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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد
ى اهلل عليه صل-فيعلم اهلل مين وأشهده وكفى به شهيدًا أنين أحب أصحاب حممد 

مجيعًا وأعظمهم مجيعًا وأذب عنهم مجيعًا طول حيايت باطنًا وظاهراً، وأفديهم  -وسّلم
بنفسي وأوالدي بل باألمة مجيعًا إن كان ذلك بيدي، وأشهد اهلل أنه ما كان وال يكون 

 .مثلهم
وأعادي من يعاديهم وأوايل من يواليهم وأبغض من يبغضهم أو أحدًا منهم، والعبارات 

 .ليت قلتها يف خالد ومسرة خالل فتنة هوجاء أدافعها وأدفعها عن الشبابا
أنه الصحايب اجلليل وأنه سيف من سيوف اهلل سّله اهلل على املشركني : فأقول يف خالد

واملرتدين واملنافقني القائد املظفر قامع الردة وصاحب الفتوحات العظمى وهادم عروش 
ومايل وأحبه وأستميت يف الذب عنه وأعادي وأوايل من  األكاسرة والقياصرة وأفديه بنفسي

 .أجله
أنه صحايب جليل وعظيم يف عيين وأحبه وأوايل وأعادي من : ومسرة بن جندب أقول فيه

 .أجله
-وما صدر مين من عبارات يف حّقهما فإنه من سبق اللسان قطعًا مثل قويل يف خالد 

اهلل منه، وما قلته يف حق مسرة خالل يلخبط، أستغفر اهلل وأتوب إىل  -رضي اهلل عنه
يعين أن مسرة حصلت عنده ((: قاتل اهلل مسرة: ))-رضي اهلل عنه-استنباطي من قول عمر 

حيلة تشبه حيلة اليهود، فهذه العبارة مين سيئة، أستغفر اهلل وأتوب إليه منها، وأحذر الناس 
 .منها ومن أمثاهلا

خري أمة أخرجت للناس ال كان وال  -سّلمصلى اهلل عليه و -وال شك أن أصحاب حممد 
: يكون مثلهم، وإين لعلى مذهب السلف فيهم، وإين لعلى مذهب ابن املبارك ملا قيل له
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لغبار يف أنف معاوية وهو جياهد مع : أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبدالعزيز؟ فقال
 .خري من عمر بن عبدالعزيز -صلى اهلل عليه وسّلم-رسول اهلل 
 .اهلل بأنه لو أنفق أحد خيار املسلمني مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفهوأدين 

وإن قليب ليعتصر أملاً من تلك العبارات وأرجو أن أكون من الوقافني عند كتاب اهلل وسنة 
 .-صلى اهلل عليه وسّلم-رسوله 

ذلك  وإين آلسف أشد األسف أن الذي حبث عنها وفرح هبا وأخرجها للناس مل يفعل
وإمنا  -صلى اهلل عليه وسّلم-غرية على دين اهلل وال حمبة وإجالاًل ألصحاب رسول اهلل 

صلى اهلل -محية جاهلية ألناس تافهني ال يساوون غبار نعل صحايب من أصحاب حممد 
وإن هذا ليدل على مدى االحندار الذي وصلت إليه هذه األصناف اليت توايل  -عليه وسّلم

اس تافهني ساقطني وأصحاب مناهج فاسدة وال يوالون ويعادون من وتعادي من أجل أن
أجل منهج اهلل ومنهج أنبيائه ورسله ومنهج الصحابة العظام والسلف الكرام الذي ندين اهلل 

 .به وندعوا إليه ونذب عنه وعنهم
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 ((: يزن))قال الكاتب املسمى بـ 

صحابة رسول اهلل صلى الشيخ ربيع حفظه اهلل صاحب كتاب مطاعن سيد قطب يف ))
اهلل عليه وسلم ومذكرات التنبيه واإلعانة واجلناية ، إليك بعض كلماته يف الصحابة رضي 

 :اهلل عنهم 

عن حسان بن ثابت رضي اهلل عنه شاعر رسول : يقول يف رده على أيب احلسن : أوال 
 .  ( )إنَّ اهلل عاقبه بالعمى: يقول : اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذه العبارات 

والذي توىل كربه : إن ذلك من العذاب الذي توعد اهلل به املذكورين يف قوله : ويقول 
منهم له عذاب عظيم

وكما تعلمون هذه أريد هبا املنافقون بل رأسهم والتائب كيف  (2)
  . يعاقب ؟ وملاذا مل تعاقب محنة رضي اهلل عنها ومسطح رضي اهلل عنه ؟

إن كان ما ذكره حقا فهل هذه األلفاظ من . مع اهلالكني لوال توبته هللك : ويقول 
التأدب مع صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ أو هذا من اخلري الذي ال يذكرون إال 
به ؟ أو هذا من السكوت عما صدر فيما بينهم ؟ هل يصح ملن بعد الصحابة أن يأخذ 

                              
وتناقله أئمة  -رضي اهلل عنه-خالل ذهبا عن حسان  -رضي اهلل عنها–هذا قالته عائشة أم املؤمنني ( 2- )

احلديث والتفسري فارجع إىل كتب احلديث والسيما الصحيحني وارجع إىل كتب التفسري وهو ليس بتنقص، 
ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اخْلَْوِف َواجلُْوِع َونـَْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل : ملؤمنني ليست عيباً، قال تعاىلوعقوبة اهلل لعباده ا َولََنبـْ

ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا لِلَِّه َوِإنَّا وَن، أُولَِئَك َعَلْيِهْم ِإلَْيِه رَاِجعُ  َواأْلَنـُْفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِِّر الصَّاِبرِيَن، الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
ْم َوَرمْحٌَة َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ   .، فانظر إىل هذه الثمرة العظيمة للصابرين على املصائب َصَلَواٌت ِمْن َرهبِِّ

: يف جملس فقال -صلى اهلل عليه وسّلم-كان رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه-وعن عبادة بن الصامت 
 تشركوا باهلل شيئاً وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم، واآلية اليت أخذت على النساء بايعوين على أن ال))
 إذا جاءك املؤمنات فمن وىف منكم فأجره على اهلل ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة له ،

 ((.بهومن أصاب من ذلك شيئاً فسرته اهلل عليه فهو إىل اهلل إن شاء غفر له وإن شاء عذ
 .فالعقوبة يف الدنيا كفارة وهذا ربح عظيم وليس عيباً 
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تقريرها ؟ مهما قيل من التربير والدفاع  ألفاظا جرت فيما بينهم فينقلها وينشرها ؟ أو يتبىن
  ؟  ( )فهذا األسلوب ال يليق مع الصحابة الكرام ، وإال فلماذا ننكر على غرينا

                              
، وإن ما حصل من الصحايب مع ذكر توبته وكمال منزلته ليس -رضي اهلل عنه-ذكرت منزلته وفضله وتوبته   ( )

، فهال انتقدت سيد قطب وأبا احلسن يف سبهما الصريح !!تنقصاً،كما قّرره اإلمام ابن تيمية إن كنت تفقه
  .  إن كنت صادقاً  -صلى اهلل عليه وسّلم-ب حممد ألصحا
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 ( )واهلل كان الصحابة فقهاء( : الشباب ومشكالته الوجه ب ) يقول يف شريطه : ثانيا 
إلذاعة واإلشاعة يف ا!! وما يستطيعوا يستنبطون !! يف أمور السياسة ما ينجحون ... 

كالم عن ... ، فتنة !!! قضية اإلفك طاح فيها كثري من الصحابة !!! يقعون يف فتنة 
الصحابة ال ينجحون يف السياسة ؟ أجل من !!! ، وعجيب جدا   (2)الصحابة إمجاال

                              
، ما ينجحون وما يستطيعون أن يستنبطوا يف اإلذاعة صحابة فقهاء في السياسةواهلل كان : ))عباريت هكذا  ( )

 ((.اإلشاعة، يقعون يف فتنة، قضية اإلفك طاح فيها كثري من الصحابة
 !!: ماذا فعل الكاتب؟

  . الصحابة ليشمل كالمي كل الصحابة: عّرف كلمة صحابة فقال -أ 
: ، أي أن قويل يف السياسة متعلق بفقهاء، فكتب هكذا (واهلل كان صحابة فقهاء يف السياسة: )قلت أنا -ب

ففصل هذا الفصل هبذه النقط، وعلق !!( يف أمور السياسة ما ينجحون ... ... واهلل كان الصحابة فقهاء )
 .ما ينجحون: واجملرور بقويل اجلار

 .فهذه عدة خيانات تدل على براعة فائقة يف اخليانة والتحريف وتدل على دربة قويّة
  وال تزال تطلع على خائنة منهم :ففيه ويف أمثاله شبه مبن قال اهلل فيهم 

هؤالء وقعوا ،  قلت قضية اإلفك طاح فيها كثري من الصحابة فتنة، ليش؟ ما هم مثل عمر وعلي ومثل  (2)
  .يف هذا بعضهموقعوا 

دخلت : -كما يف صحيح مسلم  -رضي اهلل عنه-وقد أخذهتا من قول عمر ( بعضهم: )فحذف الكاتب كلمة 
فانطلقت حىت انتهيت إىل املنرب فجلست فإذا عنده رهط : املسجد فإذا الناس ينكتون باحلصى، ومن قوله
وحزهنم  -صلى اهلل عليه وسّلم-ي اهتمامهم بأمر رسول اهلل جلوس مث سقت القصة لبيان هذه الفتنة ، وه

 .-رضي اهلل عنهن-وقلقهم ملا أشيع عن طالق رسول اهلل لزوجاته أمهات املؤمنني 
 .فسياق كالمي يدل، ونّصه يؤول إىل مدحهم وال يالمون على عدم بلوغهم مرتبة عمر يف االستنباط

يا أخي ملا يتوجه : ))ة العصرية وأحذر الشباب من االندفاع فيهاوهذا نّص كالمي حينما كنت أحذر من السياس
الشباب كلهم للسياسة سيضيع العلم والدين وسيصبح هؤالء كلهم فجار، السياسة يف هذا الوقت فجور 
وكذب؛ وهلذا اختفى الورع واخلوف من اهلل والزهد ورأينا القذف والطعن واإلشاعات والتهويش إخل، شيء 

مثله، ليش؟ ألنا دخلنا يف السياسة وهذه هي هنايتنا، إحنا يف البداية اآلن كيف النهاية حنن  رهيب ما عرفنا
 .واهلل يف البداية

= 
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الذي ينجح ؟ الصحابة ال يستطيعون االستنباط ؟ أجل من الذي يستنبط ؟ الصحابة يف 
ويرتوى ويسلك املنهج السلفي   ( )ة يقعون يف فتنة ؟ أجل من الذي يتثبتاإلذاعة اإلشاع

                              = 
َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف أََذاُعوا بِِه َوَلْو َردُّوُه ِإىَل : يا أخوتاه اقرؤوا املنار عند تفسري قوله تعاىل

ُهْم الرَُّسوِل  ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـْ واهلل كان صحابة فقهاء في أمور السياسة، ،  َوِإىَل أُويل اأْلَْمِر ِمنـْ
ما ينجحون وما يستطيعون أن يستنبطوا في اإلذاعة واإلشاعة يقعون في فتنة، قضية اإلفك طاح فيها  

يعين يف هذا بعضهم وقعوا مثل علي ومثل هؤالء وقعوا، ليش ما هم مثل عمر و كثير من الصحابة فتنة، 
أشيع يف املدينة أن الرسول طلق زوجاته وكان عمر يتناوب مع أحد الصحابة من األنصار ينزل أحدهم يوماً 
ليسمع الوحي وما حيدث، ويأيت أخاه فيعطيه ما مسع من الوحي وما حدث وما جّد فكان ذلك اليوم نوبة 

يف العوايل يف عمله يف مزرعته فجاء األنصاري يقرع باب عمر قرعًا شديداً وكان عمر ذلك األنصاري وعمر 
ال األمر أشد من  :قد مسع أن ملك غسان يعّد العّدة لغزو املدينة فنـزل عمر منـزعجًا فقال الغسانيون؟ قال

الفقيه جاء إن الرسول طلق زوجاته، وقال أبغي أحبث أتأكد، يعين ما صدق عمر : ما هو؟ قال. هذا 
أنا آتيكم باخلرب من رسول اهلل عليه الصالة والسالم : يف الكالم هذا ويكثرون ويقلون قالوالناس يخوضون 

يعين يف دور ثان على إحدى  –رأى شخصًا أسود بوابًا لرسول اهلل، الرسول كان يف علّيٍة قد هجر نساءه 
فت إىل الرسول سكت مرة ثانية مرة ثالثة مث أذن استأذن يل رسول اهلل ، الت: الغرف جاء عمر استأذن، قال

جاء والرسول  -عليه الصالة والسالم–له رسول اهلل جاء طلع على خشبة السلم خشبة ،هذا حال الرسول 
نائم على حصري قد أثر يف جنبه ورمى ببصره يف احلجرة هذه فما رأى إال يعين قربة بالية فيها من ورق القرظ 

من الشعري أو الرب ، بكى عمر ما الذي يبكيك يا عمر؟ قال كسرى وقيصر يف  وحاجة ثانية فيها شيء
أما ترضى يا ابن اخلطاب أن تكون هلم : اجلنان والقصور وأنت رسول اهلل وهذا بيتك، وهذا ما فيه قال 

هل طلقت : الدنيا ولنا اآلخرة صلوات اهلل عليه وسالمه، فجلس وداعب الرسول شوية وكذا فقال له
َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو اخْلَْوِف أََذاُعوا بِِه َوَلْو َردُّوُه ِإىَل : ال، فقرأ عمر اآلية هذه : ك، قالزوجات

ُهْم  ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـْ ه كنت أنا من الذين يستنبطون: فقال عمر الرَُّسوِل َوِإىَل أُويل اأْلَْمِر ِمنـْ
ما كل واحد حىت من أويل األمر ما يستطيع أن يستنبط يعين احللول لألمور السياسية : منهم، قال املفسرون

 ((.واألمور احلربية وحاالت احلرب وحاالت السلم ما كل واحد يهتدي هلذا
ب والفضائل هذا كله بناه على تصرفاته اخلائنة وجهله املطبق باحلديث والتفسري وتفاوت الناس يف املواه  ( )

الذي يسلم به كل عاقل فضاًل عن أهل السنة ومثل هذا ال يفيده علم، فنقول لغريه راجعوا كالمي يف 
الشريط وتأملوه هنا وارجعوا إىل كتب احلديث ومنها البخاري ومسلم وكتب التفسري، لرتوا كالم أشد الناس 
= 
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_ هكذا هبذا التعبري _ ؟ قضية اإلفك طاح فيها ( )يف تلك احلاالت من رد العلم ألهله
؟ يف  (2)من الصحابة ؟ من هؤالء الكثري ؟ هل هم مسطح ومحنة وحسان!!! كثري 

  وزمرته ؟عشرات األلوف أم املراد عبد اهلل بن أيب 

 

                              = 
كذبًا على الصحابة وإمنا يفعل كل ما يفعله ومنه   احرتامًا وإكرامًا للصحابة، ودعوا كالم هذا اجلاهل املتباكي

  .هذا التباكي من أجل من يسب الصحابة ويرتكب املوبقات يف حق اإلسالم وأصوله
  .العلماء: إذن أنت جعلتهم قسمني ، قسم ليس بعامل فوظيفتهم رد العلم إىل أهله وهم القسم الثاين  ( )
وأرضاهم ولقد تاب من وقع من الصحابة يف هذه  -هلل عليه وسّلمصلى ا-رضي اهلل عن صحابة رسول اهلل   (2)

، واآليات واألحاديث يف ذلك معلومة مسلمة وكال وعد اهلل احلسىن: الفتنة ورفع اهلل درجاهتم، قال تعاىل
 .عند من حيبوهنم وحيرتموهنم

باطل وله خيانات وجهاالت ومن هذه املناقشة يظهر حال هذا الرجل من اخليانة والغش واجلهل واإلرجاف بال
ستظهر قريبًا إن شاء اهلل وله نظراء من أنصار أيب احلسن يف هذه األوصاف يفضحهم اهلل على أيدي أهل 

األرواح جنود جمندة ما تعارف "فهذه هي مثرة منهج أيب احلسن و( من مثارهم تعرفوهنم: )السنة، ويف املثل 
  .طيور على أشكاهلا تقع، وإن ال"منها ائتلف وما تناكر منها اختلف



 -9- 

  يصلح للقيادة! خالد : وجه أ   ( )يقول يف شريط العلم والدفاع عن الشيخ مجيل: ثالثا 
ساحمك اهلل يا شيخ ربيع أنت !!!!!!!!!   (2)وأحيانا يلخبط!! ما يصلح للسياسة ... 

                              
إذا كنت أدافع عن مجيل الرمحن وغريه من السلفيني املعاصرين علماء وطالباً، وأدافع عن أهل احلديث وأثين  ( )

-عليهم وأعتربهم الطائفة املنصورة، وقد كتبت يف ذلك كتابني، وأمدح الصحابة وأذب عنهم ومنهم خالد 
ك مطاعن سيد قطب ورسالة أخرى، وأنت على العكس من ، وقد كتبت يف ذل-رضي اهلل عنهم أمجعني

ذلك فيما يظهر من أسلوبك وموقفك ممن يطعن فيهم فعاًل، فكيف تصبح أنت أوىل بالصحابة مين 
 !!.وتصورين يف هذه الصورة

ن وهلذا كا: ))-رمحه اهلل–هذه الكلمة إشارة إىل ما ورد يف أنه قتل بين جذمية ، وقد قال شيخ اإلسالم    (2)
يستعمل خالد بن الوليد على احلرب منذ أسلم، وقال إن خالداً سيف سله اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 

، حىت إنه مرة رفع يديه إىل أنه أحيانًا كان قد يعمل ما ينكره النبي صلى اهلل عليه وسلمعلى املشركني مع 
إىل بين جذمية فقتلهم وأخذ أمواهلم بنوع شبهة،  ملا أرسله" اللهم إين ابرأ إليك مما فعل خالد: "السماء وقال

ومل يكن جيوز ذلك، وأنكره عليه بعض من كان معه من الصحابة، حىت وداهم النيب صلى اهلل عليه وسلم 
وضمن أمواهلم، ومع هذا فما زال يقدمه يف إمارة احلرب ألنه كان أصلح يف هذا الباب من غريه، وفعل ما 

و ذر رضي اهلل عنه أصلح منه في األمانة والصدق ومع هذا فقد قال النبي وكان أبفعل بنوع تأويل، 
صلى اهلل عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي ال تأمرن إلى اثنين وال 
تولين مال يتيم رواه مسلم نهى أبا ذر عن اإلمارة والوالية ألنه رآه ضعيفا مع أنه قد روي ما أظلت 

وأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم مرة عمرو بن العاص راء وال أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر الخض
يف غزوة ذات السالسل استعطافاً ألقاربه الذين بعثه إليهم على من هم أفضل منه، وأمر أسامة بن زيد ألجل 

من هو أفضل منه يف العلم  ثأر أبيه، ولذلك كان يستعمل الرجل ملصلحة مع أنه كان قد يكون مع األمري
واإلميان، وهكذا أبو بكر خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رضي اهلل عنه ما زال يستعمل خالدًا يف 

كان له فيها تأويل، وقد ذكر له عنه أنه كان له   وبدت منه هفواتحرب أهل الردة ويف فتوح العراق والشام 
لرجحان املصلحة على املفسدة يف بقائه، وأن غريه مل يكن  هافيها هوى فلم يعزله من أجلها بل عتبه علي

يقوم مقامه ألن املتويل الكبري إذا كان خلقه مييل إىل اللني فينبغي أن يكون خلق نائبه مييل إىل الشدة، وإذا  
 كان خلقه مييل إىل الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه مييل إىل اللني؛ ليعتدل األمر، وهلذا كان أبو بكر
الصديق رضي اهلل عنه يؤثر استنابة خالد وكان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أيب 
عبيدة بن اجلراح رضي اهلل عنه؛ ألن خالداً كان شديداً كعمر بن اخلطاب وأبا عبيدة كان ليناً كأيب بكر وكان 

ون بذلك من خلفاء رسول اهلل صلى اهلل عليه األصلح لكل منهما أن يويل من واله ليكون أمره معتداًل، ويك
= 
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منظر على الصحابة ؟ خالد بدون ترضي وكان األوىل أن ترتضى ال سيما وسوف تأيت 
؟ لو مل يكن خالد يصلح  ( )ما يصح للسياسة ؟ أجل من الذي يصلحبطامة ، مث 

مث ماذا ؟ يلخبط ! للسياسة فليس يف والة أمرنا أحد يصلح للسياسة 
 .ال حول وال قوة إال باهلل ..................... 

                              = 
املكتبة العلمية، ومع هذا فأنا أستغفر اهلل .، ط(22-1 :ص)السياسة الشرعية (( وسلم الذي هو معتدل

 .فإهنا كلمة سيئة( يلخبط)من كلمة 
عداء اهلل يتمتع بأعلى كفاءة يف قيادة الزحوف على أ -رضي اهلل عنه-خالد بن الوليد الصحايب اجلليل    ( )

وقد قمع اهلل به أعظم خطر على اإلسالم واملسلمني أال وهي الردة، وله الفتوحات العظيمة يف فارس وبالد 
صلى -الشام، وهو سيف من سيوف اهلل، وقد حبس أعتاده وأدراعه يف سبيل اهلل كما وصفه بذلك الرسول 

 .-اهلل عليه وسّلم
، والناس يتفاوتون فيها، وليست إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم : اىل واملقياس يف اإلسالم هو التقوى كما قال تع
 .السياسة اليت هي أعظم مقاييسكم

وبالصالح والتقوى فضل أهل العلم أبا ذر على دهاة السياسة مثل معاوية واملغرية بن شعبة وأمثاهلما، فال نقص 
 .إذ فضل عليه غريه من الصحابة -رضي اهلل عنه-على خالد 
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قاتل اهلل فالنا : فقال عمر : وجه ب  ( )يقول يف شريط توجيهات ربانية للدعاة: رابعا 
لعن اهلل اليهود حرمت عليهم الشحوم : يسمع قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمل 

                              
 (:توجيهات ربانية للدعاة)مضمون ما ورد يف شريطي    ( )
 .الوصية بالتقوى والرتكيز عليها - 
 .احلث على اإلميان الصادق والعمل الصاحل -2

وإذا كان أحد أصحابه تضاعف أعماله إىل : ))مدح الصحابة وذكر بكائهم خوفًا من اهلل، ومن ذلك قويل -3
ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي : )) - عليه وسّلمصلى اهلل-درجة ال يلحقها غريهم كما يقول رسول اهلل 

 ((.بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مّد أحدهم وال نصيفه

 .والثناء عليه وأنه مأل الدنيا عدالً  -رضي اهلل عنه-ذكر عمر  -4

 .ذكر حال الصحابة وأهنم أتقياء صادقون -5

 .احلث على احلب يف اهلل والبغض فيه -6

 .د الناس خشية هلل والثناء عليهمالعلماء من أش -7

 .الوصية بالتآخي يف اهلل -8

عليه الصالة –ما فتح اهلل الفتوح على أيدي أصحاب رسول اهلل : ))تكرير الثناء على الصحابة، ومن ذلك -1
إال حينما كانوا على غاية من التقوى واإلخالص وكانوا على غاية من احملبة يف اهلل والتماسك فيما  -والسالم
 ((.فدوخ اهلل هبم األمم وفتح اهلل هبم الدنيا وملئوا الدنيا علماً وديناً وأخالقاً وعداًل رضوان اهلل عليهم بينهم

سؤال عن حسن البنا وسيد قطب فأجبت ببيان عقائدمها الفاسدة وذكرت طعن سيد قطب يف نيب اهلل   -2 
ورضي عنهم وال سيما  -ّلمصلى اهلل عليه وس-ويف أصحاب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسّلم-موسى 
 .عثمان

 .سؤال عن التمثيليات ووسائل الدعوة فأجبت ببيان حكمهما يف بيان مفصل  -  

سؤال عن الكالم يف اجلماعات فبينت أن التحذير من أهل البدع والنصح للمسلمني أمر واجب وأن ذلك   -2 
 .جهاد يف سبيل اهلل

يعرفه فقهاء اإلسالم وأنه حلماية أهل البدع ومحاية   سؤال عن فقه املوازنات فأجبت أن هذا منهج جديد ال  -3 
كتبهم، ويدل على بطالنه الكتاب والسنة وإمجاع السلف الصاحل وما تضمنته كتب اجلرح والتعديل، وذكرت 

وأنه يقتصر على مواضع النقد بدون موازنة بذكر احلسنات،  -صلى اهلل عليه وسّلم-األدلة من أقوال الرسول 
ذه التصرفات تأيت من الصحابة عمر وابن عباس وغريهم من كبار الصحابة أي أهنم وذكرت أن مثل ه

 .يذكرون مواضع النقد وال يعرجون على املوازنات املزعومة
= 
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                              = 
 :ومن كالمي يف ذلك

-بئس أخو العشرية، رجل استأذن على النيب : لرجل استأذن عليه فقال -صلى اهلل عليه وسّلم-قال النيب ))
فقال هذا الكالم ونقل ما ذكر يف ذلك الشخص وال ذكرت حسناته، وال من هو هذا  -سّلمصلى اهلل عليه و 

 .الشخص وال حسناته وهو صحايب
( أي هي وضرهتا)يأيت أحد الصحابة يعين يف قضية اهلذلية أحد أقربائها يعين امرأة من هذيل يعين اختصمتا 

بغرة عبد  -صلى اهلل عليه وسّلم-قضى رسو اهلل وضربت إحدامها األخرى بعمود على بطنها فأسقطت جنينها ف
أو أمة، يعين دية هذا اجلنني فقام هذا القريب هلا زوجها أو أبوها على حسب الروايات يقول كيف يا رسول اهلل 

إمنا هذا من أخوان : "من ال شرب وال أكل وال صاح وال استهل فمثل ذلك يطل؟ قال  -ندفع دية: يعين–ندي 
 ".الكهان

مثل ذلك من تصرفات الصحابة عمر وابن عباس وابن مسعود وغريهم من كبار الصحابة، تأيت مثل  ويأيت
قاتل : تصرف من مسرة أنه أخذ اخلمر من أهل الذمة وباعه فقال -رضي اهلل عنه-هذه التصرفات يعين بلغ عمر 

على اليهود فجملوها فباعوها  إن شحوم امليتة حرمت -صلى اهلل عليه وسّلم-اهلل فالنًا أمل يسمع قول الرسول 
، يعين أن مسرة حصلت عنده حيلة تشبه حيلة "لعنة اهلل على اليهود حرمت عليه الشحوم فجملوها فباعوها"

 .كذا وكذا  -صلى اهلل عليه وسّلم-قاتله اهلل أمل يسمع قول رسول اهلل : اليهود فقال
يقول إن موسى صاحب اخلضر ليس هو موسى ابن عباس قيل له أن نوفًا البكايل وهو من خيار التابعني 

جليل تقي لقد حدثين ُأيَبُّ بن  ( الصواب تابعي كما سبق)كذب عدو اهلل ، صحايب : صاحب بين إسرائيل قال
أن صاحب "كعب أن موسى عليه الصالة والسالم قام خطيبا يف بين إسرائيل، قوله قام خطيبا يف بين إسرائيل بني 

قام خطيبا يف بين إسرائيل فسئل " والسالم الذي ابتعثه اهلل لبين إسرائيل املعروف الشهريالقصة موسى عليه الصالة 
فعتب اهلل عليه إذ مل يرد العلم إليه فقال بلى عبدنا خضر، مث قال اهلل له إنه يف املكان . أنا: من أعلم الناس؟ قال

كذب   -رضي اهلل عنه-قول ابن عباس  الفالين عند ملتقى البحرين فذهب هو وغالمه إىل آخره ، الشاهد منه
عدو اهلل، أين املوازنات أين إسالمه أين إميانه أين جهاده أين أعماله الصاحلة، الشاهد أن مذهب املوازنات الذي 

 ((. اخرتع يف هذه األيام القريبة وألفت فيه عدد من الكتب منهج مفتعل ال أساس له من اإلسالم
السلف يف النقد والتحذير من أخطاء الصاحلني وضالالت املضلني، وليس هذا ما قلته، وهو لتقرير منهج 

لتقرير الباطل والذب عنه كما هو واقع خصوم هذا املنهج وما يستتبع ذلك من النيل من الصحابة والعلماء وهتدمي 
تند منه كما هو  األصول السلفية والضراوة على أهل احلق والسنة، وقد تند من املنافح عن احلق والداعي إليه كلمة

حال البشر، كما حصل مين كلمة يف حق الصحايب اجلليل مسرة بن جندب اليت استغفر اهلل منها وإنين يعلم اهلل 
لفي غاية اخلجل منها ولو نبهين عليها عدو أو صديق حلذفتها ورميت هبا بعيداً وملا ترددت حلظة يف نبذها، ولقد 
= 
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مسرة بن !!!! يعين أن مسرة حصل عنده حيلة تشبه حيلة اليهود . فجملوها وباعوها 
: واهلل لو قلت اليوم   ( )جندب الصحايب اجلليل حصل عنده حيلة تشبه حيلة اليهود ؟؟

لك اليهود لقامت الدنيا وما قعدت وألخرجت من الشيخ ربيع سلك مسلكا يشبه مس
                              = 

الصحابة والذب عنهم والطعن فيمن طعن فيهم، وهذا حايل ودأيب  رأيت من مضامني هذا الشريط الثناء على
 س.واحلمد هلل

 :سببه -رضي اهلل عنه-فيما يتعلق بالصحايب اجلليل مسرة بن جندب   ( )
أنين كنت يف مواجهة منهج هدام يهدم املنهج السلفي وخيالف القرآن والسنة ومنهج السلف الصاحل يف اجلرح  - 

 .به املكتباتوالتعديل الذي تزخر 
صلى -قاتل اهلل مسرة أمل يعلم أن رسول اهلل : وقوله -رضي اهلل عنه-كالم اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب   -2

فأخذت من موقف عمر (( لعن اهلل اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها: ))قال -اهلل عليه وسّلم
صلى اهلل عليه -ت وله نظائر من أقوال الرسول واستدالله، أنه يف حال نقد األشخاص ال تذكر احلسنا

 .ومواقفه ومن أقوال الصحابة ومواقفهم -وسّلم
اختلف يف كيفية بيع مسرة للخمر على ثالثة : ))عند شرحه هلذا احلديث -رمحه اهلل–قال احلافظ ابن حجر  -3

از ذلك وهذا حكاه بن أقوال أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة اجلزية فباعها منهم معتقدا جو 
اجلوزي عن بن ناصر ورجحه وقال كان ينبغي له أن يوليهم بيعها فال يدخل يف حمظور وإن أخذ أمثاهنا منهم 

 .بعد ذلك ألنه مل يتعاط حمرما ويكون شبيها بقصة بريرة حيث قال هو عليها صدقة ولنا هدية
را والعصري يسمي مخرا كما قد يسمى العنب به ألنه والثاين قال اخلطايب جيوز أن يكون باع العصري ممن يتخذه مخ

 .يئول إليه قاله اخلطايب قال وال يظن بسمرة أنه باع عني اخلمر بعد أن شاع حترميها وإمنا باع العصري
والثالث أن يكون خلل اخلمر وباعها وكان عمر يعتقد أن ذلك ال حيلها كما هو قول أكثر العلماء واعتقد مسرة 

أوله غريه أنه حيل التخليل وال ينحصر احلل يف ختليلها بنفسها قال القرطيب تبعا البن اجلوزي اجلواز كما ت
واألشبه األول قلت وال يتعني على الوجه األول أخذها عن اجلزية بل حيتمل أن تكون حصلت له عن غنيمة 

مي اخلمر ومل يعلم حترمي بيعها أو غريها وقد أبدى اإلمساعيلي يف املدخل فيه احتماال آخر وهو أن مسرة علم حتر 
 (.5 4-4 4/4)فتح الباري (( ولذلك اقتصـر عمر على ذمه دون عقوبته وهذا هو الظن به

ومع كل هذا فأنا أرى أن عباريت سيئة وهي من سبق اللسان وأستغفر اهلل منها كثرياً، ولو نبهين أحد وقت  
 .نطقي هبا حلذفتها

يل وإخوانه من الصحابة أمجعني كما يف حمكم التنزيل ويف سنة رسوله الكرمي وقد رضي اهلل عن هذا الصحايب اجلل
 .وهو عقيدة أهل السنة واجلماعة وهو الذي أدين اهلل به باطناً وظاهراً وعليه أوايل وأعادي
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وملا اغتفرت يل هذه الكلمة ولو بررهتا ألف مرة وتبت منها   ( )السلفية من أوسع أبواهبا
ألف ألف مرة عند كثري من احملبني للشيخ ، فكيف بصحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه 

  وسلم ؟

 

                              
أنت غري معروف ولعلك ال تعرف السلفية، فسّم نفسك حىت يعرف الناس أنك غيور على الصحابة أو   ( )

  .لياء من يطعنون فيهمأنك من أو 
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لعلم والدفاع عن الشيخ مجيل وجه ب يقول الشيخ ربيع حفظه اهلل يف شريط ا: خامسًا 
  ( )لكن واهلل ميأل الدنيا سياسة ، يصلح حيكم الدنيا كلها!!!! ما هو عامل ... معاوية : 

هل هذا أسلوب !!!!   بالشعوب على أصبعه دهاء!! املغرية بن شعبة مستعد يلعب ... 
الوحي لرسول اهلل  للحديث عن الصحابة يا شيخنا اجلليل ؟؟ معاوية ما هو عامل ؟؟ كاتب

صلى اهلل عليه وسلم وخال املؤمنني وأول ملوك املسلمني والفاتح العظيم يعرب عنه هكذا ؟ 
ما هو تعريف العامل حىت خيرج منه معاوية رضي اهلل عنه ويدخل فيه الشيخ ربيع والشيخ 

ا هذ...  (2)املغرية بن شعبة يلعب بالشعوب على أصبعه دهاء... فالن وفالن ؟ خريا 
وقد   (3)التعبري ال يليق بك يا شيخنا الكرمي فإن هذه اللفظة تطلق على املاكرين املخادعني

لو ترضيت على األقل عند ذكرك هلذه األلفاظ : برأ اهلل املغرية بن شعبة من ذلك وأقول 
  .  (4)هلدأت قليال من وقعها

                              
وميزات كبرية، واإلنسان يتكلم يف حدود  -رضي اهلل عنهما-اعتقد أن يف هذا مدحاً عظيماً ملعاوية واملغرية   ( )

ما يعلم، وقد وجدنا العلماء من حمدثني ومؤرخني ميدحون اخللفاء األربعة وابن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد 
رضي اهلل -منني بالعلم، ومل أر من ذكر معاوية يف علماء الصحابة بن ثابت وابن عباس وعائشة أم املؤ 

، وقد ذكر ابن حزم وابن القيم املفتني من الصحابة املكثرين منهم وهم سبعة واملتوسطني واملقلني -عنهم
يف هؤالء، انظر  -رضي اهلل عنه-الذين ليس ألحدهم إال الفتوى والفتويني وحنو ذلك ومل يذكروا معاوية 

، وقويل ليس بعامل هو أمر نسيب إذا قورن بكبار علماء الصحابة، والصحابة (3 -2 / )م املوقعني إعال
  .مجيعا مبا فيهم معاوية أعلم هذه األمة وأفضلها وأعقلها

  .قلت هذا مدحاً هلذا الصحايب األسد الذي يعتز املسلمون بدهائه وال يليق يب وال بغريي إن كان ذماً؟  (2)
  .ل هذا إال من ال يعرف معىن الدهاء وجيهل البدهياتال يقو   (3)
وهل من يستميت يف الذب عنهم  -صلى اهلل عليه وسّلم-هداك اهلل أنا ال أترضى عن أصحاب حممد   (4)

وهل من !! ينصح مبثل هذا؟ -صلى اهلل عليه وسّلم-ويؤلف مثل مطاعن سيد قطب يف أصحاب رسول اهلل 
حيق له أن يتهم حميب أصحاب  -صلى اهلل عليه وسّلم-يف أصحاب حممد  يدافع عن سيد قطب الذي يطعن

  .والذابني عنهم بأهنم ال يرتضون عنهم إن هذا ملن الشغب -صلى اهلل عليه وسّلم-حممد 
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قر معاوية ألنه داهية كان عمر يو : يقول الشيخ يف الشريط نفسه يف الوجه أ : سادسًا 
  من دهاة العرب عمرو بن العاص... املغرية بن شعبة داهية ... يزيد أخوه مثله داهية ... 
تنظري عجيب  !!!!! ( )أفضل من معاوية ومن عمرو آالف املرات!!! أبو ذر ما يصلح ... 

                              
 .نعم هؤالء عظماء عقالء أسود ودهاة  ( )

 (.دهو)مادة (( العقل: الدهو والدهاء: ))قال يف لسان العرب
  (.دهى)مادة (( النكر وجودة الرأي واألدب، والدهي العاقل والداهي األسد: الدهاء)): وقال يف القاموس

 .وهلذه املادة معان أخر ليست من مقصودنا
الداهي )وفيه ( بصر باألمر وجاد رأيه فيه ودهو الرجل دهاء صار عاقالً : دهى(: )دهى)ويف املعجم الوسيط مادة 

ومقصودنا املعاين ( بصر باألمور، الدهاء العقل واملنكر وجودة الرأيرجل داهية ي: األسد، والداهية يقال : 
 .اجلليلة

فهذا الرجل ساد وساس : ))، قال الذهيب(33 /3)  -رضي اهلل عنه-ويف سري أعالم النبالء يف ترمجة معاوية 
 ((.العامل بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه

 ((.كان من العقالء األلباء والشجعان املذكورين: )) ترمجة يزيد بن أيب سفيان يف( 321/ )وقال يف السري أيضا 
 .مغرية الرأي: بعد ذكر صفاته اخللقية، وكان داهية يقال له : قال ابن سعد( : ))3/22)وقال يف ترمجة املغرية 

األنصار قيس بن كان الدهاة يف الفتنة مخسة، فمن قريش عمرو ومعاوية، ومن : وعن معمر عن الزهري قال
 ((.سعد، ومن ثقيف املغرية ومن املهاجرين عبداهلل بن بديل بن ورقاء اخلزاعي

هوابن وائل اإلمام أبو عبداهلل ويقال أبو حممد ( : ))55-3/54)وقال يف ترمجة عمرو بن العاص من السري 
 (.(السهمي داهية قريش ورجل العامل ومن يضرب به املثل يف الفطنة والدهاء واحلزم

 .عليه فماذا تريد -رضي اهلل عنه-مع مكانته وفضله قد فضلت أبا ذر  -رضي اهلل عنه-وإذا كان معاوية 
إنك رجل ضعيف فال : ))أنه قال له -صلى اهلل عليه وسّلم-أما السياسة فقد روى هو بنفسه عن رسول اهلل 

ر إىل الشيخ العباد فلبسوا عليه  ، وقد ذهب بعض أهل اخلب والغد((تقضني بني اثنني وال تولني مال يتيم
فقال الشيخ العباد هذا غلط، مث ذكر بعض الناس كالمي للشيخ  -رضي اهلل عنه-كالمي يف شأن أيب ذر 

 .-صلى اهلل عليه وسّلم-العباد فقال الذي يعرتض على هذا الكالم إمنا يطعن يف رسول اهلل 
 هو الذي يقسم األرزاق واملواهب فهذا يربز يف ميدان أيا أخي إن الغلو حرام ومذموم وهو جماوزة احلد، واهلل

اجلهاد وهذا يف ميدان العلم وهذا يف ميدان العبادة والزهد، والكمال املطلق إمنا هو هلل، والصحابة كلهم 
أبو عبيدة ، وما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء أصدق هلجة من أيب ذر، : صادقون أمناء، وأمني هذه األمة

= 
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هية وذاك يا شيخنا الكرمي فالن يصلح والثاين ما يصلح وفالن أفضل آالف املرات وهذا دا
  هكذا يكون احلديث عن الصحابة رضي اهلل عنهم ؟؟!!!!!! أدهى منه 

 

                              = 
صحابة أبو هريرة ، وعلماء الصحابة كثري وأعلمهم وأفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم وأحفظ ال

 .-رضي اهلل عنهم أمجعني-متفاوتون يف العلم والفضل  
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أ ليس الشيخ ربيع أوىل أن حيذر منه من سيد قطب ، ألن الشيخ ربيع قد قال ذلك عن 
 ((. !!!؟؟  ( )علم وهو العارف مبدلوالت األلفاظ ؟؟؟؟؟؟ أم أنكم تكيلون مبكيالني

 

                              
صلى اهلل -هذا يف حكمك اجلائر القائم على اخليانة والبرت وحكم أمثالك، أما حكم اهلل وحكم رسوله   ( )

والعدل فإنه جيب التحذير من سيد قطب وكتبه اليت امتألت بالضالالت  وحكم أهل العلم -عليه وسّلم
القول باحللول ووحدة الوجود وتعطيل الصفات وسب بعض األنبياء والصحابة والقول خبلق : الكربى، ومنها

قى إال القرآن وجعل القرآن ميداناً للموسي -صلى اهلل عليه وسّلم-القرآن وأزلية الروح وإنكار معجزات حممد 
 .وفنوهنا واملسرحيات والتمثيليات واعتبار الدين والفن صنوان

أما كتب ربيع وتبلغ ستة كتب كلها ردود لضالالت سيد قطب وفيها العلم الصحيح املوافق للكتاب والسنة 
ومنهج السلف الصاحل، فال حيذر منها إال جاهل ضال حمارب ملنهج السلف مستهينني بعقائدهم القائمة 

 .والسنة على الكتاب
وأخريًا لقد تعقبت هذا الرجل مبا يبني فساد حاله وما تضمنته كتابته من املغالطات والغش واخليانة، ليكون ذلك 

 .رادعاً ونكااًل له وألمثاله، وليكون عربة للمعتربين
وإن ربك لبلمرصاد  للمعتدينَوَأنَّ اللََّه ال يـَْهِدي َكْيَد اخْلَائِِنني. 

 .احلمد هلل رب العاملني وآخر دعوانا أن
 كتبه

 ربيع بن هادي عمري املدخلي
 هـ423 /ربيع األول/25
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 الكر على الخيانة والمكر

 (لحلقة الثانيةا)
 
 
 
 

 كتبه 

 الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

        :ما بعدأ
مـا هـو رأي  -: يف شبكة الساحات حتـت عنـوان" يزن"فلقد اطلعت على مقال للمدعو 

ففوجئــت بــل وذهلــت ممــا تضــمنه هــذا املقــال مــن البهــت واخليانــة  -نبيــاءالشــيخ ربيــع يف األ
 .والبرت األمور اليت ال تصدر من إنسان حيرتم نفسه وعقله وحيرتم الناس وعقوهلم

 :يقول املدعو يزن يف مقاله
  احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد))

يف إخراج هذه احللقة ولكن رأيـت القـوم مل يرفعـوا بـاحللقتني الفـائتتني  فلم تكن لدي النية
رأسا فأرموا مث كلحوا وبلحوا فلم أربدا إلعادة التذكري بأمر قد يثري الغرية لديهم أكثر ال للرد 
والطعـــن يف الشـــيخ ربيـــع ولكـــن للســـعي يف هـــدم قاعـــدة اجلاسوســـية الـــيت أقضـــت مضـــاجع 

منهم يأمن جليسه وأضـحى يرقـب كـل كلمـة ختـرج مـن فيـه  فلم يصبح الشخص ( )السلفيني
  (2)وهدم قاعـدة تـرك حسـن العهـد وراء الظهـر!!! ومل يكن يراقب امللك املوكل به مبثل ذلك 

وهــدم قاعــدة تتبــع العــورات والســقطات فــاخلري ميــأل !!! فــاليوم حنــن أخــوة وغــدا حنــن أعــداء 
  !!!! الدنيا ولكن الذباب ال يقع إال على القذر

قلت لكم إن يف اجلعبة كثري وعرضت بوجود كالم يف األنبيـاء علـى نفـس املـنهج املقلـوب 
وهنــاك كــالم كثــري آخــر يتعلــق   (3)الــذي دب بســببه األمــراض واألوبئــة يف صــفوف الســلفيني

بنفس القضايا املثارة اليت انشق هلا الصف ولكين يف هذه احللقة السريعة سأذكر مـا عرضـت 
.... الشـيخ فـاحل ..... الشـيخ ربيـع : يضا رد الفعل من املشايخ الفضالء به سابقا وأنتظر أ

                              
(
 
 .ال ندري من هم السلفيون يف نظر الكاتب؟   (

(
2
 .هل تعرف جيداً من ترك حسن العهد وثار على السلفيني بأسلحة أهل الباطل   (

(
3
 .ألمراض نفوس أدعياء السلفيةاحلمد هلل مل تدب األمراض يف صفوف السلفيني وإمنا أهنكت ا   (
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وغــريهم ممــن وافــق علــى بعــض هــذه .. الشــيخ الوصــايب .... الشــيخ زيــد ..... الشــيخ عبيــد 
   ( )القواعد

هب أنـك : قال أبو احلسن : يف مذكرة اإلعانة اليت رد فيها الشيخ ربيع على أيب احلسن 
رى أن يف زيارتك املصلحة له عسى أن يهديـه اهلل ويأخـذ بيـده إىل زرت أضل أهل األرض ت

اهلــدى أو أن تقــيم حجــة فتــربأ ذمتــك ، أفتكــون زيارتــك هتمــة لــك وطعنــاً فيــك ، أمل جيــب 
  دعوة امرأة يهودية وضعت له السم يف ذراع الشاة؟ -صلى اهلل عليه وسلم النيب

النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم دعوهتــا  نعــم أجــاب: فــرد عليــه الشــيخ ربيــع حفظــه اهلل قــائال 
وقـد !!!!!!!!!!!! ألن اهلل أباح طعام أهل الكتاب ، مث انظر ماذا عملـت اليهوديـة اخلبيثـة ؟

يفعل أهل الضالل والبـدع بأهـل السـنة مـا هـو شـر مـن  هـذا ، أال وهـو إفسـاد عقيـدة وديـن 
  . من جيالسهم وخيالطهم

ميه ردا لالحتجــاج حبــديث النــيب صــلى اهلل مــاذا يســمى هــذا يــا شــيخنا الكــرمي ؟ هــل نســ
عليه وسلم الصحيح ؟ أم نسميه استدراكا على إمام املرسلني وخرية اخللق أمجعني صلى اهلل 
عليــه وســلم ؟ أم نســميه طعنــا يف فهمــه صــلى اهلل عليــه وســلم ومعرفتــه بضــرر أهــل الضــالل 

اء لزيارتـه املخالفـة للمـنهج والزيغ وخطورة جمالستهم فهو مل يدرك ما أدركنـاه فكـان السـم جـز 
  !  وأفضلها حنظل! ؟ ثالثة أحالها مر _ وحاشاه _ 

أقول وباهلل التوفيق إنَّ الرسول صلى اهلل عليه وسلم حذر من أهل الزيغ فقـال بعـد أن قـرأ 
ــُه آيَــاٌت حُمَْكَمــاٌت ُهــنَّ أُمُّ اْلكِ  :قولــه تعــاىل ــَزَل َعَلْيــَك اْلِكَتــاَب ِمْن َتــاِب َوُأَخــُر ُهــَو الَّــِذي أَنـْ

نَــِة َوابِْتغَـ اَء تَْأِويلِــِه َوَمــا ُمَتَشـاهِبَاٌت فََأمَّــا الَـِّذيَن يف قـُلُــوهِبِْم زَيْـٌغ فـََيتَِّبُعــوَن َمــا َتَشـابََه ِمْنــُه ابِْتغَـاَء اْلِفتـْ
بعـون مـا فـإذا رأيـتم الـذين يت:)) ، قـال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلمتَْأِويلَـُه ِإالَّ اللَّـهُ  يـَْعلَـمُ 

 ((تشابه منه فاحذروهم

                              
(
 
 .ال ندري ما هي هذه القواعد اليت تطلب من املشايخ رد الفعل ألجلها   (
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إنـه سـيكون يف آخـر أمـيت أنـاس حيـدثونكم مبـا مل تسـمعوا :)) وقوله صلى اهلل عليه وسلم 
، وأخذ السلف الصاحل هبذا التحذير وامتألت كتب العقائد ((أنتم وال آباؤكم فإياكم وإياهم

 .بالتحذير من أهل األهواء والضالل من أمثالك
ذي هتــــوش عليــــه بتقليــــب األمــــور أمسيــــه اتباعــــاً للرســــول وأخــــذا فأنــــا أمســــي قــــويل هــــذا الــــ

 .بتوجيهاته وحتذيره وأمسي كالمك رداً لتحذير رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
صـــلى اهلل عليـــه -واحلـــق الـــذي ال مريـــة فيـــه أنـــه ال يعتقـــد مســـلم مـــن املســـلمني أنَّ رســـول 

صـــلى اهلل عليـــه -ث النـــيب خـــالف املـــنهج، ولـــيس يف كالمـــي رداً لالحتجـــاج حبـــدي -وســـّلم
صـلى اهلل -وال استدراك عليه فهذه خيانة من اليهوديـة اخلبيثـة لـو علمهـا رسـول اهلل  -وسّلم

ما أجاب دعوهتا ولكن مت ذلك حلكمة أرادها اهلل سبحانه وتعاىل، فهي حجة  -عليه وسّلم
 .عليك وعلى أيب احلسن 

ه اهلل ورسـوله وسـار عليـه السـلف فـال أما التحذير من أهل البدع وأهل اخليانـة فمـنهج قـرر 
جيوز ملسلم أن حيتج يف مواجهة هذا املنهج العظيم هبـذه احلادثـة مـن اليهوديـة اخلبيثـة الـيت ال 

 .ينساها املسلمون
واحلقيقـــة أنكـــم  صـــار عنـــدكم املنكـــر معروفـــاً واملعـــروف منكـــراً فـــأبو احلســـن يتـــذرع هبـــذا 

 أن ينفــذ إىل مــا يريــده مــن زيــارات أهــل البــدع الكــالم إىل لالفــة مــنهج الســلف رغبــة منــه يف
ومصاحبتهم وجمامالهتم هذه الزيارات اليت هي سبب اضطرابه واضطراب غريه ممن هـو علـى 
شاكلته أما أهل البدع فحاهلم هو حاهلم مل يتغـري ألنَّ أبـا احلسـن ومـن سـار علـى منهجـه مل 

اهلل علـى أيديـه مـن املبتدعـة وأهـل  يقدموا هلم النصح املزعوم وإال فلييب أبو احلسن كم هـدى
 . التحزب الباطل

يف حديثـه عـن : ويف شريط العلم والدفاع عن الشـيخ مجيـل الوجـه أ يقـول :"قال الكاتب 
علـم الواقـع ، ونـيب _ أي اهلدهـد _ عـرف : علم الواقع وقصـة اهلدهـد مـع نـيب اهلل سـليمان 

 اهلل سـليمان ؟ هـل مـن األدب مـع هل يصري الطري أفضل من نيب!!!!! اهلل ما يعرف الواقع 
أنبياء اهلل عقد مقارنة بينهم وبني الطيور واحليوانات ؟ وهل عدم معرفة الغيب النسـيب مسـاو 
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؟؟؟ مـــا دخـــل علـــم الواقـــع وفقهـــه يف غيـــاب أمـــر   ( )إن نـــيب اهلل مـــا يعـــرف الواقـــع: لقولـــك 
أهــذا هــو املــراد بقضــية حــادث يطلــع عليــه اجلاهــل وغــريه وختفــى معرفتــه علــى العــامل وغــريه ؟ 

علم الواقع حىت نقحم فيها مقام النبوة املؤيد مـن قبـل اهلل سـبحانه مث نسـتخدم عبـارات غـري 
 ". الئقة هبذا املقام الشريف ؟

أقــول ســبحانك هــذا هبتــان عظــيم ارجــع إىل كالمــي يف شــريط العلــم والــدفاع عــن الشــيخ 
ان العجيــب بــل الــده يــذم هــذا مجيــل فســوف الــده ال حيمــل ذرة ممــا يرجــف بــه هــذا اإلنســ

ويســفه أحــالم أهلــه ويــراه جهــال وخرافــات ومعلومــات للشــيوعيني  -فقــه الواقــع-الفقــه يعــين 
واجملرمني السياسيني وخرافات الكذبة والدجالني وما جئت باهلدهد إال مثاال لتحقري وتسفيه 

 .أدعياء هذا العلم املزعوم
فقه الواقع وتقريع أهله يف شريط العلم والدفاع وهاك مجلة من العبارات اليت ذكرهتا يف ذم 

عانينــا مــن فقــه الواقــع معانــاة ال يعلمهــا إال اهلل :"حيــث قلــت–رمحــه اهلل -عــن الشــيخ مجيــل 
أصــــبح واهلل طاغوتــــاً مــــن الطواغيــــت وســــالحا فتاكــــاً ميــــزق يف جســــد األمــــة ويوجــــد حــــواجز 

 .."وفواصل بني شباب األمة وعلمائها
ما عرفت :" ، وقلت أيضا.."قع هذا الضال علم خرافات وأساطريعلم الوا:" وقلت أيضا

اإلنسانية منذ عهد آدم إىل هذه الفرتة مثل هذا الغلو يف فقه الواقع ال الد يف كتب وال الد 
اآلن طيــور أفــراخ، صــغري يقــرأ :" وقلــت أيضــا.."يف مؤلفــات مــن هــم علمــاء الواقــع وأســاتذته
وفـالن ألهنـم ال يعرقـون فقــه الواقـع، مـا شـاء اهلل يــا  خـرباً يف صـحيفة ويسـقط ابـن بــاز وفـالن

هـذا العلــم هــذه مصــيبة واهلل كارثــة، العلمــاء أصــبح مـا هلــم حرمــة؛ واحــد يقــرأ يف صــحيفة نبــأ  
 وجراء يقرول لسرليمان أحطرت  وينتفخ بأنه يعرف الواقع، هذا طيرر انرتفخكاذباً فيفتخر 

                              
(
 
للطري علـى  تقريع وتوبيخ للغالة يف فقه الواقع عند من يعرف ويعقل كالم العرب واملسلمني، وليس فيه تفضيل   (

مــن املســلمني، وإذا وصــل املكــر وتقليــب األمــور يف  نــيب اهلل ســليمان فــإنَّ هــذا كفــر ال خيطــر ببــال أفســق النــاس
اخلصومة إىل هذه الدرجة اخلطرية فإنه جيب على الساحات وغريها مـن املواقـع أن تقفـل البـاب يف وجـوه هـؤالء 

 .األفاكني الذين ال يعقلون ما يتفوهون به وال يدركون نتائجه
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وخـالص تصـبح املـوازين  امليـزان :" ..ضاوقلت أي.." مبا مل حتط به وجئتك من سبإ بنبإ يقني
علم الواقع هو امليزان الفصل فالذي يعرف الواقع ما شاء اهلل إمام املسـلمني والـذي ال يعرفـه 

كان الناس األمم كلها الهل هذا علم الواقـع حـىت جـاءت  نبـوة :" ..وقلت أيضا.." يسقط
وقلت ..." ات أئمة علم الواقعجديدة بعلم الواقع  باهلل هات يل مؤلفات يف علم الواقع وه

غلو شديد غلو غلو بعدين حترف له أيات وأحاديث وكالم العلماء حيرف من أجـل :" أيضا
 ..".فقه الواقع 

أقول هل من ينظر إىل فقه الواقع السيئ هبـذا املنظـار يـذهب فيبـاهى بـه رسـواًل  كرميـاً مـن 
تــه بعلـم طـري صــغري يسـميه فرخــاً رسـل اهلل ويقـارن علمــه ورسـالته وملكـه وحزمــه وذكـاءه وفطن

ومنتفخاً، وغيابه بغري إذن نيب اهلل سليمان أغضب ذلك النـيب الكـرمي ألنـه نـوع مـن الفوضـى 
، وجـاء -صـلى اهلل عليـه وعلـى نبينـا وسـائر األنبيـاء وسـّلم-اليت تناىف حـزم هـذا النـيب الكـرمي 

 .ليسفه به اجلهلة واألغبياء من دعاة فقه الواقع
:" اجلهول بعد ارتكابه للخيانة النكراء يف إخفاء هذا الكالم كلـه يقـول إفكـاً إنَّ الكاتب 

هل يصري الطري أفضل من نيب اهلل سليمان؟ هل من األدب مع أنبياء اهلل عقد مقارنة بيـنهم 
 " وبني الطيور واحليوانات ؟

يوانـات إنـه أقول من أين لك هذا التفضيل واملقارنة بني نيب اهلل سـليمان وبـني الطيـور واحل
ملــن الكــوارث أن يتصــدى للكتابــة والنقــد مــن أمثــال هــذا اجللــف فيــأيت بالعجائــب والغرائــب 

 .وكما قيل من تكلم يف غري فنه أتى بالعجائب
فهـــل أنـــا وصـــفت اهلدهـــد بأنـــه ذكـــي وحلـــيم وفطـــن ونبيـــل وحـــازم وملـــك ل نـــس واجلـــن 

وهـل أنـا قلـت بـأن للهدهـد   واحليوان، وأن له الريح متشي بأمره غـدوها شـهر ورواحهـا شـهر
جيوشاً تفوق جيوش سليمان، وهل ادعيت للهدهد النبوة والرسالة حىت تكون هناك مقارنـة 
مــين بــني نــيب اهلل ســليمان النــيب امللــك وبــني اهلدهــد ذلــك الطــري الصــغري، ومــا هــي احليوانــات 

 :القائل اليت نصبت منها أنبياء وملوكاً أفضل من نيب اهلل سليمان وملكه، وهلل در 
 لقد هزلت حىت بدا من هزاهلا   كالها حىت سامها كل مفلس
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أمـــا مـــا قلتـــه يف تبجيـــل نـــيب اهلل ســـليمان وإعـــالء  شـــأنه ومنزلتـــه العظيمـــة عنـــد اهلل وعنـــد 
فهــو كثــري أختــار منــه بعــض  –العلــم والــدفاع عــن الشــيخ مجيــل –املــؤمنني يف هــذا الشــريط 

 :املقتطفات
:" ، وقلـت أيضـا.."مان ملك اهلل آتاه ملكاً ما أعطاه ألحـدسلي:" قلت حبمد اهلل ونعمته

سليمان ملك حازم حتشر له اجلنود فيتفقد اجلن واإلنـس والطـري، طـائر واحـد غـاب، افتقـده 
وهو نيب اهلل عنده الريح غدوها شهر :" ، وقلت أيضا "سليمان، شوف الذكاء والنبل واحلزم

ميلـــــك اإلنـــــس واجلـــــن وكلهـــــم حتـــــت  ورواحهـــــا شـــــهر أســـــرع مـــــن هـــــذه الطـــــائرات، وبعـــــدين
ودعوت الناس   إىل اتباع منهج األنبياء ونصصت على نيب اهلل سليمان حيث قلت "خدمته
واهلل الــذي يعــرف عقيــدة التوحيــد وحيققهــا للنــاس وينشــرها يف النــاس ولــو مــا عــرف شــيئاً :" 

رجـع اهلدهـد ف:" ، وقلت أيضـا .."آخر يكفيه أنه عرف منهج األنبياء الذين منهم سليمان 
يقـول لنـيب اهلل أحطـت  فـََقـاَل َأَحطْـُت مبَـا ملَْ حتُِـْط بِـِه  وقال إين جئتك من سبإ بنبإ يقـني

بشيء ال تعرفه أنت علمت شيئاً ال تعرفه أنت، يعين علم الواقع، طري عرف الواقع ونيب اهلل 
 "ما يعرف الواقع، هل يصري الطري أفضل من نيب اهلل سليمان؟؟؟

ي واضح من الكالم، وسياقه وحلاقه وألفاظـه كلهـا هتـدف إىل هـدم مـنهج فاسـد إنَّ قصد
وإعطائــه منـــزلة فــوق  -أعــين فقــه الواقــع -أفســد عقــول الشــباب ودفعهــم إىل رفــع هــذا العلــم

العلوم اإلسالمية، كم جعلهم هذا املنهج حيتقرون العلماء األجالء ويرموهنم بالعلمنة الفكرية 
 .سالمية من شروط فقه الواقع إىل غري ذلك من السخف والضاللوجيعل بعضهم العلوم اإل

 [:الطبعة املنريية( ]2 -4/1)قال اإلمام ابن القيم يف بدائع الفوائد 
السياق يرشد إىل تبيني اجململ وتعيني احملتمل والقطع بعدم احتمال غري املراد وختصيص ))

رائن الدالة على مراد املتكلم فمـن أمهلـه العام وتقييد املطلق وتنوع الداللة وهذا من أعظم الق
  ذق إنــك أنــت العزيــز الكــرمي:غلــط يف نظــره وغــالط يف مناظرتــه، فــانظر إىل قولــه تعــاىل 

، ونصوص كالمي واحلمد هلل ظواهر ال لـبس ((كيف الد سياقه يدل على أنه الذليل احلقري
 .وال إمجال فيها
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ي جـاء بـه األنبيـاء ومـنهم نـيب اهلل ورسـوله وملا كان من أعظم  أصول اإلميان والتوحيد الذ
سليمان عليه الصالة والسالم ويف احلضور احتمال وجـود صـوفية غـالة يعتقـدون يف األوليـاء 
أهنــم يعلمـــون الغيـــب ويتصـــرفون يف الكـــون ركـــزت يف هـــذه املناســـبة علـــى قضـــية علـــم الغيـــب 

ع منـزلته عند اهلل ال يعلـم الذي هو من خصائص رب العاملني، وبينت أنَّ هذا النيب الكرمي م
 .الغيب
وهـــذا لـــيس فيـــه تـــنقص لـــه وال لغـــريه مـــن األنبيـــاء بـــل احـــرتام هلـــم وســـري علـــى منهـــاجهم  

صــلوات اهلل وســالمه علــيهم أمجعــني وإثبــات قــوي الختصــاص رب العــاملني بالكمــال املطلــق 
 .الذي يدين به األنبياء واملؤمنون

لنـيب الكـرمي، وهـذه عقيـدة األنبيـاء واملـؤمنني نفيت يف سياق كالمي علم الغيب عن هـذا ا
قُـْل ال أَقُـوُل َلُكـْم ِعْنـِدي َخـَزاِئُن اللَّـِه َوال َأْعلَـُم  :هبم، واهلل تبارك وتعاىل يقول ألفضل رسله

ْعَمــى َواْلَبِصــرُي اْلَغْيــَب َوال أَقُــوُل َلُكــْم ِإينِّ َمَلــٌك ِإْن أَتَِّبــُع ِإالَّ َمــا يُــوَحى ِإيَلَّ قُــْل َهــْل َيْســَتِوي اأْلَ 
 .، وأنا أركز على هذا كثرياً يف دروسي لشدة حاجة الناس إىل ذلكأََفال تـَتَـَفكَُّرونَ 

قاتــل اهلل اهلــوى كيــف يفعــل بأصــحابه هــذه األفاعيــل الشــنيعة، : وال يســعين إال أن أقــول
اً والكفـــر يـــزين هلـــم اخليانـــة وتقليـــب األمـــور وجعـــل احلـــق بـــاطاًل والباطـــل حقـــاً، واإلميـــان كفـــر 

 .توحيداً 
 أليس تنقص األنبياء كفراً؟، أليس عقد املقارنة بني نيب وطري كفراً؟

هل يفعل مسلم هـذا؟ بـل هـل يتصـور أن يعقـد املسـلم مقارنـة بـني عـامل عابـد زاهـد وبـني 
 !!.نيب من األنبياء؟

ء على لقد أعمى هذا الرجل هواه فلم ير كل هذه املنارات اليت يستدل هبا العقالء الشرفا
املقاصـد الشــريفة والغايـات النبيلــة مــن هـذا الكــالم الواضـح الــذي تــدل عليـه بدايتــه وســياقاته 
أين أدعـو إىل مــنهج صــحيح وأخـالق عاليــة، وأحــذر مـن االحنرافــات الــيت الـر إىل الفــ  الــيت 

 .أحاطت بالشباب وتأكيدي على هذا وذاك
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هم يف الــدنيا واآلخــرة، وعلــى وأدعــوهم إىل العلــم الشــرعي الــذي يقــوم اعوجــاجهم ويســعد
رأس ذلـــك التوحيـــد ومـــنهج األنبيـــاء علـــيهم الصـــالة والســـالم، كـــل هـــذا يـــدل عليـــه كالمـــي 
ـــه، فلـــم يـــدرك هـــذا الرجـــل كـــل هـــذا وذهـــب يســـف ويتســـفل بكالمـــي وعقيـــديت  ويـــدعو إلي

 .ومنهجي إىل هذا املنحدر الذي ال خيطر إال ببال هذا اجللف وأمثاله
 .رة أخرى وأعاذ اهلل املسلمني من شروره وبالياه أال قاتل اهلل اهلوى م

 
 


