل السحيمي والشيخ زلمد بن ىادي وسائر القائمُت بادلنهج 
السلفي يف مكة وادلدينة وجدة والرياض والشرقية واليمن واجلزائر وادلغرب وغَتىا من البلدان ؟  

ماذا سيقول ادلعلمي وابن باز واأللباين وابن عثيمُت ومن قبلهم يف فاحل ويف حزبو احلدادي 
وىم يفًتون الكذب على ادلنهج السلفي وعلمائو وكتبو ويصدون الناس عنها ّٔذا الكذب 

والتشويو ؟ 
سيقفون من فاحل وحزبو أشد من الوقوف يف وجو الكوثري ألن فاحلاً وحزبو أجهل : اجلواب 

. وأكذب من الكوثري , فالكوثري قد شهد لو ادلعلمي واأللباين بالعلم 
وشهدا عليو بالتحريف ولكنو دل يبلغ مبلغ فاحل يف الكذب والتهور فيو , وكفى بالكذب 

. بدعة وال سيما على أىل السنة ومنهجهم وكتبهم 
". إن القوم دل يفهموا عقيدة أىل السنة واجلماعة - ثانياً : "  قال فاحل :السادس عشر - 
: أقول - 

يريد بالقوم الذين دل يفهموا عقيدة أىل السنة واجلماعة الشيخ ربيعا وعلماء أىل السنة 
ادلعاصرين الذين دل يؤيدوه يف أباطيلو وحىت الذين يتسًت ّٔم اآلن ينظر إليهم بعُت 
االحتقار واالزدراء ويطعن يف علم ىذا ومنهج وعقيدة ىذا وىا ىو اليوم يطعن يف 

 .عقائدىم 

فلهم مؤلفات تدعو               , انظر أخي وأدرك الفرق بُت فاحل وبُت من يطعن فيهم 
ودلا رفع رأسو متعادلاً , إذل العقيدة السلفية وتذب عنها وفاحل ليس لو مؤلفات تذكر 

َع لو من أقوالو  سقط على أم رأسو يف الطعن يف أىل السنة والكذب عليهم وانظر ما مجُِ
يف كتاب ادلصارعة ماذا فيو من التقعيد الفاسد واألحكام البهلوانية اجلائرة وانظر طالئع 

كتابو الذي حيشد لو من سنة أو أكثر ماذا يف ىذه الطالئع من الكذب واخليانات 
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واحلرب على أىل السنة والتشويو لكتب ربيع السلفية اليت نفع اهلل ّٔا السنة وأىلها 
. يشوىها ليصد الناس عن احلق ويصرفهم إذل الباطل 

ولو كان الرجل يعرف عقيدة أىل السنة دلا تالعب بنصو : "  قال فاحل –السابع عشر 
 "                                                                                                                  ىذا التالعب الذي خيالف إمجاع أىل السنة

فربيع عنده جاىل بعقيدة أىل السنة وإذا كان جاىالً بعقيدة أىل السنة فهو بغَتىا من 
أمور اإلسالم أجهل ولعلو ينظر إذل سائر علماء أىل السنة ّٔذا ادلنظار                 

واأللباين عنده جاىل بعقيدة أىل السنة ألنو يقول باإلرجاء وبغَته وابن عثيمُت            
!!. ال يدري ما خيرج من رأسو فهو رلنون عنده 
,وإذا أخطأ أي عادل - يف ضوء مذىبو ىذا-ولو درس للمعلمي لوجده من أجهل الناس 

.       عنده فهو ّٔذا ادلنهج والتقعيد جاىل
فإن قال فاحل بغَت ىذا فهو كذاب , فهو إذا أراد إسقاط عادل يبدأ برميو وضلره باجلهل 
أما ما رماين بو من التالعب بنص شيخ اإلسالم وسلالفتو لإلمجاع فقد مضى الرد على 

 .ىذا اإلفك 

أاإلجماع المدعَّى في الغالب   )- :رمحو اهلل-قال شيخ اإلسالم نفسو: وأزيد فأقول 
أقد أجدنا من أعيان العلماء من صارأا إلى القول . إنَّما ىو عدم العلم بالُمَخاِلف 

مع أنَّ ظاىر األدلَّة عندىم يقتضي . بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف 
مع علمو بأنَّ ،خالف ذلك لكن و يمكن العالم أن يبتدئ قووً لم يعلم لو قائالً 

إن كان في المسألة : " النَّاس قد قالوا خالفو حتى إنَّ منهم من يعلق القول فيقول 
اىـ انظر رفع ادلالم عن  ("إجماع فهو أحقُّ ما يتبع أإوَّ فالقول عندي كذا أكذا 

 . (اجلامعة اإلسالمية - 5ط/41-40)األئمة األعالم 
. ومسألتنا ىذه من أحقّْ ادلسائل اليت تردُّ فيها دعوى اإلمجاع عند من يَعِقل ويُنصف 

فتخبطاهتم من تسليط اهلل عليهم وىي سبب كشفهم : " قال فاحل : الثامن عشر - 
وفضحهم ألن أىل السنة إذا وجدوا نصاً منسوباً إذل إمام من أىل السنة يتضمن عقيدة 
ٗتالف عقيدهتم سيقفون عنده كثَتاً ويفحصونو فحصاً دقيقاً لعلمهم أن مثلو ال يصدر 
عن مثلو , وىذا ما حصل فأنا عندما قرأت ما نقلو من مسى نفسو الناصح الصادق من 
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نصوص أىل العلم وجدت أن ىذه النصوص على الصورة اليت نقلها ال تصدر عن مثلهم 
, فلما رجعت إليها وجدت ما تقشعر منو اجللود وتشمئز منو النفوس السَّوِيَّة وكان ذلك 

. سبباً يف كشف تالعبو 
وىكذا دلا قرأت ما نسبو ربيع إذل شيخ اإلسالم من القول بعدم جواز الًتحم على من 

مات مظهراً للفسق تيقنت أن شيخ اإلسالم ال ديكن أن يقول ىذا القول ألنو خيالف ما 
" . يقرره شيخ اإلسالم بل خيالف إمجاع أىل السنة 

:  أقول - 
إنَّ ىذه التخبطات اليت ىي من تسليط اهلل على ربيع وكل من خُيالف فاحلاً يف أي شيء 
إمنا يتصدى ذلا أىل السنَّة الفطناء اجلهابذة ,ومن ىم ىؤالء إهنم احلدادية العظماء فاحل 

!! . وحزبو ,فهم الذين رفعوا راية السنة يف وجو ربيع ومن معو من ادلخالفُت لإلمام فاحل 
ولذا ترى ما تصدَّى للطعن يف ربيع والنجمي وزيد وُعبيد وغَتىم شلن ذكرناىم آنفاً إال 

!! . ىذا اإلمام اجلهبذ وحزبو 
دلاذا تقول ىذا الكالم يف وصف فاحل فإنو ليس ّٔذه ادلنـزلة ؟ : فإن قلت 

ىو كذلك عنَدَك وعند كل من ال يُعظّْم فاحلاً ولكنو عند األئمة احلدادية فوق : فأقول 
!!. ما ذكرتو لك سرَّك ذلك أو َساَءك وأرغم أنفك 

فهو اجلهبذ وادلنقذ وشاىد عصره وحاوي العلوم والفنون و أطاب السنون وقد رضيو 
!!! . األئمة احلداديون واٗتذوه ىادياً مهدياً 

صرَّح ّٔذا اإلمام توفيق األزىري وأيَّده أئمة احلدادية وأعلنوا ذلك على ادلإِل             
,فما كان من اإلمام فاحل            !! وزاد بعضهم أنو يستحق أكثر من ىذه األوصاف 

إال أن يتخذىم أنصاراً وجنوداً لرفع راية السنة احلدادية ,وكلما بالغوا يف مدحو و٘تجيده 
! . ازدادوا منو قُرباً ورِفعة ومكانًة وكل ما يقولونو حقّّ عنده 

إذن ففاحل عند أئمة احلدادية فوق ابن تيمية وأمثالُو ؟ : ولعلَّك تقول 
أال تعلم أن ىؤالء األئمة قد فضلوا ! وىل يف ذلك غرابة واستبعاد ؟ : فأقول لك- 

إمامهم األوَّل احلداد على ابن تيمية وأنَّ طعنو وغمزه يف ابن تيمية وابن القيم وابن أيب  
!! العزّْ وغَتِىم ال يزيدىم إال تعلقاً بو ؟
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وكان بعضهم يقول للعلماء ادلتخصصُت يف العقيدة عليكم أن تـثنوا ركبكم بُت يدي أم 
!!. عبد اهلل زوجة أيب عبد اهلل احلدَّاد 

إخل ... فكيف تستغرب منهم أن يروا اإلمام فاحلاً اجلهبذ ادلنقذ حاوي العلوم والفنون 
!!. فوق ابن تيمية يف العلوم وفوق أئمة اجلرح والتعديل يف أبواب اجلرح والتعديل 

 . (!!)وأما أبواب التبديع فال يلحقو األولون وال اآلخرون 
ويؤيدونو وال ,فلهذه ادلنـزلة العظيمة لإلمام فاحل عند القوم ال خيالفونو يف صغَت وال كبَت 

سيما الطعن يف ىؤالء اجلهال الضالل ادلرجئة ربيع ومن أيَّده يف نصيحتيو لفاحل ومن 
! . تأخر عن نصرة ىذا اإلمام فال بُدَّ من الطَّعن فيو أيضاً واحلكم عليو بأنَّو من الواقفة 

أتدري من ىم الواقفة ؟ 
إهنم الذين توقفوا يف القرآن فيقولون القرآن كالم اهلل ويأبون أن يقولوا غَت سللوق فيصفهم 

ويقولون يف الواقفة ,اإلمام أمحد وأئمة احلديث يف عصره بأهنم واقفة : علماء السَّلف 
.                          و بعض أىل السنة ُيكفُّْر ىؤالء الواقفة,إهنم جهمية 

 )والذين توقفوا عن نصرة فاحل وأصولو والوقوف إذل جانبو أطلق عليهم ىذا اإلمام     
!! تشبيهاً بالواقفة األوذل وأيَّده أئمة احلدادية  ( الواقفة

وحيث إنَّ إمامة السنة يف ىذا العصر انتهت إذل ىذا اجلهبذ ادلنقذ احلاوي للعلوم والفنون 
وىؤالء األئمة احلدادية من ,فال ترى أحداً يتصدَّى ألىل الضالل وٗتبطاهتم إال ىو 

أنصاره فهم أىل السنة الذين إذا وجدوا نصاً منسوباً إذل إمام من أئمة السنَّة يتضمن 
عقيدًة ُٗتاِلُف عقيدهتم يقفون عنده كثَتاً يفحصونو فحصاً دقيقاً لعلمهم أنَّ مثلو ال 

!!!.  يصُدر عن مثلو ,العتقادىم أنَّو معصوم من اخلطأ يف األصول والفروع 
وأرى أنَّ ىؤالء األئمة احلدادية سلطئون غالون يف ,إنَّ يف ىذا الكالم نظراً  : فإن قلتَ 

. الشيخ فاحل وأرى أنو دون ىذا ادلستوى بكثَت 
 أين مؤلفاتو وأين فحصو لضالالت الروافض واخلوارج وادلعتزلة والصوفية وأىل :أقول لك 

!!. احللول ووحدة الوجود والعلمانيُت وسائر األحزاب الضالة ؟
بينما نرى أن السلف يتصدون لكل الفرق الضالة ويكشفون عوارىم ويبينون ضالذلم 

وابن تيمية تصدى لليهود والنصارى والروافض واخلوارج واألشعرية والصوفية            وال 
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سيما أىل وحدة الوجود وما ترك فرقة إال رد عليها وىذه مؤلفاتو العظيمة شاىدة بغزارة 
علمو وقوة حجتو وكل من جاء بعده من أتباع ادلنهج السلفي فإمنا يغًتفون بعد كتاب اهلل 

. وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إمنا يغًتفون من ْتر علمو 
وال نرى للشيخ فاحل شيئاً من مثل ىذه اجلهود وادلؤلفات وال نرى أنو يفحص أقوال 

الروافض وال اخلوارج وال الصوفية وال اليهود وال النصارى وال العلمانيُت           وال 
ومواقعهم على الشبكات العنكبوتية . األحزاب الضالة ومؤلفاهتم وقنواهتم الفضائية 

هتاجم اإلسالم وادلنهج السلفي بالذَّات فال نرى ذلك حُيرُّْك ساكناً من ىذا الرجل فال 
نرى فحصاً لطعوهنم وىذه الطعنات تنهال على اإلمام زلمد بن عبدالوىَّاب ومؤلفاتو 

. وعقيدتو فما نراىا ُٖترُّْك منو ساكناً وال تـَُهزُّ وجدانو ومشاعره 
بل رأيناه حَيُطُّ ,بل نراه حُيارب أتباع ىذا اإلمام الذين َيُذبُّون عنو وعن عقيدتو ومنهجو 

. من مكانتو 
إن أئمة احلدادية ال يطيقون ىذا الكالم وسيشنون عليك الغارات الشعواء  : فأقول لك

:  مث أقول لك . 
ال تستعجل فإنَّ القوم مشغولون اآلن بربيع وأمثالو ولذكائهم وعبقريتهم يقفون  : أأوً - 

فيقعون يف !- ورغم اجتهادىم ال يفهمونو-عند النص الواضح طويالً يفحصونو 
!!. األكاذيب واالفًتاءات من حيث يشعرون أو ال يشعرون 

ال بُدَّ من تـََلمُِّس األعذار إلمامهم فإنو إما خياف من مواجهة ىذه الفرق أو  : ثانياً و- 
يستحيي منهم أو أنَّو يُؤلّْف يف الرد عليهم وخُيِفي ذلك إذل يوم القيامة وىناك يُعِلُن ردوَده 

. (!!)على ىذه الفرق على رؤوس األشهاد 
إين أرى غلواً شديداً يف نظرة فاحل إذل أقوال السلف وابن تيمية تشبو      : فإن قلت

. غلو الروافض يف أئمتهم حيث يدَّعون ذلم العصمة 
فما وافق ىواه فهو احلق عنده ,نعم يُلَمس ىذا منو ؛لكن فيما يوافق ىواه  : فأقول لك
. وعند حزبو

وأعًتف لك أن ىذا خيالف الكتاب والسنة ومنهج السلف رضوان اهلل عليهم يف التعامل 
مع أقوال السلف ذلك التعامل الواعي القائم على أنو ال عصمة إال لألنبياء فيما يبلغونو 



 32 

وميزهتم أن اهلل ينبههم إذل ذلك وال يُقرُُّىم ,بل يعتقدون أنو قد حيصل اخلطأ من األنبياء 
على اخلطأ ,أما غَت األنبياء من الصحابة والتابعُت وسائر األئمة آّتهدين فإهنم عندىم 

ُيِصيبون وخُيِطئون فما أصابوا فيو احلقَّ فلهم أجران وما أخطأوا فيو فلهم         أجر 
. ويقولون كل يُؤخذ من قولو ويُردُّ إال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ,واحد 

فيعذرون          (العقائد  )ويقرر شيخ اإلسالم أن العلماء قد خيطأون حىت يف العلميات 
. يف أخطائهم ماداموا قد بذلوا أقصى وسعهم يف طلب احلق

 ) ويقول شيخ اإلسالم رمحو اهلل يف القواعد النورانية ٖتقيق الشيخ زلمد حامد الفقي     
" . وقد بيَّنُت أن التناقض واقٌع من كل عادل غَت النبيُت  : " (150صـ

شيخ اإلسالم أو غَته كما ىو : وضلن ندين اهلل أن اخلطأ والتناقض يقع من العلماء 
. عقيدة أىل السنة 

ولكن فاحلاً جعل نفسو ىو ادليزان فما خالفو فهو الباطل ومستعد أن يُِهُت كل من 
خيالفو وحيقره كما فعل بأئمة اجلرح والتعديل وكما فعل بكثَت من العلماء ادلعاصرين وغَت 

ادلعاصرين وما وافق ىواه ولو كان خطأ أو باطالً يبالغ يف نصرتو ولو باألكاذيب 
والًتىات وادعاء اإلمجاع وإن دل يكن ىناك إمجاع كما رأيت يف ىذا البحث ومنو ما تراه 

وقد تقدم لك آنفا كالم شيخ , يف مقالو ىذا ادلليء باألكاذيب والتهاويل واألراجيف 
. اإلسالم يف دعاوى اإلمجاع 

وكان زلمود احلداد الذي تنسب إليو الفرقة احلدادية دينع : "  قال فاحل :التاسع عشر - 
شيخ اإلسالم وغَته, وينكر : الًتحم على ادلسلمُت ,وحيمل من أجل ذلك على أىل السنة

عليهم الًتحم على ادلسلمُت, وما كان يكذب عليهم ويتصرف يف كالمهم وينسب إليهم 
ماال يقولون بو, وما ال يعتقدونو, فهل ىذا الرجل حدادي أكثر من احلداد؟ الظاىر أنو 

 اىـ  " آلتٍت بما لم تستطعو األأائلُ * * *  أإني أإن كنُت األخيَر زمانُُو  : يصدق عليو 

.  !!(تنبيو األلبَّاء  )ىذا آخر كالم فاحل الذي نقلو عنو الكاتب  سليمان احلريب من 
 :  أقول -
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 إنَّ ىذا من الَّباىُت الواضحة على كذب فاحل و٘تويهاتو فاحلدادية كما بلغٍت نبذوا :أأوً - 
زلموداً احلداد ألنو ال يستطيع رلاراهتم يف الغلو والفجور فوجدوا طلبتهم يف فاحل احلريب وىم 

. يف شر أحواذلم وفجورىم فاحتضنهم واحتضنوه 
ومن رؤوسهم وال أريد أن أمسيهم وأنا واهلل أعرفهم , من رؤوسهم عبد اللطيف بامشيل العدو 

اللدود حلملة ادلنهج السلفي وأىلو وىو حامل لواء احلدادية منذ فًت احلداد وىو ادلطور 
. والناشر ذلذا ادلنهج اذلدام للحق وأىلو 

وىو ادلخًتع دلذىب التقية والتلون , أما احلداد فكان يواجو بوقاحة ويطعن يف العلماء 
. بصراحة 

أما عبد اللطيف فيستخدم التقية والتلبيس وال يواجو يف حربو وأكاذيبو ومكايده إال من 
.              يستضعفهم أو أهنم يف خارج ىذه البالد فإنو يتعامل معهم ٓتالف منهجو 

ويتسًت ٔتواالة بعض العلماء واحًتامهم ليتمكن من ضرب خصومو من العلماء اآلخرين وىو 
من أفجر الناس وأكذّٔم يف اخلصومة ومن أشدىم وأوقحهم يف بًت النصوص وقد بينت 

". إزىاق أباطيل بامشيل " بعض سلازيو يف كتايب 
وفاحل اليوم واحلدادية ومنهم عبد اللطيف بامشيل على ىذا ادلنهج الفاجر وحرّٔم القائمة 

. امتداد حلرّٔم السابقة ولكنها أشد وأعمق من األوذل 
إنَّ مذىب احلداد بكل سلازيو وآصاره وأغاللو باق إذل اليوم بل ما زاد إال شدة  : ثانياً - 

وحدَّة , فادلعروف عنهم أهنم ال يصلون مع ادلسلمُت على موتاىم إال تقية وال يًتمحون على 
. ومن أىل البدع عندىم أىل السنة الذين ال ينقادون لضالذلم وغلوىم , أىل البدع 

وتظاىر فاحل يف ىذا ادلقال ؤّذا الكالم بالتباكي على فساق ادلسلمُت إمنا ىو من ذر الرماد 
. يف العيون , فهو اإلمام الفعلي للحدادية الغالية 

وأسألو أليس ربيع ىو الذي حارب احلدادية يف غلوىم ويف ىذه القضية بالذات ؟  
!  ال  : فإن قلتَ 

كذبت وربّْ السماء واألرض ,فإينّْ واهلل لعلى منهج أىل السنة يف الدقيق واجلليل : أقول - 
وكل ما تنسبو إرلَّ إمنا ىو من أكاذيبك وتلبيساتك وثق أن ,ما استطعُت إذل ذلك سبيالً 

.  العاقبة للمتقُت وأما الزبد فيذىب جفاء وال سيما الكذب الذي تتحراه أنت وحداديتك 
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وإينّْ أرى سابقاً وحاالً الًتحم على أىل البدع وىذا معروف عٍت عند ادلنصفُت ومنثور يف 
. كتابايت ورلالسايت ولست كفاحل أدَِّعي ما ليس رل 

وقد ناظرت احلدادية ومنهم عبد اللطيف بامشيل وفريداً ادلالكي وخالد محزة وحصلت منهم 
. مشاكل وفنت بسبب مناقشيت ذلم يف ىذه القضية 

ىـ 1414الذي ألفتو يف عام " رلازفات احلداد " وناقشت فيها زلموداً احلداد يف كتايب 
:  من ىذا الكتاب 6فقلت يف ص

فتنة الًتحم على ابن حجر -  وشلا شغب بو احلداد ومن استخفهم فأطاعوه – رابعاً " 
ويهجرون ويقاطعون من , ويوالون عليها ويعادون , وكانوا يشغبون ّٔا وديارون - والنووي

. أجلها وال يزالون على ذلك 
وشرَّقت وغرَّبت وأَتْـَهَمْت وَأصْلََدْت ىذه الفتنة وطار ّٔا الركبان وبأخواهتا إذل الشام واليمن 

ونزلت على أىل السنة ّٔا وبأخواهتا احملن فًتاىم يشددون فيها ويوالون فيها ويعادون 
.  اىـ "ويطعنون يف السلفيُت بسببها أشد الطعن 

واحلدادية يف ىذه القضية ال يسلكون مسالك أىل احلق إمنا يشغبون ّٔا ويشيعوهنا ويضللون 
ويبدعون ّٔا من خالفهم ويزعمون للناس أن ىذا مذىب أىل السنة واجلماعة الوحيد ويا 

وال يقبلو أىل ,ويل من يرى غَته عندىم فهذا ادلسلك ادلشُت ىو الذي حاربناه وال نزال 
بل ذلم أكاذيب يفًتوهنا على ,العلم والعقل وذلم مشاغبات يف أمور خيالفون فيها أىل السنة 

أىل السنة ويُروّْجون ذلا بأساليبهم الفاجرة ,وما ارتكبو فاحل يف ىذا ادلقال ىو من ىذا النمط 
 .

إعانة أبي الحسن بالرجوع بالتي ىي  )    ويف َردّْي على أيب احلسن ادلصري يف كتايب 
إنَّ   ) : قد صرَّحُت ّتواز الصالة على أىل البدع الذي ىو موضوع النّْـزاع فقلُت  ( أحسن

أإنما يرأن أن اللهج بو على مثل سيد قطب قد ،ىؤوء يا أخي و يحرمون الترحم 
 .(اذلامش)17وانظر كذلك ص (2ىامش- 13ص )اىـ انظر   (يكون لو آثار ضارَّة

ُمنكراً   ( مميزات الحدادية) من مقارل  (5)و (4)وقلُت يف ادليزة الرابعة واخلامسة 
:  عليهم 
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تحريم الترحم على أىل البدع بإطالق و فرق بين رافضي أقدري أجهمي أبين - 4) 
  .عالم أقع في بدعة 

 تبديع من يترحم على مثل أبي حنيفة أالشوكاني أابن الجوزي أابن حجر  أالنوأي- 5
. اىـ (

حم على أىل البدع أو من ينسبونو إذل  وكنَّا وال نزال نُنكر على احلدادية الشَّغب بعدم الًتَّ
. بدعة 

الترحم على : " مناقشاً لو  ( حقيقة المنهج الواسع عند أبي الحسن)    وقلُت يف كتايب 
أأنت تتكىء على ىذا لكن تطبيقك بهذه الحرارة ،أىل البدع جائز عند أىل السنة 

أالمبالغة ينبىء عن دأافع غير سلفية ،فأىل السنة الصادقون و تجد عندىم ىذه 
أكأنَّك بهذا ألسلوب .الرأح أو ىذه المبالغات التي قد و يقولونها في كبار أىل السنة 

الحارِّ تنادي بأني لست من ىؤوء السلفيين المتشددين أنا رجل أاسع األفق أأاسع 
كيف و أأنا أحارب السلفيين دفاعاً عنكم أُأدخلكم في دائرة أىل السنة . المنهج 

 ( . 1اذلامش - 21انظر ص) اىـ  ( .رغم    أنوفهم
ظهر لفسقو فإمنا نقلُت فيو رأَي شيخ اإلسالم 

ُ
-. رمحو اهلل-وأمَّا الفاسق ادل

: يف ىذه القضية - مع صراحة كالم شيخ اإلسالم - وشلا يدفع عٍت طعن فاحل 
أن موضوع الكتاب وىو االختيارات إمنا ىو ادلسائل اخلالفية كما يف ىذه  -1

ادلسألة  ومن ىذه ادلسائل اليت اختارىا شيخ اإلسالم ما ىو مستغرب حىت 
يدعي خصومو أنو خالف اإلمجاع , وىم سلطئون يف ادعائهم اإلمجاع لكن قد 

. تكون من ادلسائل ادلستغربة 
صاحب  (ىـ767)- رمحو اهلل-قال العالمة برىان الدّْين إبراىيم بن زلمد ابن قيم اجلوزية - 

:  121ص- اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أمن ادَّعى ذلك عليو فهو إما جاىل أإما ،و نعرف لو مسألة خرق فيها اإلجماع " 

 :ألكن ما نسب إليو اونفراد بو ينقسم إلى أربعة أقسام ، كاذب 

ما يستغرب جداً فينسب إليو أنو خالف اإلجماع لندأر القائل بو : األأل - 
 .أخفائو على كثير من الناس ألحكاية بعض الناس اإلجماع على خالفو 
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ما ىو خارج عن المذاىب األربعة لكن قد قالو بعض الصحابة أأ : الثاني - 
 .وذكر القسمُت اآلخرين  " السلف أأ التابعين أالخالف فيو محكي

أينّْ لست أنا وال شيخ اإلسالم  قلنا بكفر ادلظهر للفسق حىت تقام الدنيا وال  -2
. تقعد من أجلو

قد يكون ىذا ادلظهر للفسق من تاركي الصالة وقد قال مجهور الصحابة بكفره  -3
وتابعهم مجهور أىل احلديث ,فهل سيعجب فاحل من الصحابة ومن وافقهم 

من منعهم من الصالة عليو وتكفَته وحيكم عليهم بأهنم قد حرموه من الًتحم 
 . ؟ 

قد امتنع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من الصالة على الغال وقاتل نفسو  -4
فهل يقال يف رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إنو امتنع من الًتحم عليهم وإن 

 ! .فاحلاً أرحم من رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ؟

 وىي ترحم على (1)وكان كثَت من السلف ديتنعون من الصالة على أىل البدع -5
فهل سيشن فاحل الشديد الرمحة الغارة عليهم ألهنم امتنعوا من الًتحم , ادليت 

 .على مسلم دل خيرج من اإلسالم ؟ 

وكان زلمود احلداد الذي تُنسب إليو الفرقة احلدادية دينع الًتحم على  ): احلداد وقولو عن 
وينكر عليهم ,شيخ اإلسالم وغَته : وحيمل من أجل ذلك على أىل السنَّة , ادلسلمُت

 .  ( ادلسلمُت الًتحم على
 !؟ ( تُنسب إليو الفرقة احلداديةالذي  ):بقولك  (!)ماذا تريد أيُّها الذكي : أقول - 

أتريد أن تتخلَّص من ادلذىب احلدادي وأنت أخطر زعيم للحدادية رفع راية احلدادية وحارب 
. السلفيُت سابقهم والحقهم انطالقاً من ىذا ادلنهج ادلدمَّر 

! أتضحك على النَّاس ّٔذا األسلوب ادلموَّه ؟
إنَّ السلفيُت أنبُو وأنبل من أن ينطلي عليهم ىذا األسلوب والتمويو الغيب الذي ُيشبو أسلوب 

 !!.النَّعامة اليت إذا خافت غطَّت رأسها يف الًتاب وجسمها باٍد وعورهُتا مكشوفة للناظرين 

                                 
 ( .24/286)رلموع الفتاوى :  (1)
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وعنده مشاكل أخرى ودل يتحمَّس فاحلٌ للردّْ عليو , نعم إنَّ أمر احلدَّاد لكذلك :أأقول - 
!  وذىب يتناوم ويتماوت عن الردّْ عليو حىت يف ىذه القضية 

وذبِّا عن العلماء ومنهم ,لكنَّ ربيعاً ىو الذي ردَّ عليو وقمعو بتوفيق اهلل تعاذل نصراً لدين اهلل 
وىل َسِلم منك شيخ اإلسالم وابن القيّْم والذىيب وابن - رمحو اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية 

!! عبد الوىَّاب واأللباين وابن عثيمُت وغَتىم من العلماء ؟
 لو كنت ٖتًتم العلماء واشتهرت ّٔذه ادلنقبة حُلقَّ لك أن تُنكر على ىذا الرَّجل :أأقول - 

. ما أنكرت 
أمَّا وأنت شرّّ منو منهجاً وأخالقاً وأطول لساناً يف العلماء ويف مناىجهم وعقائدىم 

. واشتهرت بذلك فال يُقبل منك ىذا الكالم وال يصدقك فيو إال أجهل الناس وأغباىم 
! . مث دلاذا دل تُبُتّْ من اضلراف احلداد إال ىذه ادلسألة وتسكت عن أخطر منها ؟

وحربك على أىل السنة ,أألنَّ منهجك الفاسد أخطر من منهجو وأصولك أفسد من أصولو 
.  وعلمائها أشد وأوسع وأطول 

الظاىر أنَّو ال دينعك من الكالم على منهجو إالَّ ىذا فما رأيُت أشدَّ ٘تويهاً وتلبيساً وقـَْلباً 
. وعلى رأسهم فاحل احلريب وعبد اللَّطيف بامشيل ,للحقائق من احلدادية 

ال  وما كان يكذب عليهم ويتصرف يف كالمهم وينسب إليهم ما: ) وقولك عن احلدَّاد 
؟ الظاىر أنو يصدق  ,فهل ىذا الرجل حدادي أكثر من احلداد ,وما ال يعتقدونو يقولون بو

 . اىـ   (آلتٍت بما لم تستطعو األأائلُ    *  * *    أإني أإن كنُت األخيَر زمانُوُ  :  عليو
كيف تنفي عنو الكذب وقد ُأحِصَي عليو ! لعلَّ ىذا من أساليب احلدادية ادلاكرة : أقول - 

م بو أىل ادلدينة  .  مائة وعشرون كذبة شلَّا اهتَّ
م خالفوه ! مثَّ أما كان يُقرُّْر أصوالً فاسدة وينسُبها إذل أىل السنَّة ؟ ويطعُن يف أىل السنَّة ألهنَّ

! ؟
. ومع ىذا فأنَت أكذُب منو وتنسُب إذل األبرياء ما ال يلحُقك فيو احلدَّاد وال غَته 

. وكلمة حدادي قليلة فيك 
وىذا البيت أنت أحقُّ من يًتزلَّ بو ال غَتك شلَّن تكيل ذلم األكاذيب وأنَت الذي جئَت من 

. األصول ما دل خيطر ببال أىل العلم من احملدّْثُت وغَتىم 
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 " !! أعلى نفسها جنت براقش" ويف اآلخر  " ! رمتني بدائها أانسلت: " ويف ادلثل 
:  ولقد أبطل اهلل كيدكم ومكركم 

 ( . أيمكرأن أيمكر اهلل أاهلل خير الماكرين ): قال تعاذل 
 ( . إنهم يكيدأن كيداً أأكيد كيدا ): وقال سبحانو 

 
ألقد ردَّ اهلل كيدك أكيَد حزبك في نحوركم أجعلكم عبرة للمعتبرين 

. أآخر دعوانا َأِن الحمد هلل ربِّ العالمين 
. أصلَّى اهلل أسلَّم على نبينا محمد أعلى آلو أصحبو أجمعين 

 
 

: كتبه  

رَبيع بنُ هاديّ عُمَري املَدخَليّ  
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