عقيدة املليباري
ومنهجيته اخلطرية
يف دراست السنَّت وعلىمها
كتبه :
ربيع بن هادي بن عمري املدخلي

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل  وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه
أما بعد :
َّ
فإن التواضع وتقبل احلق والنصح من السمات اجلليلة والصفات النبيلة ومن نعم اهلل

دلن أراد اهلل بو خَتا ويسره لسلوك طرق السعادة .
ومن عالمات اخلذالن واخلزي يف الدنيا واآلخرة التعارل واالستكبار عن تقبل احلق
واإلذعان لو ,بل احلرب دلن يرشده إذل احلق ويسدي لو النصح.
وىذا البالء قد استفحل يف ىذا العصر الذي اشتدت فيو حاجة األمة إذل الرجال
أعٍت الرجال ذوي األخالق العالية من الصدق واإلخالص والعلم بالكتاب والسنَّة
رب العادلُت ,فيداوون أمراض األمة العقائدية
واالعتقاد الصحيح والتواضع هلل ّْ
واألخالقية ويأخذون بأيديها إذل شاطئ النجاة بكتاب اهلل وسنة رسول اهلل  وما
كان عليو الصحابة الكرام ومن سار على هنجهم من أئمة اإلسالم  ,فما أقل ىذا
أعز وجودىم  .نسأل اهلل أن َؽلُ َّن على َّأمة اإلسالم وأن ؽلدىا بالكثَت
الصنف وما َّ
احلق وادلتعالُت عليو وعلى أىلو من األقماء
منهم  ,وأن ؼللصها من أعداء ّْ
ادلخذولُت ,وما أحسب محزة ادلليباري إالَّ واحدا من ىذا الصنف الذين ابتليت
األمة ّٔم فيخدعون شبأّا بطرق من التلبيس واخلداع وادلكر ويغطون ذلك ببكاء
التماسيح و التظلم من الناصحُت وإظهار احلق يف صورة الباطل وإظهار الباطل يف
صورة احلق ,بل ويف صور من التجديد تعيد األمة -كما يزعمون -إذل سالف
عزىا .
رلدىا وسامق ّْ
والناس كإبل مائة ال ذبد فيها راحلة ولو جاءىم من يدعي النبوة لوجدت الكثَت
منهم يركضون إليو سراعا (!).

ويُؤسفٍت أن أقول َّ :
أشد الناس معاندة للحق النَ َِّْت الواضح
إن محزة ادلليباري من ّْ
ِّ
وردا لو وتباكيا منو  ,يرافق ذلك شكاوى وافًتاءات وطعون ظادلة وجعل الباطل حقاً
واحلق باطالً مع دعاوى كبَتة ومع التهرب من منهجو الذي وضعو لتدمَت صحيح
مسلم وطبَّ َقو فعالً على باب بكاملو مثَّ تطوير ىذا ادلنهج إذل صورة أخرى مثَّ تطويره
إذل صورة ثالثة مثَّ إنكار ىذه األفاعيل ورمي من يوضحها باألدلة العملية والقولية
من أقوال وتطبيقات ىذا ادلليباري العجيب يف الكذب والتلون والتظاىر بأنَّو مظلوم
مفًتى عليو وكتاباتو بأيدي الناس ,فادلنصف يدرك بدون عناء اضلراف ىذا الرجل
وتلونو وتلون كالمو وتأصيلو وتطبيقو ,ويدرك كذبو يف دعاواه وتصرفاتو  ,أما من
احلق الواضح كالشمس ويعمى عن رؤية الباطل ولكن
اتبع ىواه فقد يعمى عن رؤية ّْ
اهلل لو بادلرصاد .
ىذا َّ
والبد رل من إعطاء القارئ حملة عن حال ىذا الرجل وعقيدتو وشيء من سَتتو
مستندا إذل واقعو وإذل ما ترجم بو لنفسو وما فقهتو من كتاباتو وعالقاتو بالنَّاس :
َّأوال  :دلاَّ جاءتٍت كتابتو األوذل يف وريقات أدركت منها اضلرافو وسوء قصده ,وذلك
أنَّو كان ػلقق ويدرس قسما من "غاية ادلقصد يف زوائد مسند اإلمام أمحد" َّ
فجرتْوُ
الدراسة -كما يزعم -إذل االستشهاد حبديثُت من صحيح مسلم أحدعلا البن عمر
وثانيهما البن عباس عن ميمونة ولكليهما عشر طرق ساقها مسلم يف باب واحد
أو دفعتو نفسو إذل إثارة الفتنة على صحيح مسلم وعلى كتاب " :بُت اإلمامُت"
الذي يدفع االنتقادات عن صحيح مسلم ,وىذا األخَت ىو الراجح عندي ألسباب
منها :
 -1أنَّو دل يأخذ ىذا الشاىد من صحيح مسلم كعادة العلماء فضال عن طالب
ّْب على ىذا احلديث ويطعن فيو بالباطل حيث دل يكتف دبا
العلم ,بل ذىب يُشغ ُ
رد تصحيح مسلم لو والنووي
وجده من كالم بعض العلماء ولو كان خطأ بل َّ

وغَتعلا بل دفعو ىواه إذل تضعيف أحاديث باب بكاملو وتضعيف شواىده اليت
أدرجت دبجموعها يف األحاديث ادلتواترة.
والدليل من كالمو قولو بعد مغالطات كثَتة وتلبيسات  ( :وىذا الذي ظهر رل يف
ىذا ادلوضوع وليس فيو استحالة صحة رواية عبيد اهلل بل ػلتمل صحتو ,لكن ىذا
االحتمال ضعيف ال يقال بو يف مقابل الراجح ادلؤيد باألسباب مثَّ فضيلة الشيخ
ذكر شواىد للحديث وال ػلتاج إليها مع َّ
أن بعضها منتقدة أيضا وقد بيَّنتُها يف
السابق واهلل أعلم ) مثَّ علَّق خبط يده يف احلاشية على قولو (بعضها
تعليق احلديث َّ
أخطأت خطأ فاحشا يف قورل  :مع َّ
أن الشواىد كلها منتقدة
منتقدة )بقولو (:قد
ُ
َّ
ألن حديث أيب ىريرة صحيح متفق عليو ,وحديث جبَت بن مطعم حسن لغَته أما
حديث جابر وابن الزبَت فهما منتقدان كما يف التعليق السابق() )1
فقولو (كلها منتقدة)  :يعٍت أنَّو ىدم بابا كامال من صحيح مسلم َّ
ألن ىذا الباب
يقوم على عشر طرق صحيحة أوردىا اإلمام مسلم يف صحيحو وأورد البخاري
حديث أيب ىريرة يف صحيحو وقد رواه مسلم يف صحيحو من مخس طرق
وللحديث شواىد عدَّىا بعض من ألَّف يف األحاديث ادلتواترة من ادلتواترات.
ذبرأ ىذا ادلتهور على ىذه األحاديث كلها فنسفها نسفا بناءً على منهجو اخلطَت
ّ
ؤدي إذل تدمَت صحيح اإلمام مسلم الذي َّ
األمة بالقبول ,مثَّ َّاد َعى
الفاسد ادل ّْ
تلقتو َّ
ُ
َّأهنا كلها منتقدة مثَّ دلاَّ أدرك ىول ما ارتكبو عمدا خوفا من مالحقتو وإدانتو ّٔذه
الكارثة قال متخلصا من جريرتو الشنعاء  ( :قد أخطأت خطأ فاحشاً يف قورل ":
مع َّ
أن الشواىد كلها منتقدة " ) .

( )1قال ىذا الكالم يف رسالتو " غاية ادلقصد " يف تعليق على حديث ابن الزبَت يف فضل الصالة يف مسجد رسول
اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ,رقم ( )498يف ملزمة طلبتها منو فأرسلها رل .

أِّن طلبت ىذا
وأسباب تبديل قولو  ( :كلُّها منتقدة ) بقولو  ( :بعضها منتقدة ) ّْ
فاضطر إذل ىذا التبديل الذي ال دافع لو إالَّ
البحث منو بواسطة األخ سيف الرمحن
َّ
اخلوف من البشر ال من اهلل (!) ولو كان يُراقب اهلل دلا فعل ىذه األفاعيل .
وأعتقد َّ
أن رسالتو مليئة دبثل ىذه األعمال وإالَّ فلماذا أخفاىا عن الناس على
طريقة الفرق الضَّالة ؟
ثانياً  :دل ِ
منهج خطَت
يكتف ّٔذه األفعال الشنيعة بل ذباوز ذلك إذل وضع ٍ
لصحيح مسلم ال ؼلطر إالَّ ببال من يريد اذلدم (!) بل دل يسبقو إليو
أي ىد ٍ
َّام للسنَّة .
ُّ
أخره مسلم يف الباب َّ
فإظلا ؼلرجو
ذلكم ادلنهج-يف زعمو -ىو مراعاة الًتتيب  :فما َّ
للتنبيو على علَّتو إذ ليس ىو من األصول وال ىو من ادلتابعات (!) و َّ
استدل على
ىذا ادلنهج الفاسد بشبهات ال يتعلَّق ّٔا إالَّ من يريد اذلدم للسنَّة النبوية ,فهذا طوره
األول .
َّ
أخرج اإلمام مسلم حديث ابن عمر وحديث ابن عباس من عشر ٍ
أصح
طرق من ّْ
كر على أحاديث
الطرق وأرقاىا ال يف األصول -يف زعمو -وال يف ادلتابعات مثَّ َّ
الباب كلها أصوذلا ومتابعاهتا وما يُؤكدىا ويشهد ذلا من روايات صحابة آخرين
صححها ضلو من ٍ
مخسة وعشرين عادلاً وإماماً من أئمة احلديث فضرب
َّ
بتصحيحاهتم عرض احلائط وقال عنها  ( :كلها منتقدة ال حاجة إليها ) !
ويرجف على الناس بقولو  (:معي العلماء النَّ َق َدة ) (!!)
وليس معو إالَّ ثالثة  :البخاري والنسائي والدارقطٍت دل يتَّفقوا يف النَّقد فالنَّسائي
صرح بأنَّو دل يقف إالَّ على رو ٍ
اية واحدة فقط ,والبخاري ذكر بعض الطرق اليت
َّ

وقف عليها( ) ,والدارقطٍت وقف على طرق أكثر للحديث( ) وتابعهم القاضي
عياض .
فضرب ادلليباري بأحكام مخسة وعشرين عادلاً وإماماً عرض احلائط  .وذىب يُرجف
بقولو  (:معي العلماء النَّقدة ) كذباً وتضليالً للنَّاس واألسوأُ من ذلك وضعو دلناىج
باطلة خطَتة لو وقف عليها العلماء الذين يزعم َّأهنم معو حلاربوه وضلَّلوه َّ
ونكلوا بو
.
األول الذي
راجع ىذه الدراسة يف كتايب ( بُت اإلمامُت مسلم والدارقطٍت ) وحبثي َّ
الرد ادل ِ
أمسيتو ُّ ( :
فحم على من اعتدى على صحيح اإلمام مسلم ) وسيخرج قريباً
ُ
إن شاء اهلل -وكتايب " منهج اإلمام مسلم يف ترتيب صحيحو " وكتاب ( التنكيلدبا يف توضيح ادلليباري من األباطيل )
َّأما الطور الثاِّن فسأذكره وافياً فيما سيأيت –إن شاء اهلل -وأذكر لك اآلن
قطعة منو :
قال-بعد أن دندن حول ترتيب مسلم ألحاديث كتابو ,و َّ
أن ىذا الًتتيب -يف
منهج علمي -مث قال  ( :وعلى ىذا فإذا قدَّم ما ىو مستحق أن
قائم على ٍ
زعموٌ -
يتصرف
أخر ما ىو
يُؤخره وإذا َّ
مستحق أن يُقدّْمو فمعناه أنَّو أدرك فيو شيئاً جعلو َّ
ٌ
كذلك )
مثَّ أطال النَّفس يف تقرير ىذا ادلنهج الثاِّن-إذل أن قال (: -وبيان العِلَّة يف صحيح
مسلم ليس على طريقة كتب العلَّة بأن يقول أثناء الكالم واختُلف على فالن أو
خالفو فال ٌن مثالً كما ىو معروف يف كتب العلل البن أيب حامت والدارقطٍت وغَتعلا
يتعرض لقولو  (:خالفو فالن أو
بل يكون البيان بذكر وجوه االختالف من غَت أن َّ
تصح دعواه العريضة َّ
أن العلماء النَّقدة معو ) ! وىذا حال ىؤالء األئمة
( )  :ولو وقف عليها َّ
لغَت حكمو فكيف ُّ
أن كل علماء النَّقد معو ,والواقع يُ ّْ
ب دعواه ال سيما وقد خالفهم يف
كذ ُ
الثالثة  ,وكيف يستجيز ىذا التعميم ادلُوىم َّ ّ
تصحيح احلديث وشواىده ضلو مخسة وعشرين عادلاً ؟!!
ناقشت أدلَّة اجلميع باحلجج والرباىُت مستمداً ذلك من منهجهم الذي ال ُػلايب صغَتاً وال كبَتاً .
 :وقد
ُ

اختلف على فالن مثالً وإذا مسعو احلافظ يفهم بأنَّو اختالف واضطراب ,وإذا مسعو
أمثالنا فيعدُّوه تعدُّد الطرق ومثل ىذا البيان كثَتاً ما صلده يف التاريخ الكبَت إالَّ يف
موضعُت منو ) اى .
انظر مناقشيت ذلذا ادلنهج ادلخًتع الباطل الذي لو دوافعو الرديئة وغايتو ادلاكرة يف
كتايب ( منهج مسلم يف ترتيب صحيحو ) ويف ( التنكيل دبا يف توضيح ادلليباري
من األباطيل ) .
 ادلنهج الثالث ( أوالطور الثالث )  :أطال النَّ َفس فيو فأحيل القارئ إذل كتايبالتنكيل وأسوق اآلن منو قولو  ( :يرتّْب اإلمام مسلم-رمحو اهلل -األحاديث يف
صحيحو تريباً علمياً ِّ
السالمة معتمداً يف ذلك على ما فيها من
فذا حبسب َّ
القوة و َّ
اخلصائص اإلسنادية واحلديثية سالكاً منهجاً علمياً فريداً امتاز بو كتابو الصحيح
عن سائر الكتب احلديثية حىت عن صحيح البخاري  .وذلذا مال بعض األئمة إذل
فلما كانت اخلصائص اإلسنادية كثَتة
ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري َّ
اختصرت( )!()1على ذكر األشهر واألىم منها شلثّْالً ومستدالِّ )
فقد
ُ
تعسف فيها إلثبات ما يزعمو من اخلصائص اليت دل يذكرىا غَته
وساق األمثلة اليت ّ
ودل غلعلها أحد مناط التقدمي على البخاري فانظر كم الفرق بُت ىذا الطور والطور
األول ؟!
َّ
ونسألو  :أليس بعض ادلغاربة ومنهم ابن حزم ,وأبو علي النيسابوري ىم الذين
الصحة ال من حيث الًتتيب
فضَّلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري من حيث ّْ
تأول كالمهم احلافظ ابن حجر -
اعى فيو بيان العلل واخلصائص  -وإن َّ
الذي يُر َ
أالَ ترى أنَّك يف و ٍاد وىؤالء يف و ٍاد آخر ؟!
ادلدمر وعرفت
األول والثاِّن وتأصيلو ّْ
ثالثاً  :دلَّا وقفت على أعمالو اخلطَتة يف حبثو َّ
حق ادلعرفة ظهر رل جلياً من أعمالو ومن قرائن قوية َّ
أن الرجل سيء ادلقاصد
ذلك َّ
( )1أي اقتصرت .

أن لو دوافع ُؼلفيها تظهر على فلتات قلمو ُرغم أنفو  .و َّ
و َّ
أن وراءه من وراءه وأشياء
.
استقر يف نفسي :
أحدّْثكم عن أمرين َّ
مهمُت منها وقعاَ كما َّ
رت بل كما َّ
تصو ُ
عت َّ
أن وراءه فالن يدفعو ويشجعو يف مكة  .فدفعٍت ىذا األمر إذل
َّأوذلما ّْ :
أِّن توقَّ ُ
أن أسأل عنو الواسطة بيٍت وبُت ادلليباري أالَ وىو سيف الرمحن-رمحو اهلل-
َّصلت بو عرب اذلاتف فسألتو ىل فالن ىو ادلشرف على رسالة محزة ادلليباري ؟
فات ُ
فقال رل  :ال َّ
إن مشرفو فالن ادلصري (!) .
فقلت لو  :وىل لو صلة بفالن ؟ فقال  :نعم وىو يستفيد منو جداً كما يذكر
ُ
فأصبح ىذا عندي أمراً زلققاً .
استقر يف نفسي َّ
الرجل يسَت يف مواجهة السنَّة على طريقة
أن ىذا َّ
األمر الثاِّن  :أنَّو َّ
زلمد الغزارل وأمحد أمُت ادلصري ومدرستهما ولكن بأسلوب ماكر غَت أسلوب ىذا
الصنف الذي يواجو السنة بصراحة وىذه طريقة تفضح سالكها  ,فالبد من سلوك
طريق أخرى أال وىي طريقة محزة ادلليباري أال وىو اذلدم ربت ستار ادلدح فهو
يطري اإلمام مسلما ويصف منهجو -الذي اخًتعو ادلليباري -بأنَّو منهج ّّ
فذ وفريد
وو..
مثَّ يدمر صحيحو ّٔذا ادلنهج ادلفتعل ادلغطى بادلبالغات وادلدح الذي ؼلدع بو مرضى
النفوس واألغبياء وأىل األىواء  ,وال ينطلي على الصادقُت يف حبهم للسنة من
األذكياء النبهاء  ,وتأكد ىذا بعد زبرج ادلليباري وحصولو على الشهادة العادلية(
الدكتوراه ) من جامعة أم القرى ,فماذا صنع ادلليباري ؟
إنَّو َّ
السنَّة ويف أىلها ويف بعض
شد ّْ
الرحال إذل شيخو زلمد الغزارل الذي يطعن يف ُ
دمر ويُؤمن
أصحاب رسول اهلل  وؽلدح الروافض ,والذي يُؤمن بادلنهج العقالِّن ادل ّْ
ُ
بالدؽلقراطية واالشًتاكية ودبؤاخاة النصارى (!!) َّ
شد ادلليباري ادلتخصص يف السنة -
الرحال إذل شيخو الغزارل الذي يطعن يف السنة النبوية وأىلها وقد
ظاىراً وشهاد ًةّْ -

وفرخ يف اجلزائر ويف غَتىا وزادت فتنتو حبملتو الشعواء
باض ىذا ادلليباري لفتنتو َّ
بالتفريق بُت منهج ادلتقدمُت ومنهج ادلتأخرين ,وىو ال على طريق ادلتقدمُت وال على
طريق ادلتأخرين َّ ,
وإظلا القصد من ىذه الفتنة نسف جهود ادلتأخرين من القرن
اخلامس إذل القرن الرابع عشر وبداية القرن اخلامس عشر اذلجري ّٔدم قواعدىم
وتطبيقاهتم العلمية يف خدمة سنة زلمد . 
مث سافر ىذا الرجل من اجلزائر إذل األردن من أرض الشام و ّٔا ِ
السنَّة
حام ُل لواء ُّ
ّْث الكبَت العالمة الشيخ زلمد ناصر الدين
والتوحيد يف تلك البالد أَالَ وىو احملد ُ
األلباِّن-رمحو اهلل -الذي تُ ُّ
الرحال فلم تسمح حلمزة ادلليباري نفسو أن يزوره
شد إليو ّْ
أو يراه (!!) دلاذا ىذا التناكر بُت روحو وروح األلباِّن ؟!
(
:
اجلواب  :الختالفهما عقيدةً ومنهجاً فصدق عليو قول الرسول
األرواح جنود رلندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ) ويف ادلثل العريب
َّ :
إن الطيور على أشكاذلا تقع .
لذا تنسجم روح ادلليباري مع الغزارل وأمثالو وال تقبل رؤية األلباِّن فضال عن
رلالستو واالستفادة منو واالنسجام معو .
السنَّة وقد عرف الكثَت منهم َّ
أن مواقف ىذا الرجل
من ىنا غلب أن يعرف أىل ُّ
الذكي من
من صحيح مسلم وشلن يذب عنو ليس ذلا غاية إالَّ ما قدمتو  ,ويفهم ُّ
َّأول دليل ما ال يفهم الغيب من ألف دليل .
صرح بو ىو وشهد بو على نفسو من
وال مناص رل من أن أربدث عن عقيدتو شلَّا َّ
حيث يدري أو ال يدري (!) :
ترجم ىذا الرجل لنفسو يف حوارل تسع صحائف ربدث عن والدتو ونشأتو وطلبو
للعلم يف اذلند يف بعض ادلدارس  ,ومنها الباقيات الصاحلات ,مثَّ يف رحلتو إذل مصر
بعد زلاوالت فشلت  ,فسافر على حساب نفسو ومتَّ لو االلتحاق جبامعة األزىر يف
عام 1977م  ,وربدَّث عن دراستو ّٔذه اجلامعة حبديث مضطرب ؼللط فيو بُت

وذم رسالتو ىذه ألنَّو كان
ادلدح والذم مثَّ زبرج من ىذه اجلامعة بدرجة ادلاجستَت َّ
يسَت يف احلكم على األحاديث اليت تضمنتها رسالتو على طريقة أمحد شاكر
احملدث السلفي وقد يكون فيها أشياء أخر.
مثَّ ذكر أنَّو قد وفقو اهلل لاللتحاق جبامعة أم القرى يف مرحلة الدكتوراه وشلَّا قالو يف
احلديث عن دراستو ّٔذه اجلامعة  ( :وكانت حيايت وعقيديت وتكويٍت كلها

قد

بدأت تتحول إلى منحى جديد أثناء حيايت جبامعة أم القرى اليت استغرقت ست
سنوات ) .
قال ىذا يف الصحيفة الثانية من ترمجتو لنفسو ويف الصحيفة الرابعة ربدَّث عن

عقيدتو بطريقة إمجالية فقال  ( :أما عقيدتي فبفضل اهلل تعالى على منهاج سلف
ىذه األمة األبرار دون تغيير فيو أو تبديل أو إضافة شيء وإنِّي أكره البدعة

في الدين أيِّا كان نوعها ومخالفة السلف ,كما أكره َّ
أشد الكراىية أن أخوض

فيما لم يخض فيو سلفنا الصالح من أمور العقيدة واإليمان  ,وإن كان في
الهند من يصفني بالوىابية فإنِّي أجد خارج الهند من يصفني بالصوفية ,
والعجيب َّ
أن ىذه التهمة إنَّما يشيعها من ال يعرفني عن كثب في حدود علمي

).
ورل على ىذا الكالم وذاك تساؤالت :
 َّأوال  :ذكرت ىنا يف صحيفة ( َّ )4السلف دون تغيَت أو
أن عقيدتك عقيدة َّ
تبديل وأنَّك تكره البدعة  ...إخل .
وقلت يف صحيفة (  (: )2وكانت حيايت وعقيديت وتكويٍت كلها بدأت تتحول إذل
منحى جديد أثناء حيايت جبامعة أم القرى ) .
بالوىابية من أجل عقيدتك السلفية
فأنت سلفي من اذلند وكان الناس يصفونك َّ
(!) ودلاَّ التحقت جبامعة أم القرى يف مكة ادلكرمة بدأت عقيدتك وحياتك

وتكوينك كلها تتحول إذل منحى جديد  ,فعن أي عقيدة كان ىذا التحول ؟ إن
قلت عن السلفية اليت كنت عليها وأنت باذلند فقد اعًتفت على نفسك بالضالل .
وإن قلت ربولت من العقيدة الباطلة الضالة (التجهم والتصوف وغَتعلا) إذل
عيت أنَّك وأنت
العقيدة السلفية صرت عند العقالء من أكذب الكاذبُت ألنَّك َّاد َ
بالوىابية
عَت َّ
بالوىابية و َّ
يف اذلند كنت تُعيَّ ُر َّ
الوىابية ىي السلفية ومن ادلستبعد أن تُ َّ
ُ
وأنت على عقيدة اخللف (!) .
التحول يف حياتك وعقيدتك
عيت أنَّك دل تُ ّْ
غَت ودل تُبدّْل فما ىو ىذا ُّ
 ثانيا َّ :اد َوتكوينك ؟!
عيت أنَّك تكره البدعة أيِّا كان نوعها  ,وىذه دعوى ال يسندىا شيء
 ثالثا َّ :اد َكل إناء بما فيو
من كتاباتك وال من عالقاتك ادلريبة خبصوم الدعوة السلفية ( و ُّ

ينضح )  ,فما ينضح إناؤك إال خبصومة من ػلارب البدع وأىلها ودبواالة خصومها
 ,فقد سألت عنك السلفيُت وكبارىم من أىل مليبار فأفادوا َّأهنم ال يعرفونك وأنت

ؤدى ىذا أنَّك غَت سلفي دون شك فأنت من غَتىم .
وم َّ
كذلك ال تعرفهم ُ
ففي اجلزائر واألردن واإلمارات ال عالقة لك بالسلفيُت َّ
وإظلا عالقاتك باآلخرين
وادلرء على دين خليلو فلينظر أحدكم من ؼلالل ,نعم لبست لباس السلفية يف اجلزائر
فاطلدع بك بعض السلفيُت فأفسدهتم .
 رابعا  :قلت  ( :كما أكره َّأشد الكراىية أن أخوض فيما دل ؼلض فيو السلف
من أمور العقيدة واإلؽلان ) .
أقول  :من طلب منك أن زبوض فيما دل ؼلض فيو السلف ؟! َّ
لكن ىناك أموراً
عظيمةً دعا إليها األنبياء عليهم الصالة والسالم  ,ودعا إليها الصحابة والسلف ,
وربملوا يف سبيلها ألوان األذى بل سلوا من أجلها السيوف واألقالم واأللسنة ,
وبالدك والبلدان اليت عشت فيها يف أشد احلاجة بل الضرورة إليها .

السلف الصاحل
فهل أنت أورع من األنبياء عليهم الصالة والسالم والصحابة و َّ
رضوان اهلل عليهم فتكره ما أحبوه ؟! .
فكيف تكره شيئاً أرسل اهلل بو الرسل وأنزل من أجلو الكتب وشرع من
أجلو األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر ,بل شرع من أجلو اجلهاد بادلال والنفس ؟
واألدىى من
فلماذا دل يتحرك لسانك وقلمك ّٔذا الشيء الذي ػلبو اهلل
ك أنَّك تكره البدعة ويف البدع ما ىو شرك
ذلك أنَّك تكره اخلوض فيو مع ّْادعائِ َ
ومنها ما ىو كفر ,وبالدك تَعُ ُّج دبظاىر الشرك والكفر اذلندوكي واضلرافات
وضالالت ادلنتسبُت إذل اإلسالم من تشييد القبور والذبح ذلا بل والطواف ّٔا
والسجود ألىلها عند عتباهتا  ,وعندىم تعطيل صفات اهلل بل عندىم عقيدة
احللول ووحدة الوجود واعتقاد َّ
أن األولياء يعلمون الغيب ويتصرفون يف الكون (!!)
وأنت مع ىذا تكره َّ
أشد الكراىية اخلوض يف أمور العقيدة واإلؽلان (!)
لو كنت سلفيا ولو ضعيفا دلا كان ىذا حالك أبداً .
فهل يُالم من درس أساليبك وكتاباتك وعالقاتك وتأصيالتك الفاسدة أن يصفك
أشعري ال سيما وىذا االهتام أو الوصف قد وجو لك منذ سبع عشرة
بأنَّك صويف
ٌ
سنة  ,وطَلب منك ىذا الذي تتباكى منو أن تُ ّْبُت عقيدتك فلم ُربّْرك ساكناً بالبيان
طوال ىذه ادلدة مثَّ أخَتا تأتينا ّٔذه آّمالت ادلتناقضة ادلذمومة اليت ال تزيد الناقد
إال يقينا دبا أنت عليو من عقائد فاسدة ويزداد يقينا أنَّك تلعب على احلبال -كما
السالمة -إن سلمنا لك بذلك -فلماذا ىذه ادلعارك
يقال, -مث إذا كنت ُِرب ُّ
ب َّ
السنَّة وعلومها وأىلها وعلى من ؼلدمها من أفراد ومجاعات ومؤسسات؟!!
على ُ
يد ُّل ىذا أنك من مدرسة معينة ؟!
أالَ ُ
البد من احلديث عن السنة وعلومها فلماذا دل ربرك ساكنا َّ
وإذا كان َّ
ضد
األفغاِّن وأمحد أمُت والغزارل وأيب ريَّة والسَت أمحد خان والقاديانية والقرآنية اليت
نشأت واستفحلت يف بلدك ؟

وادلستشرقُت وأعداء اإلسالم من خصوم السنة وعلومها ؟!
كل ىذه الباليا وماذا يريد من ؽلجدك ويعتربك رلدداً ؟! فال مرحبا
فماذا تريد بعد ّْ
ادلد ّْمر الذي تدفع إليو أ ٍ
َياد ال تريد إال الفنت والدمار ومشاغلة أىل
ّٔذا التجديد َ
احلق عن مواجهة الضالالت واألباطيل وادلناىج الضالة والكافرة ادلعادية لإلسالم .
قال ادلليباري يف (ص  )4من ترمجتو  ( :وأما الذي يتهمٍت بالصوفية والبهائية
واالستشراق وىدم السنة وىدم صحيح مسلم مع استخدامو شىت ألفاظ الشتم
عما ذىبوا
السب ّْ
فألِّن خالفتو يف مسألة علمية موضحا معٌت كالم النُّقاد ومدافعا َّ
و ّْ
إليو ) .
 أقول  :أما الصوفية فقد ظهر رل أنَّك منهم ,وأما اهتامك بالبهائية واالستشراقبنصها مع بيان صفحاهتا ليظهر صدقك أوكذبك .
فهات عبارايت ّْ
وأما قولك  ( :مع استخدام شىت ألفاظ السب والشتم فألِّن خالفتو يف مسألة
علمية موضحا معٌت كالم النقاد ومدافعا عما ذىبوا إليو ) .
أق ول :
السب والشتم وال يعرف
 أوال  :من يسمع ىذا الكالم والتباكي -شلا يزعمو -من ّْواقعو قد يظن َّ
السب
أن ىذا الرجل من ّْ
أعف الناس لسانا وقلما وأبعدىم عن ّْ
أشد الناس سبا وطعنا وغمزا ودلزا بالباطل  ,وىذه مناقشايت لو
والشتم وىو من ّْ
ومناقشاتو رل فلينظر من ىو السباب الطعان ظلما وبغيا .
نعم أنا قد أطعن فيو لسبب شرعي بياناً لواقعو من كذب وتلبيس ومكر أما ىو
فإساءاتو فمن باب الظلم والبغي والبهت .
فألِّن خالفتو يف مسألة علمية موضحا معٌت كالم النقاد ومدافعا
 ثانيا  :وقولو ( ّْعما ذىبوا إليو) .
َّ

 أق ول َّ :إن ىذا كالم باطل فاألسباب كثَتة وعظيمة وبالرجوع إذل كتاباتو
وكتابايت أو إذل بعضها يُدرك القارئ ال َف ِطن ّْ
أن ىذه واحدة من كثَت من مغالطاتو
وإخفائو للحقائق .
فمن تلكم ادلخالفات:
أ  -تعد ِ
ّْيو على صحيح مسلم ونسفو لباب كامل من أبوابو وإحلاق ما يشهد
ألحاديث ىذا الباب ّٔا يف التضعيف واإلسقاط .

كل باب ما بعد احلديث األول منو ,
ب  -ومنها وضعو منهجا خطَتا يهدم من ّْ
بل ىدم بو باباً بكاملو وأحلق بو شواىده  ,وال دافع لوضع ىذا ادلنهج ,وعملو
وموضوعو خارج صحيح مسلم ال دافع لو إال غرض خبيث ,واألسباب كثَتة
وحصرىا يف مسألة واحدة يعد من مكره ادلألوف للتغرير بالنّاس وإيهامهم أنّو مظلوم
.

كل ذلك  ,وال رلال لسرد
ج  -ومنها ُّ
تلونو وقفزه من منهج إذل آخر مثَّ إنكار ّْ
األسباب كلّْها وارجع دلا مضى يف ىذا البحث واقرأ ما سيأيت مع قراءة حبوثي وحبوثو
لتعرف من ىو ىذا الرجل وما ىي أىدافو !
أي مدرسة َّ
صرح بأنَّو درس
كنت أعرف من ّْ
تلقى العلم ىذا ادلليباري حىت َّ
وأخَتاً ما ُ
فسألت عنها الثقات من
يف مدرسة ( الباقيات الصاحلات ) يف ( ويلور ) باذلند ,
ُ
أىل احلديث فأفادوِّن َّ
بأهنا مدرسة صوفية ُخرافية قبورية فيها قرب مقدَّس دلؤسسها
اخلرايف الصويف (!) .
ادلتلون الذي يسعى بالفنت
فليعرف ىذا من كان سلدوعاً ّٔذا ادلليباري ادلتعادل ّْ
والشغب على السنَّة وعلومها ورجاذلا .
واحلمد هلل َّأوالً وآخراً وظاىراً وباطناً
وصلَّى اهلل على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

وكتب :
ربيع بن ىادي بن عمَت ادلدخلي
/16ربيع الثاِّن 1426/ى

 .../...ويتبع  -إن شاء اهلل . -

