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 يب احَلَسنِإَدانَُة أَ 
 بَِتْصِديقِه الَكِذب

 و بِتطاِولِِه بِاألذى و الـَمن
    
  

 :كتبه 
 .ربيع بن هادي عمري املدخلي
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                           
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل       

 0: أما بعد           
فقد بينت للعقالء والنبالء، من أهل املنهج السلفي الصادقني، ومن غريهم أن أبا 

راسة احلسن يؤصل أصوال فاسدة ، ويقلد يف أصول فاسدة ، بينت ذلك بعد د
لبعض أشرطته بصورة جمملة ، مث أقمت األدلة الواضحة على أهم ذلك بصورة 

 .مفصلة ، واحلليم تكفيه اإلشارة 
وأبو احلسن يسري هبوى على هذه ، األصول الفاسدة ، فيدافع هبا عن أهل الباطل 
، كما حيارب هبا أهل احلق ، وال يعطيهم نصيبا من هذه األصول ، بل هو يفرتي 

يسبهم بأقذع السباب ، ويتهمهم بالعظائم ، ويرد ما عندهم من حق ، عليهم و 
وما خيضع له ظاهرا من احلق حيفه بقرائن تدل على أنه غري صادق يف هذا التظاهر 

اجلواب البديع يف رد بعض تشنيعات الشيخ ) ، وقد كتب يف األخري مقاال مساه 
 ( .ربيع 

اع ، وبديع يف الكذب والتلبيسات وهو فعال جواب بديع ولكنه من االبتد      
واملراوغات و كنت أنوي أن أرد عليه ردا وافيا  ، فرتجاين بعض الناس أن أترك الرد 
على هذا الرجل الذي قد فضحه اهلل ، وأسقطه على أيدي علماء السنة يف اليمن 

 .، واملدينة ، ومكة ، وسقط عند الناس عموما ، وعند من اخندع به خصوصا 
ومل يبق معه إال من جتمعهم املصاحل الدنيوية من األكالني للسحت ،         

 .السماعيني ، للكذب فنـزلت على رغبة هذا الصادق العاقل 
إال أين رأيت أن أكتب منوذجا ألباطيله يف هذا الشريط  ويف أعماله كلها ،        

 ،  لعل اهلل أن ينفع به من أقام على نصرته بالباطل ، وأن يتوب عليهم
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 :فمنها        
أنه يكذب بالصدق ، ويصدق بالكذب ، وهذا كثري منه ، ويدل على : أوال     

أنه يريد بأصل التثبت ، إمنا هو رد احلق ، وقد بينت ذلك بيانًا واضًحا يف مناقشته 
يف هذا األصل ، وأنه يرد به احلق ، ويف الوقت نفسه يقبل أخبار اجملهولني و 

 .يهاالكذابني ويبين عل
 .ويف هذا املقال نوع من هذا       
ما )  كتب مقااًل بعنوان( يزن)أن الكاتب الكاذب الذي مسى نفسه  : مثاله      

افرتى علي يف مقاله ، الذي خان فيه وكذب فيه ( هو رأي الشيخ ربيع يف األنبياء
ل ويف شريط العلم والدفاع عن الشيخ مجي" كذبات واضحة منها كذبه علي بقوله 

يف حديثه عن علم الواقع ، وقصة اهلدهد مع نيب اهلل سليمان ، ( الوجه األول)
 !!!!عرف أِي اهلدهد علم الواقع ، ونيب اهلل ما يعرف الواقع 

هل يعترب الطري أفضل من نيب اهلل سليمان ؟ هل من األدب ( يزن: )مث قال        
وانات ؟ وهل عدم معرفة الغيب مع أنبياء اهلل عقد مقارنة بينهم وبني الطيور واحلي

يف أمر نسيب ُمساٍو  لقولك إن نيب اهلل ما يعرف الواقع ؟؟؟ ما دخل فقه الواقع 
وفقهه يف غياب أمر حادث يطلع عليه اجلاهل وغريه ، وختفى معرفته على العامل 
وغريه ، أهذا هو املراد بقضية ـ علم الواقع ـ حىت يقحم فيه مقام النبوة من قبل اهلل 

 " .سبحانه ، مث تستخدم عبارات غري الئقة هبذا املقام الشريف 
وقد بينت كذب هذا الكاتب األثيم ، وأنه برت هذا الكالم من سياٍق كله ذم      

لفقه الواقع وأهله ، وحتذير منه ومن السياسة الكاذبة اليت انشق عنها فقه الواقع، 
 : ري من باب قوله تعاىل وأن هذه العبارة جاءت يف سياق االستفهام اإلنكا
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قل أأنتم أعلم أم اهلل ومن أظلم ممن كتم شهادًة عنده من اهلل وما اهلل }       
فاالستفهام هنا إنكاري يتضمن تكذيبهم ، وتوبيخهم ، { بغافٍل عما تعملون 

وتقريعهم ، على كفرهم وكذهبم على اهلل وتكذيبهم حملمد ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ 
:  مسلم يهودا ، أو نصارىٍ ، ويف سياق تكذيبهم و تقريعهم ، قال فلو ناظر عامل

تفضيل اليهود !!! اجملهول( يزن)هلم أأنتم أعلم أم اهلل؟ يكون علي منطق الكاتب 
و النصارى علي اهلل أليس هذا املنطق األرعن من أفجر الفجور ، وأكذب الكذب 

 ، أال يستحق أهل هذا املنطق أشد املقت عند اهلل ؟
، وقد امتألت باألكاذيب  الشيخ ربيعوأبو احلسن يتبجح هبذه الردود على       

، والظلم ، والبرت واخليانات املخزية ، ويرى أهنم أهل احلق إىل آخر دعاواه الباطلة 
يف سياق متلصه من الطعن يف أيب سعيد اخلدري وإخوانه  ربيعمث جاء ميُن على . ،

ابن )الدجال ذلك الطعن الواضح مع الدفاع عن من الصحابة ـ رضي اهلل عنهم ـ 
أال يسعك أيها الشيخ أن تقول فقط هذا تعبري خاطئ ، : " جاء ليقول  (صياد

 (1)وأما الرجل فمعروف عندنا يف هذا الباب 
 _____________ ـ____________

 .معروف عندنا بأنه ال يساوي شيئاً ( 1)        
 .ل الصيد  يف املاء العكر و أنه من دعاة الباطل و أه     

 
     

ال  سليمان بن داود عليهما السالمكما اعتذر لك طلبة العلم يف قولك إن        
؟ واليت ( 1)يفقه الواقع وأن اهلدهد أعرف بالواقع منه أم أهنا األمور اليت يف النفوس

 .جتعل الواسع ضيقا ، والقريب بعيًدا 
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كذاب أشر وخائن (! يزن)أن أستاذه  يقول هذا أبو احلسن بعد أن عرف     
خيون ويبرت الكالم ، وجيعل احلق باطاًل ، فهل تريد اآلن يا أبا احلسن من الناس أن 

 !!!؟ إن كان هو غريك (!يزن)يعتذروا لك وألستاذك 
إما : هذا هو أبو احلسن ، وإال فهو بني أمرين (! يزن)إين أخشى أن يكون       

النبي صلى و أبو احلسن ، و إما أن يدخل يف قول ه(! يزن)أن يكون الكاتب 
من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين : "  اهلل عليه وسلم

هو أبو (! يزن)فهذه الفاقرة من أيب احلسن من كذبه إن كان ( أخرجه مسلم" )
 .احلسن ومن التصديق بالكذب والباطل إن كان غريه 

ن على ربيع بأن طالب العلم اعتذروا له ليوهم الناس يريد أبو احلسن أن ميَُ        
حق وإمنا طالبه لسعة آفاقهم وحلمهم ، وعلمهم ، (! يزن)أن ما قاله الكاتب 

 .يف هذا األمر العظيم  للشيخ ربيعاعتذروا 
وهذا من مكره وتلبيسه وتشبعه مبا مل يعط ، كان الواجب عليك لو كنت       

وأن ختجل من هبته وإفكه العظيم ال (! يزن)تكذب  من أهل احلق ، والصدق ، أن
أن تصدق هذا اإلفك ، وحتتج به وتثبته ، مث تعتذر يل وتتباهى مبوقف هؤالء 

 . الطالب 
     ________________ 

 .يعلم اهلل و العقالء أنك ترمي األبرياء مبا فيك من الكرب و الظلم و الغل و احلقد  (1)       

 
وطردوه من موقع (! يزن)انوا يعرفون احلق ، وحيرتمونه لكذبوا الذين لو ك      

الذي افرتى علي من (! الذحباين)االستقامة هو وأمثاله من اخلونة الكذبة من أمثال
اإلفك ما مل ُيسمع مبثله من الكذب و اإلفك و أقررته أنت و أهل هذا املوقع 
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ها بقولك يف الطبعة إذ نسب إيل زياداتك و نقصك اليت نوهت عن(! االستقامة)
زياداتك و نقصك إىل ربيع (! الذحباين )فنسب " مزيدة و منقحة"الثانية و الثالثة 

 .و برتاً ! و اعتربها خيانة 
فهل هناك فجور أشد من هذا الفجور الذي يركبه أبو احلسن و حزبه  مث         

ليه ، فأٍف مث يتبجح كذباً و دجاًل بإنه و أصحابه على احلق و يوصيهم بالثبات ع
أٍف هلذا املذهب الرديء مذهب الكذب و البهت و رمي الشرفاء النبالء مبا هم 

أن تفسح هلؤالء (! االستقامة)منه برءاء و أصفى من ماء السماء ،فهل من مزايا 
بأخبث و  الفجرة اجملال ليفرتوا على علماء السنة األبرياء ، و جيُدوا يف تشويههم

السعي وراء أيب احلسن يف إسقاطهم و إسقاط فتاواهم و  أقبح أنواع التشويه مث
أحكامهم و مواقفهم الصادعة باحلق ، تلك األمور اليت خيجل منها اليهود و 

 . النصارى فضاًل عن املسلمني فضاًل عن السلفيني 
فهاتان فاقرتان كلتامها إحدى الكرب الكثرية من أيب احلسن ومن يؤيده ،ومن        

(! يزن)سوق هنا بعض ردي السابق على هذا الشخص املسمى بـ املناسب أن أ
 ( . الكر على الخيانة والمكر) الذي مسيته 

نبي اهلل سليمان بن داود عليهما ـ الصالة األمر الذي يتعلق بقصة      
لدحض الفرية اجلديدة اليت يشوش هبا أبو احلسن على من ال يعرف  والسالم ـ

        .                                                                                                                            تعليقاٍت يسرية  مع إضافة. املكايد واملكر 
 :قلت حينذاك     
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع   
       :أما بعد هداه
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: يف شبكة الساحات حتت عنوان" يزن"فلقد اطلعت على مقال للمدعو 
ففوجئت بل وذهلت مما تضمنه  -ما هو رأي الشيخ ربيع يف األنبياء -

هذا املقال من البهت واخليانة والبرت األمور اليت ال تصدر من إنسان 
 .حيرتم نفسه وعقله وحيرتم الناس وعقوهلم

 :عو يزن يف مقالهيقول املد
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله " 

  أما بعد

فلم تكن لدي النية يف إخراج هذه احللقة ولكن رأيت القوم مل يرفعوا 
باحللقتني الفائتتني رأسا فأرموا مث كلحوا وبلحوا فلم أربدا إلعادة التذكري 

أكثر ال للرد والطعن يف الشيخ ربيع ولكن بأمر قد يثري الغرية لديهم 
 يف هدم قاعدة اجلاسوسية اليت أقضت مضاجع السلفيني( 1)للسعي 

فلم يصبح الشخص منهم يأمن جليسه وأضحى يرقب كل كلمة (2)
وهدم قاعدة !!! خترج من فيه ومل يكن يراقب امللك املوكل به مبثل ذلك 

( 4)وة وغدا حنن أعداءفاليوم حنن أخ(3)ترك حسن العهد وراء الظهر
 وهدم قاعدة تتبع العورات والسقطات !!! 

________________ 
 .هذا من التمويه الذي درج عليه أبو احلسن و حزبه (      1(            )
 .ال ندري من هم السلفيون في نظر الكاتب؟       (2)

 !إنه أبو الحسن و حزبه . حة أهل الباطلهل تعرف جيداً من ترك حسن العهد وثار على السلفيين بأسل(     3)

 .فأبو الحسن هو الذي جهر بالعداوة و نادى بالفرقة و أشعل نيران الفتنة " رمتني بدائها و انسلت (      4)
      

  !!!! فاخلري ميأل الدنيا ولكن الذباب ال يقع إال على القذر     

نبياء على نفس قلت لكم إن يف اجلعبة كثري وعرضت بوجود كالم يف األ
املنهج املقلوب الذي دب بسببه األمراض واألوبئة يف صفوف 



 8 

 آخر يتعلق بنفس القضايا املثارة اليت وهناك كالم كثري  (1)السلفيني
انشق هلا الصف ولكين يف هذه احللقة السريعة سأذكر ما عرضت به 

..... الشيخ ربيع : سابقا وأنتظر أيضا رد الفعل من املشايخ الفضالء 
.. الشيخ الوصايب .... الشيخ زيد ..... الشيخ عبيد .... الشيخ فاحل 

  ( 2)لقواعدوغريهم ممن وافق على بعض هذه ا

قال أبو احلسن : يف مذكرة اإلعانة اليت رد فيها الشيخ ربيع على أيب احلسن 
هب أنك زرت أضل أهل األرض ترى أن يف زيارتك املصلحة له : 

عسى أن يهديه اهلل ويأخذ بيده إىل اهلدى أو أن تقيم حجة فتربأ 
ى اهلل صل ذمتك ، أفتكون زيارتك هتمة لك وطعناً فيك ، أمل جيب النيب

  دعوة امرأة يهودية وضعت له السم يف ذراع الشاة ؟ -عليه وسلم

نعم أجاب النيب صلى اهلل عليه : فرد عليه الشيخ ربيع حفظه اهلل قائال 
وسلم دعوهتا ألن اهلل أباح طعام أهل الكتاب ، مث انظر ماذا عملت 

ل وقد يفعل أهل الضالل والبدع بأه!!!!!!!!!!!! اليهودية اخلبيثة ؟
السنة ما هو شر من  هذا ، أال وهو إفساد عقيدة ودين من جيالسهم 

  . وخيالطهم

ماذا يسمى هذا يا شيخنا الكرمي ؟ هل نسميه ردا لالحتجاج حبديث النيب 
صلى اهلل عليه وسلم الصحيح ؟ أم نسميه استدراكا على إمام املرسلني 

نا يف فهمه وخرية اخللق أمجعني صلى اهلل عليه وسلم ؟ أم نسميه طع
صلى اهلل عليه وسلم ومعرفته بضرر أهل الضالل والزيغ وخطورة 

                                                 

 .احلمد هلل مل تدب األمراض يف صفوف السلفيني وإمنا أهنكت األمراض نفوس أدعياء السلفية   (1)
 .ال ندري ما هي هذه القواعد اليت تطلب من املشايخ رد الفعل ألجلها (2)   
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جمالستهم فهو مل يدرك ما أدركناه فكان السم جزاء لزيارته املخالفة 
    وأفضلها حنظل( ! 1)؟ ثالثة أحالها مر _ وحاشاه _ للمنهج 

غ أقول وباهلل التوفيق إنَّ الرسول صلى اهلل عليه وسلم حذر من أهل الزي
ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت  :فقال بعد أن قرأ قوله تعاىل

ُُمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت فََأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِْم َزْيٌغ 
َنِة َواْبِتَغاَء تَْأِويِلِه َوَما يـَْعَلمُ فـََيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمنْ  تَْأِويَلُه ِإالَّ  ُه اْبِتَغاَء اْلِفتـْ

فإذا رأيتم الذين يتبعون :)) ، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلماللَّهُ 
 ((ما تشابه منه فاحذروهم

        
 
 
 
 
 

               
 ________________ 

 انظروا إىل هذه اإللزامات الظاملة اليت ال يدل عليها كالمي ال من قريب و ال من بعيد ( ( 1)         
 بأي نوع من أنواع الدالالت ، فأي افرتاء و ظلم هذا ؟ 

 إن سبب ذلك أهنم تورطوا يف أمور عظيمة و فظيعة فذهبوا يفتعلون مثل هذه االفرتاءات 
 .ون هبا على البلهاء  ومن األسباب أهنم ال خيشون اهلل و ال يراقبونه اليت يضحك

إنه سيكون يف آخر أميت أناس حيدثونكم :)) وقوله صلى اهلل عليه وسلم         
، وأخذ السلف الصاحل هبذا ((مبا مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم فإياكم وإياهم

هواء والضالل من التحذير وامتألت كتب العقائد بالتحذير من أهل األ
 .أمثالك
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فأنا أمسي قويل هذا الذي هتوش عليه بتقليب األمور أمسيه اتباعًا للرسول 
وأخذا بتوجيهاته وحتذيره وأمسي كالمك رداً لتحذير رسول اهلل صلى اهلل 

 .عليه وسلم
 واحلق الذي ال مرية فيه أنه ال يعتقد مسلم من املسلمني أنَّ رسول 

خالف املنهج، وليس يف كالمي ردًا لالحتجاج  -صلى اهلل عليه وسّلم-
وال استدراك عليه فهذه خيانة من  -صلى اهلل عليه وسّلم-حبديث النيب 

ما أجاب دعوهتا  -صلى اهلل عليه وسّلم-اليهودية اخلبيثة  لو علمها رسول اهلل 
ولكن مت ذلك حلكمة أرادها اهلل سبحانه وتعاىل، فهي حجة عليك وعلى أيب 

 .احلسن 
أما التحذير من أهل البدع وأهل اخليانة فمنهج قرره اهلل ورسوله وسار      

عليه السلف فال جيوز ملسلم أن حيتج يف مواجهة هذا املنهج العظيم هبذه 
 .احلادثة من اليهودية اخلبيثة اليت ال ينساها املسلمون

 سنواحلقيقة أنكم  صار عندكم املنكر معروفاً واملعروف منكراً فأبو احل
يتذرع هبذا الكالم إىل خمالفة منهج السلف رغبة منه يف أن ينفذ إىل ما يريده  

من زيارات أهل البدع ومصاحبتهم وجمامالهتم هذه الزيارات اليت هي سبب 
اضطرابه واضطراب غريه ممن هو على شاكلته أما أهل البدع فحاهلم هو حاهلم 

 يقدموا هلم النصح املزعوم وإال مل يتغري ألنَّ أبا احلسن ومن سار على منهجه مل
 .  فليبني أبو احلسن كم هدى اهلل على يديه من املبتدعة وأهل التحزب الباطل

، يقول (أ)ويف شريط العلم والدفاع عن الشيخ مجيل الوجه :"قال الكاتب 
عرف : يف حديثه عن علم الواقع وقصة اهلدهد مع نيب اهلل سليمان : 
هل يصري !!!!! ، ونيب اهلل ما يعرف الواقع علم الواقع _ أي اهلدهد _
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الطري أفضل من نيب اهلل سليمان ؟ هل من األدب مع أنيب اهلل عقد 
مقارنة بينهم وبني الطيور واحليوانات ؟ وهل عدم معرفة الغيب النسيب 

إن نيب اهلل ما يعرف الواقع  ؟؟؟ ما دخل علم الواقع : مساو لقولك 
ع عليه اجلاهل وغريه وختفى معرفته على وفقهه يف غياب أمر حادث يطل

العامل وغريه ؟ أهذا هو املراد بقضية علم الواقع حىت نقحم فيها مقام 
النبوة املؤيد من قبل اهلل سبحانه مث نستخدم عبارات غري الئقة هبذا 

 ".املقام الشريف ؟ 

العلم والدفاع " أقول سبحانك هذا هبتان عظيم ارجع إىل كالمي يف شريط 
فسوف جتده ال حيمل ذرة مما يرجف به هذا اإلنسان " الشيخ مجيلعن 

ويسفه أحالم أهله  -فقه الواقع-العجيب بل جتده يذم هذا الفقه يعين 
ويراه جهال وخرافات ومعلومات للشيوعيني واجملرمني السياسيني 
وخرافات الكذبة والدجالني وما جئت باهلدهد إال مثاال لتحقري وتسفيه 

 .العلم املزعومأدعياء هذا 
عانينا من فقه الواقع معاناة ال يعلمها إال اهلل أصبح واهلل طاغوتاً من :"قلت

الطواغيت وسالحا فتاكًا ميزق يف جسد األمة ويوجد حواجز وفواصل 
 .."بني شباب األمة وعلمائها

، وقلت .."علم الواقع هذا الضال علم خرافات وأساطري:" وقلت أيضا
سانية منذ عهد آدم إىل هذه الفرتة مثل هذا الغلو ما عرفت اإلن:" أيضا

يف فقه الواقع ال جتده يف كتب وال جتده يف مؤلفات و من هم علماء 
اآلن طيور أفراخ، صغري يقرأ خربًا يف :" وقلت أيضا.."الواقع وأساتذته

 ،(1)صحيفة ويسقط ابن باز وفالن وفالن ألهنم ال يعرفون فقه الواقع
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يا هذا العلم هذه مصيبة واهلل كارثة، العلماء أصبح ما هلم ما شاء اهلل       
وينتفخ بأنه يعرف الواقع، هذا حرمة؛ واحد يقرأ يف صحيفة نبأ كاذباً فيفتخر 

مبا مل حتط به وجئتك من سبإ  وجاء يقول لسليمان أحطت( 2)طير انتفخ
ع هو وخالص تصبح املوازين  امليزان علم الواق:" ..وقلت أيضا.." بنبإ يقني

امليزان الفصل فالذي يعرف الواقع ما شاء اهلل إمام املسلمني والذي ال يعرفه 
كان الناس األمم كلها جتهل هذا علم الواقع :" ..وقلت أيضا( 3..")يسقط

حىت جاءت  نبوة جديدة بعلم الواقع  باهلل هات يل مؤلفات يف علم الواقع 
د غلو غلو بعدين حترف له غلو شدي:" وقلت أيضا..." وهات أئمة علم الواقع

 ..".أيات وأحاديث وكالم العلماء حيرف من أجل فقه الواقع 
____________________ 

و اليوم يسري أبو احلسن و حزبه على هذا اخلط أعين السعي يف إسقاط العلماء و ما هذه الثمرة إال من تلك (  1)
 ه عقل و يف قلبه حياة ليدرك إىل أي هاوية يقاد هؤالء الشجرة و نعوذ باهلل من هذه املكايد فليتدبر االمر من ل

 هل يرى العاقل يف هذا األسلوب مدحا هلذا الطري ؟  (  2)      
 .أو هو هتكم به و بأشباهه من البشر ؟؟؟        

 و األسلوب اليوم الذي ينتقد أبا احلسن يسقط و الذي يؤيده هو املعظم و املكرم (  3)
 . من أكذب الكذابني و أحط الساقطني املتاجرين بدينهم  ولو كان           

   

هل من ينظر إىل فقه الواقع السيئ هبذا املنظار يذهب فيباهى به : أقول 
رسواًل  كرميًا من رسل اهلل ويقارن علمه ورسالته وملكه وحزمه وذكاءه 
 وفطنته بعلم طري صغري يسميه فرخًا ومنتفخاً، وغيابه بغري إذن نيب اهلل

سليمان أغضب ذلك النيب الكرمي ألنه نوع من الفوضى اليت تناىف حزم 
، -صلى اهلل عليه وعلى نبينا وسائر األنبياء وسّلم-هذا النيب الكرمي 

 .وجاء ليسفه به اجلهلة واألغبياء من دعاة فقه الواقع
 .إنَّ الكاتب اجلهول بعد ارتكابه للخيانة النكراء يف إخفاء هذا الكالم كله 
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هل يصري الطري أفضل من نيب اهلل سليمان؟ هل من األدب :" يقول إفكاً   
 " مع أنبياء اهلل عقد مقارنة بينهم وبني الطيور واحليوانات ؟

أقول من أين لك هذا التفضيل واملقارنة بني نيب اهلل سليمان وبني الطيور 
 واحليوانات إنه ملن الكوارث أن يتصدى للكتابة والنقد من أمثال هذا
اجللف فيأيت بالعجائب والغرائب وكما قيل من تكلم يف غري فنه أتى 

 .بالعجائب
فهل أنا وصفت اهلدهد بأنه ذكي وحليم وفطن ونبيل وحازم وملك لإلنس 
واجلن واحليوان، وأن اهلل سخر له الريح جتري بأمره غدوها شهر ورواحها 

وهل شهر  وهل أنا قلت بأن للهدهد جيوشًا تفوق جيوش سليمان، 
ادعيت للهدهد النبوة والرسالة حىت تكون هناك مقارنة مين بني نيب اهلل 
سليمان النيب امللك وبني اهلدهد ذلك الطري الصغري، وما هي احليوانات 
اليت نصبت منها أنبياء وملوكًا أفضل من نيب اهلل سليمان وملكه، وهلل 

 :در القائل 
  سامها كل مفلسلقد هزلت حىت بدا من هزاهلا       كالها حىت

أما ما قلته يف تبجيل نيب اهلل سليمان وإعالء  شأنه ومنـزلته العظيمة عند 
 –" العلم والدفاع عن الشيخ مجيل"–اهلل وعند املؤمنني يف هذا الشريط 

 :فهو كثري أختار منه بعض املقتطفات
 ،.."سليمان ملك ، اهلل آتاه ملكاً ما أعطاه ألحد:" قلت حبمد اهلل ونعمته

سليمان ملك حازم حتشر له اجلنود فيتفقد اجلن واإلنس :" وقلت أيضا
 والطري، طائر واحد غاب، افتقده سليمان، 

 وهو نيب اهلل عنده الريح:" ، وقلت أيضا "شوف الذكاء والنبل واحلزم   
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غدوها شهر ورواحها شهر أسرع من هذه الطائرات، وبعدين ميلك اإلنس  
عوت الناسب إىل اتباع منهج األنبياء ونصصت ود"واجلن وكلهم حتت خدمته

واهلل الذي يعرف عقيدة التوحيد وحيققها :" على نيب اهلل سليمان حيث قلت 
للناس وينشرها يف الناس ولو ما عرف شيئاً آخر يكفيه أنه عرف منهج األنبياء 

فرجع اهلدهد وقال إين جئتك من :" ، وقلت أيضا (.."1)الذين منهم سليمان
يقول لنيب اهلل أحطت بشيء ال  فـََقاَل َأَحْطُت مبَا ملَْ حتُِْط ِبِه  إ يقنيسبإ بنب

تعرفه أنت علمت شيئًا ال تعرفه أنت، يعين علم الواقع، طري عرف الواقع ونيب 
 .اهلل ما يعرف الواقع 

      
 

_______________ 
 .هذه احملاضرة ألقيتها حبضور اإلخوان املسلمني و القطبيني(  1)  

 فلم خيطر بباهلم هذا اخلبث الذي وصل إليه أبو احلسن و حزبه األثيم الذي  
 .فاق كل األحزاب يف الكذب ،و اخليانة ، و تقليب احلقائق ، و الشراسة يف حرب احلق و أهله  

 (1")ل من نيب اهلل سليمان؟؟؟هل يصري الطري أفض       
 أال ترى أن يف هذا الكالم استفهاماً إنكاريا ؟ إن كنت ال تفهم هذا

الكالم فغريك من صغار طالب العلم يفهم بل أهل الفطر املستقيمة من  
 .   العوام يفهمه 

  
 ______________ 

ويعقل كالم العرب واملسلمني، هذا الكالم كله تقريع وتوبيخ للغالة يف فقه الواقع عند من يعرف (2)
وليس فيه تفضيل للطري على نيب اهلل سليمان فإنَّ هذا كفر ال خيطر ببال أفسق الناس من  املسلمني 
و إذا وصل املكر و تقليب األمور يف اخلصومة إىل هذه الدرجة اخلطرية فإنه جيب على الساحات و 
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ألفاكني الذين ال يعقلون ما يتفوهون به وال غريها من  ااملواقع أن تقفل الباب يف وجوه هؤالء ا
 .يدركون نتائجه 

و كان هذا الكالم موجها لشبكة الساحات و االستقامة  يف االدرجه األويل و اآلن نوجه هذا      
الطلب إيل شبكة االستقامة مرة أخري لتنـزة هذه الشبكة من هؤالء األفاكني و ليعودوا إىل سريهتم 

و الصدق و لن يتم هلا هذا األمر العظيم إال بطرد هؤالء املفسدين الذين  األوىل من نشر احلق
يسعون يف األرض فسادا و ينسبون هذا الفساد  إىل املنهج السلفي و يسمونه حقا و لقد كان لردي 
على أباطيل هذا األفاك و بيان إفكه أقوى زاجر للمسؤلني عن هذه الشبكة و اليوم نذكرهم حتذيرا 

هؤالء و نؤكد ذلك نصحا هلم ينفعهم إن شاء اهلل يف دينهم و دنياهم  نسأل اهلل هلم هلم من شر 
السداد و التوفيق و حنذرهم أال يغرتوا مبدح أيب احلسن و دفاعه عنهم و عن شبكتهم فإنه واهلل ال 

 .جيرهم و يقودهم إال إىل اخلزي و الدمار والعار 
      

 
 
 

          
واضح من الكالم، وسياقه وحلاقه وألفاظه كلها هتدف إىل مث  إنَّ قصدي        

أعين فقه  -هدم منهج فاسد أفسد عقول الشباب ودفعهم إىل رفع هذا العلم
وإعطائه منـزلة فوق العلوم اإلسالمية، كم جعلهم هذا املنهج حيتقرون  -الواقع

المية من العلماء األجالء ويرموهنم بالعلمنة الفكرية وجيعل بعضهم العلوم اإلس
 .شروط فقه الواقع إىل غري ذلك من السخف والضالل

 ( 10-4/9)قال اإلمام ابن القيم يف بدائع الفوائد       
السياق يرشد إىل تبيني اجململ وتعيني احملتمل والقطع بعدم [))الطبعة املنريية]  

م احتمال غري املراد وختصيص العام وتقييد املطلق وتنوع الداللة وهذا من أعظ
القرائن الدالة على مراد املتكلم فمن أمهله غلط يف نظره وغالط يف مناظرته، فانظر 
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كيف جتد سياقه يدل على أنه   ذق إنك أنت العزيز الكرمي:إىل قوله تعاىل 
 .هلل ظواهر ال لبس وال إمجال فيها ونصوص كالمي واحلمد(( .الذليل احلقري

وملا كان من أعظم  أصول اإلميان والتوحيد الذي جاء به األنبياء ومنهم نيب اهلل 
ورسوله سليمان عليه الصالة والسالم ويف احلضور احتمال وجود صوفية غالة 
يعتقدون يف األولياء أهنم يعلمون الغيب ويتصرفون يف الكون ركزت يف هذه 

لى قضية علم الغيب الذي هو من خصائص رب العاملني، وبينت أنَّ املناسبة ع
 .هذا النيب الكرمي مع منـزلته عند اهلل ال يعلم الغيب

 وهذا ليس فيه تنقص له وال لغريه من األنبياء بل احرتام هلم وسري على 
منهاجهم صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني وإثبات قوي الختصاص رب  

نفيت يف سياق  .املطلق الذي يدين به األنبياء واملؤمنون العاملني بالكمال
 .كالمي علم الغيب عن هذا النيب الكرمي

  
 وهذه عقيدة األنبياء واملؤمنني هبم،واهلل تبارك وتعاىل يقول ألفضل رسله    

ُكْم ِإيني َمَلٌك ُقْل ال أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللَِّه َوال َأْعَلُم اْلَغْيَب َوال أَُقوُل لَ "   
وأنا  "ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإيَلَّ ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي أََفال تـَتَـَفكَُّرونَ 

 .أركز على هذا كثرياً يف دروسي لشدة حاجة الناس إىل ذلك

 قاتل اهلل اهلوى كيف يفعل بأصحابه هذه: وال يسعين إال أن أقول
الشنيعة، يزين هلم اخليانة وتقليب األمور وجعل احلق باطاًل والباطل  األفاعيل 

 .حقاً، واإلميان كفراً والكفر توحيداً 
 أليس تنقص األنبياء كفراً؟، أليس عقد املقارنة بني نيب وطري كفراً؟
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هل يفعل مسلم هذا؟ بل هل يتصور أن يعقد املسلم مقارنة بني عامل عابد 
 !!.ياء؟زاهد وبني نيب من األنب

 لقد أعمى هذا الرجل هواه فلم ير كل هذه املنارات اليت يستدل هبا
العقالء الشرفاء على املقاصد الشريفة والغايات النبيلة من هذا الكالم الواضح  

الذي تدل عليه بدايته وسياقاته أين أدعو إىل منهج صحيح وأخالق عالية، 
أحاطت بالشباب وتأكيدي على وأحذر من االحنرافات اليت جتر إىل الفنت اليت 

 .هذا وذاك
 وأدعوهم إىل العلم الشرعي الذي يقوم اعوجاجهم ويسعدهم يف الدنيا    

واآلخرة، وعلى رأس ذلك التوحيد ومنهج األنبياء عليهم الصالة والسالم، كل  
هذا يدل عليه كالمي ويدعو إليه، فلم يدرك هذا الرجل كل هذا وذهب يسف 

يديت ومنهجي إىل هذا املنحدر الذي ال خيطر إال ببال ويتسفل بكالمي وعق
 .هذا اجللف وأمثاله

 أال قاتل اهلل اهلوى مرة أخرى وأعاذ اهلل املسلمني من شروره وبالياه 
و معذرة إىل القراء من قوة عباريت ألن األمر عظيم و البهت جسيم  

ال يتناسب معه إال القوة يف الكالم بل ال يردع هذا الصنف من 
 .الناس األسياط وسجون األئمة العادلني الغيورين 

هذا وسأتبع هذا املقال مبقال آخر إن شاء اهلل إن مل يرتدع هؤالء و 
 .يكفوا عن غيهم 

                                                                  
 بالء ليس يعـدله بـالء               عداوة غري ذي حسب و دين
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 ك منه عرضاً تصنـه              و يرتع منك يف عرض مصونيبيح
          

              ************ 
                 ******** 

                   **** 

 

 
 
 


